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Alfred Rosenblatt (1880–1947)

1. Wstęp
Alfred Rosenblatt to niemal zapomniany w Polsce krakowski matematyk. Brak
o nim wzmianki na wydanym przez wydawnictwo Springer plakacie z okazji
Kongresu Matematycznego w Warszawie, planowanego na 1982 rok, lecz przesuniętego na 1983 rok z powodu stanu wojennego. Na plakacie widnieją polscy
matematycy przedwojenni. Alfred Rosenblatt, mimo wielkiej wszechstronności
i aktywności twórczej, nie znalazł również miejsca w Złotej Księdze Wydziału
Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wydanej w 2000 roku. Tymczasem opublikował on prawie trzysta prac naukowych w wielu dziedzinach
matematyki i jej zastosowań. Ponadto uczestniczył w czterech Międzynarodowych Kongresach Matematyków w Cambridge (w 1912 roku), Strasburgu
(w 1920 roku), Bolonii (w 1928 roku) i Zurychu (w 1932 roku), wygłaszając na
dwóch ostatnich cztery wykłady sekcyjne. Był jednym z szesnastu założycieli
Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które powstało w Krakowie 2 kwietnia
1919 roku (zob. [24]).
Przyczyn zapomnienia Rosenblatta jest wiele. Przede wszystkim nie zostawił on w Polsce żadnych uczniów. Powodów tej sytuacji należy upatrywać
w braku stałej posady akademickiej, o którą bezskutecznie starał się od początku
kariery naukowej. Ponadto osobowość Rosenblatta, w tym jego nieprzystosowanie do życia w społeczeństwie, również nie pozostawała bez znaczenia. Inną
przyczynę zapomnienia stanowią zainteresowania naukowe Rosenblatta. Wykazywał on bardzo dużą aktywność twórczą. Tematyka rozprawy doktorskiej
była daleka od zainteresowań Stanisława Zaremby, który był tylko formalnym
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promotorem. Jednak o wpływie Zaremby – który nie uważał Rosenblatta za
swego ucznia – świadczyć mogą prace Rosenblatta z zakresu równań różniczkowych i hydrodynamiki. Rosenblatt jako pierwszy w Polsce zajął się geometrią
algebraiczną, która na początku XX wieku nie znalazła jeszcze uznania w kraju.
Gwałtowny rozwój nauk matematycznych, a dokładniej tych jej dziedzin,
którymi on się zajmował, sprawił, że jego rezultaty nie są już aktualne. Duże
znaczenie miał też wyjazd uczonego z Polski do Peru, który spowodował brak
informacji o dalszych jego dokonaniach i w rezultacie zapomnienie uczonego
w kraju. Rosenblatt wiele prac publikował w języku hiszpańskim, który nie
był i nie jest międzynarodowym językiem matematyków. Nie napisał też, poza
kilkoma podręcznikami i dwiema małymi monografiami z hydrodynamiki,
żadnej dużej monografii.
Rosenblatt otrzymał katedrę na Uniwersytecie Św. Marka w Limie, gdzie
dzięki niemu pojawiło się całe pokolenie matematyków. Najwybitniejszym
wśród nich był jego doktorant José Tola Pasquel, założyciel nowoczesnej peruwiańskiej szkoły matematyki. Wielki wkład Rosenblatta do matematyki,
a w szczególności do matematyki w Peru, został opisany w języku hiszpańskim w pracach niedostępnych w Europie. Rosenblatt jest wymieniany wśród
czterech ważnych dla Peru matematyków XX wieku. Pozostali trzej to Federico
Villarreal (1850–1923), Godofredo García Diaz (1888–1970) i José Tola Pasquel
(1914–1999) (zob. [19, 31, 33]). Niestety młode pokolenie matematyków w Peru –
podobnie jak w Polsce – nie wie, kim był Alfred Rosenblatt.
O życiu i wybranych osiągnięciach naukowych Rosenblatta mówiliśmy na
konferencjach z historii matematyki polskiej w latach 2012 i 2013, prezentując
odczyty [20, 21, 28], a w tym artykule postaramy się przybliżyć czytelnikowi
sylwetkę tego zapomnianego krakowskiego matematyka. Staraliśmy się dotrzeć
do wszelkich informacji związanych z jego życiem, do jego prac i osiągnięć
w matematyce oraz w zastosowaniach matematyki. Dotarliśmy również do
informacji pisanych o nim po hiszpańsku, takich jak [29, 31, 32, 48].
2. Biografia Rosenblatta
Alfred Rosenblatt urodził się 22 czerwca 1880 roku w Krakowie, jako syn Józefa
Michała, profesora prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i Klary Koppelmann
(1858–?). Miał cztery siostry: Joannę Eugenię (1882–?), Paulinę (1884–?), Karolę
(1891–?) i Helenę (1899–?). Był wyznania mojżeszowego. Ojciec Józef Michał
Rosenblatt (urodzony 19 marca 1853 roku w Krakowie, zmarł 1 czerwca 1917 roku
w Baden pod Wiedniem) pracował w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego UJ. W 1887 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym
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bezpłatnym, a w 1893 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, jednak nigdy nie dostał katedry. Równocześnie z pracą na uniwersytecie zajmował się
praktyką adwokacką. Był on przede wszystkim procesualistą, ale publikował
również liczne opracowania z zakresu prawa karnego, a także prawa i procedury
cywilnej. Opublikował ponad sto dwadzieścia prac. Więcej informacji o nim
możemy znaleźć w [42, 49–53]. Dziadkiem Alfreda ze strony ojca był znany
krakowski adwokat Joachim (Chaim) Rosenblatt (1826–?), doktor prawa cywilnego, a pradziadkiem odeski kupiec Hirsch Rosenblatt. Bracia ojca to: Emanuel
Izydor Rosenblatt (1854–?), znany krakowski lekarz, doktor nauk lekarskich
oraz Henryk (Hirsch) Rosenblatt (1864–1892), przedwcześnie zmarły adwokat.
Siostry i kuzynki Alfreda również się kształciły. Joanna Eugenia studiowała na
Wydziale Filozoficznym UJ, natomiast kuzynka Maria Janina Fredro-Boniecka
z domu Rosenblatt (1891–1958) uzyskała doktorat z filozofii ścisłej na UJ, a w latach 1920–1923 była dyrektorem Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
w Krakowie (informacje za [42]).

Zdjęcie Alfreda Rosenblatta z 1927 roku
oraz jego podpis

Alfred ukończył Gimnazjum Św. Anny w Krakowie zdaniem matury
7 czerwca 1898 roku. Studia odbył na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Wiedeńskiej w latach 1899–1902. Uzyskał tam absolutorium w 1902 roku,
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ale bez dyplomu inżyniera. Prawdopodobnie zawód inżyniera go nie pociągał.
Rosenblatt w Wiedniu słuchał uniwersyteckich wykładów Franciszka Mertensa.
W latach 1902–1904 i 1905–1907 studiował matematykę i fizykę na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaliczając także pracownię fizyczną
i chemiczną. W roku akademickim 1904/05 miał przerwę z powodu choroby
nerwowej (zob. [1], życiorys z 9 stycznia 1907 roku).
Na podstawie pracy O funkcjach całkowitych przestępnych 28 lutego 1908 roku został doktorem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a formalnym promotorem był Stanisław Zaremba (1863–1942). W latach 1908–1910 Rosenblatt
studiował na Uniwersytecie w Getyndze u Feliksa Kleina, Dawida Hilberta
i Edmunda Landaua. Następnie w pierwszej połowie 1910 roku zdał klauzurowy egzamin na kandydata na nauczyciela z matematyki i fizyki. Jego prace
egzaminacyjne oceniali Kazimierz Żorawski (1866–1953) i August Witkowski
(1854–1913), obaj wystawili ocenę celującą. Z przedstawienia wcześniej przygotowanej rozprawy został zwolniony na podstawie obronionej dwa lata wcześniej
pracy doktorskiej. Na egzaminie pisemnym z matematyki w dniu 19 kwietnia
1910 roku jednym z zadań było pytanie o kształt krzywych algebraicznych
y(3x 2 − y2 ) = (x 2 + y 2 )2

i

y=

1
x(x 2

− 4)

,

a w dniu 21 kwietnia 1910 roku o rozwiązanie równania różniczkowego
x d y − y dx
= f (x 2 + y2 ).
x dx + y d y

Na egzaminie ustnym z matematyki, który odbył się 4 czerwca 1910 roku, zapytano Rosenblatta o rozwinięcia szeregów potęgowych, punkty osobliwe funkcji
analitycznych, związek pomiędzy funkcjami arc tg i log, równania różniczkowe
liniowe zwyczajne rzędu n oraz podobne odwzorowania powierzchni.
W okresie od 1 października 1910 roku do 30 września 1914 roku był
asystentem Seminarium Matematycznego, a stanowisko to zostało utworzone
dzięki środkom z Funduszu im. dra W. Kretkowskiego. W ramach tych obowiązków początkowo prowadził ćwiczenia oraz pomagał w seminariach, w kolejnych
latach, po uzyskaniu habilitacji, również wykładał.
Rosenblatt uzyskał habilitację (veniam legendi) 11 czerwca 1913 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy [R10] Badania nad pewnymi
klasami powierzchni algebraicznych nieregularnych i nad biracjonalnymi przekształceniami nie zmieniającymi tych powierzchni, opublikowanej na stu stronach w Rozprawach Akademii Umiejętności w 1912 roku. Skrócona francuska
wersja rozprawy została w tym samym roku opublikowana w Biuletynie Aka-
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demii. Tytuł wykładu habilitacyjnego Rosenblatta wygłoszonego 3 marca 1913
roku brzmiał O całkach periodycznych problemu trzech ciał. Po siedmiu latach,
26 czerwca 1919 roku, został prywatnym docentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stanowisko to umożliwiało mu prowadzenie wykładów, niestety nie wiązało się
ze stałą posadą akademicką.
Uzyskanie przez Polskę niepodległości umożliwiło założenie krajowego towarzystwa matematycznego i już 2 kwietnia 1919 roku ukonstytuowało
się w Krakowie Towarzystwo Matematyczne, organizacja o ogólnopolskim zasięgu. Wśród szesnastu członków założycieli Towarzystwa znalazł się Alfred
Rosenblatt, który już na drugim jego posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 1919 roku
wygłosił odczyt Z rachunku warjacyjnego (zob. [38, str. 5–6]).
Na początku lipca 1920 roku, w odpowiedzi na odezwę Naczelnika Państwa, zgłosił gotowość do służby wojskowej, podobnie jak Banachiewicz, Sleszyński i Zaremba. Rosenblatt, jak i pozostali, nie został powołany do służby.
Dnia 9 września 1920 roku nominowano go tytularnym profesorem nadzwyczajnym matematyki. Taka nominacja dawała jedynie możliwość posługiwania się tytułem profesora, ale nie wiązała się z objęciem katedry, ani z wyższym
wynagrodzeniem. Rosenblatt wciąż prowadził tylko wykłady zlecone. W liście
do Dicksteina z 4 października 1921 roku pisał (zob. [5]):
Coraz trudniej jest teraz śledzić ruch naukowy zagranicą, przede wszystkim z powodów walutarnych. Wprawdzie, aby wytłumaczyć po części pomijanie
mnie moi zacni profesorowie twierdzili, że jestem bogaty i mogę się obejść bez
katedry i płacy (!), ale tymczasem moje stosunki materialne bardzo się pogorszyły,
jak zresztą każdego, kto się nie zajmuje interesami i w mojej pracy naukowej
daje się to odczuwać. Nadmiar z tego Seminarium mat. nie stara się zupełnie
o wprowadzenie czasopism i książek ostatniej doby – wszak niektórzy twierdzą,
że wogóle im mniej się czyta tym lepiej – i tak się u nas dzieje coraz lepiej...

W kolejnym zaś liście z 19 kwietnia 1924 roku pisał (zob. [5]):
Prof. Sleszyński wniósł podanie o przeniesienie w stan spoczynku. Prof. Zaremba tym razem postanowił mnie zaproponować na jego Katedrę, mam więc nadzieję, że tym razem uzyskam Katedrę i z nią możność spokojnej pracy naukowej.

Oczywiście miał nadzieję otrzymania posady profesora z katedrą. W 1923
roku na otwartą katedrę matematyki na Uniwersytecie Poznańskim Steinhaus
proponował go jako drugiego (pierwszym sugerował Kazimierza Kuratowskiego). W opinii z 31 stycznia 1924 roku napisał:
Prace Prof. Rosenblatta dotyczą najrozmaitszych dziedzin i rozrzucone
są po różnych pismach krajowych i zagranicznych. Dowodzą one wielkiego
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wykształcenia matematycznego i opanowania trudnych działów jak np. Teoria
powierzchni algebraicznych lub rachunek wariacyjny.

Objęcie posady ostatecznie zaproponowano Antoniemu Łomnickiemu (1881–
–1941), który w maju 1924 roku odmówił objęcia stanowiska z powodu niezapewnienia mu odpowiedniego mieszkania. W tym samym roku na katedrę
matematyki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Steinhaus proponował Rosenblatta, a dalej Kuratowskiego, Rajchmana, Knastera i Saksa. Katedrę otrzymał
Stefan Kempisty (1892–1940).
Dnia 29 czerwca 1924 roku Rosenblatt ożenił się z Paulą Unger (urodzoną
8 lipca 1885 roku w Białej, obecnie Bielsko-Białej, zmarłą w marcu 1959 roku
w Limie), a ślub odbył się w Wieliczce. Małżeństwo było bezdzietne.
Rosenblatt został wybrany członkiem honorowym Kółka matematyczno-fizycznego Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 5 listopada
1924 roku, a 1 stycznia 1925 roku pisał do Dicksteina (zob. [5]):
Niestety rok ubiegły nie był dla mnie szczęśliwy. Skonstatowałem nie po raz
pierwszy, że prace moje nie mają w kraju uznania – co z pewnością nie wpłynęło
dodatnio na rozwój mych badań.

Nadal miał nadzieję na otrzymanie katedry profesora, a w tej sprawie wiele
zależało od decyzji Zaremby, z czego Rosenblatt świetnie zdawał sobie sprawę.
Rosenblatt rozważał możliwość starania się o katedrę za granicą. W jednym
z listów do Dicksteina z 7 lutego 1925 roku pisał (zob. [5]):
Jak było do przewidzenia p. Lichtenstein nie wraca do kraju, ponieważ
w Niemczech ma o wiele lepsze warunki. Za to ja zostałem gruntownie ubity.
Słyszę, że p. Zaremba chce sprowadzić swego siostrzeńca p. Rudnickiego z Wilna.

W kolejnym z listów, z 6 lipca 1926 roku, czytamy (zob. [5]):
Co się tyczy katedry wolnej, to na rok bieżący otrzymał p. Ważewski,
wykładający matematykę na naszym Uniwersytecie, zastępstwo. Co potem będzie,
na razie nie wiadomo. P. Zaremba oświadczył mi, że nie może mnie postawić jako
kandydata, bo wie z góry, że przepadnę. Niestety nie mam nikogo życzliwego mi
na Wydziale.
Będąc we Włoszech nawiązałem kontakt z różnymi uczonymi. Mam zamiar
na przyszłą wiosnę znów tam pojechać i wygłosić odczyty z geometrii algebraicznej i mechaniki. Nie widząc przyszłości w Polsce staram się o stanowisko gdzie
indziej. Ponieważ Uniwersytet nasz został powiadomiony, że w Zagrzebiu jest
wolna Katedra geometrii i że na nią otwarto konkurs, mam zamiar starania się
tam o Katedrę, choć nie wiem z jakim powodzeniem.
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Pierwszy Polski Zjazd Matematyczny, 7–10 IX 1927, Lwów. Drugi od prawej: Alfred Rosenblatt.
W pierwszym rzędzie od lewej: Maksymilian Tytus Huber, Leon Lichtenstein, Samuel Dickstein,
Kazimierz Bartel, Wacław Sierpiński, Wiktor Staniewicz, Jan Łukasiewicz, Kazimierz Kuratowski
i Stefan Banach

W 1926 roku przy obsadzaniu katedry matematyki na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej, którą otrzymał Kazimierz Kuratowski, Samuel Dickstein
w liście z dnia 19 kwietnia 1926 roku wskazał „P. Dra Alfreda Rosenblatta” jako
kandydata.
Od listopada 1926 roku był kuratorem żydowskiego Związku Akademickiego Emunah na Uniwersytecie Jagiellońskim. Korporacja ta powstała 10 listopada
1926 roku i działała do wybuchu II wojny światowej. Był to związek akademicki
kultywujący tradycje żydowskie oraz prowadzący działalność samopomocową
i samokształceniową. Celem związku było zespolenie ideowe członków do pracy
nad odrodzeniem państwa żydowskiego w Palestynie oraz sumienne spełnianie
obowiązków obywatelskich wobec państwa polskiego. Członkiem mógł być
jedynie student UJ. Lista członków z okresu powstania liczyła 65 osób i nie mogła
przekroczyć 150 osób (tak było zapisane w statucie Korporacji). W 1939 roku
kuratorem korporacji Emunah był Tadeusz Ważewski.
Rosenblatt starał się o otrzymanie stałej posady, nawet stanowiska adiunkta. Oto co pisał do Dicksteina 10 października 1927 roku (zob. [5]):
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Od tygodnia wykładam „funkcje analityczne”, jako wykład zlecony. O adjunkturze nic nie słychać. Ponieważ jest ona wstawiona w budżet przyszłoroczny,
więc od Ministerstwa będzie zależeć, czy się na nią zgodzi, czy nie.
Prof. Zaremba nie przyjechał i nie wiadomo kiedy przyjedzie. Tak więc
p. Wilkosz jest teraz jedynym matematykiem zasiadającym w Radzie Wydziałowej
i wogóle mającym tu władzę, gdyż ja prócz wykładów nie mam żadnych funkcji
i do Rady Wydziałowej nie należę. Bardzo ubogo się Kraków pod wzlędem
matematycznym przedstawia w zestawieniu z Warszawą i ze Lwowem ale coraz
bardziej dochodzę do przekonania, że to jest rozmyślne, i że chodzi o to, aby
Kraków miał piętno siedziby humanistyczno-historycznej, a nie ogniska nauk
ścisłych i przyrodniczych.
Przyczyniają się do tego różne okoliczności: Zaniedbanie biblioteki Seminarjum, które nowych książek nie sprowadza, zaniedbanie „Rozpraw Towarzystwa Mat. Polskiego”, którego redakcją teraz podczas choroby prof. Zaremby niewiadomo kto się zajmuje, ostentacyjne lekceważenie matematyki
przez Akademię, w której II tom Geometrii anal. wydać nie mogę, ale każde
dzieło historyczno-filozoficzne bywa wydawane, nieobsadzanie wolnych katedr
matematyki, brak wszelkich stosunków pomiędzy przedstawicielami nauk ścisłych etc.

W 1928 roku na Uniwersytecie Poznańskim ponownie otwarto katedrę
matematyki i ponownie Steinhaus proponował Rosenblatta drugim (pierwszym sugerował Stanisława Saksa), a posadę faktycznie otrzymał Mieczysław
Biernacki (1891–1959). Zdecydowała tutaj opinia S. Zaremby z 28 stycznia
1929 roku.
Dnia 1 października 1929 roku Rosenblatt został adiunktem kontraktowym, ale oczywiście starał się za wszelką cenę znaleźć dla siebie katedrę matematyki, a 23 maja 1930 roku informował Dicksteina (zob. [5]):
Równocześnie z listem Pana Profesora otrzymuję list prof. J. Rey Pastora
z Buenos-Aires w którym donosi mi o dokonanej nominacji w La-Plata (Argentyna, niedaleko Buenos-Aires, nie Lima w Peru!). Niebawem otrzymam oficjalne zawiadomienie z warunkami etc. Katedrę wyrobili mi pp. Enriques, Severi,
Levi-Civita i Einstein1 którego w ostatniej instancji pytał dziekan z La-Plata
o opinię.
Nie wiemy jeszcze, którym jedziemy parowcem i jaką linią, ale trzeba
będzie jechać niezadługo. Cieszę się z uznania, jakie mam za granicą, czego
zresztą miałem teraz dowód w Liège i w Paryżu. Einstein też mi powiedział:
1
Julio Rey Pastor (1881–1962) hiszpański matematyk pracujący na Complutense i w Buenos
Aires, Federigo Enriques (1871–1946), Francesco Severi (1879–1961), Tullio Levi-Civita (1873–1941),
Albert Einstein (1879–1955) – przyp. aut.

Alfred Rosenblatt (1880–1947)

229

es wundert mich dass Sie die Polen ziehen lassen, si haben ja so wenig Leute [dziwi
mnie, że pozwala się wielu Polakom emigrować].

Miesiąc później, tj. 22 czerwca 1930 roku, donosił (zob. [5]):
Czcigodny Panie Profesorze! Donoszę Panu Profesorowi, że otrzymałem
od prof. Rey-Pastorá z Buenos-Aires list z prośbą o rychłe przybycie do Argentyny,
ponieważ na mnie czekają. Będę zdaje się musiał pojechać do Warszawy w sprawie
wizy argentyńskiej, i to kto wie czy nie z żoną, ponieważ konsul generalny tak mi
pisał.
Otrzymałem serdeczny list od prof. Levi-Civita, w którym pisze mi: „uzyskał Pan dzięki swym zasługom naukowym całkiem pierwszorzędne stanowisko,
mimo obojętności, a nawet wrogiemu zachowaniu się Pańskich Kolegów. Ubolewam nad tymi stosunkami etc.”
Chciałem jechać z Hamburga, ale niemieckie linie nie mają w Polsce koncesji i wobec tego zdaje się pojadę linią holenderską z Rotterdamu. Cieszę się
bardzo na nowe pole działania.

W roku akademickim 1930/31 Rosenblatt miał udać się z wykładami z matematyki na Uniwersytet La Plata w Argentynie. Uzyskał z rodzimej uczelni
płatny urlop oraz służbowy paszport na ten wyjazd. Otrzymał też propozycję
objęcia katedry w Argentynie i ją przyjął, ale nie doszło do wyjazdu i objęcia
katedry z powodu przewrotu wojskowego w Argentynie we wrześniu 1930 roku.
Pozostał więc w Krakowie na stanowisku adiunkta.
Dnia 20 marca 1930 roku członkowie Polskiej Akademii Umiejętności:
S. Zaremba, W. Natanson, Cz. Białobrzeski i K. J. Dziewoński zgłosili kandydaturę Alfreda Rosenblatta na członka korespondenta Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU. Do podania dołączony został spis prac sporządzony
osobiście przez Rosenblatta, który podał trzydzieści prac z analizy matematycznej, trzydzieści dwie z geometrii oraz dwadzieścia siedem z mechaniki
teoretycznej. Tego dnia na posiedzeniu III Wydziału zgłoszono trzynastu kandydatów na członków korespondentów, jednak na liście kandydatów nie ma
nazwiska Rosenblatta. Sprawa ta nie była również dyskutowana na żadnym
następnym spotkaniu. Przyczyny tej zaskakującej historii nie są znane.
Rosenblatt prowadził na UJ następujące wykłady i seminaria (informacja
pochodzi ze Spisu wykładów odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim
w latach 1910–1935, jego życiorysu z 15 maja 1920 oraz sprawozdań z działania
Funduszu im. dra W. Kretkowskiego): Teoria krzywych algebraicznych płaskich
(1913/14, 1915, 1918), O pojęciu linii krzywej i powierzchni (1915/16), Teoria
konstrukcji geometrycznych (1915/16), Teoria równań różniczkowych zwyczajnych (1915/16), Dodatkowe rozdziały rachunku infinitezymalnego (1916/17),
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Rosenblatt w latach trzydziestych

Geometria wykreślna (1916/17), Teoria powierzchni stopnia drugiego (1916/17
i 1917/18), Wstęp do analizy (1917), Geometria analityczna na płaszczyźnie
(1917/18), Metody konstrukcji geometrycznych (1918/19), O przekształceniach
geometrycznych w szczególności koła i kuli (1918/19), Geometria analityczna (1919–1921, 1924–1925, 1929/30, 1930/31, 1931–1935), Podstawy geometrii
(1919/20), Teoria funkcji i całek algebraicznych (1922/23), Geometria (kurs
wyższy) (1923/24), Algebra wyższa i teoria liczb (1925, 1926, 1928/29), Geometria wyższa z ćwiczeniami (1926/27), Seminarium: teoria potencjału (1926/27),
Teoria funkcji analitycznych (1927, 1934), Rachunek prawdopodobieństwa z zastosowaniami (1930, 1935), Przestrzenie Hilberta (1931/32), Matematyczne podstawy nowoczesnej teorii kwantów (1932/33), Teoria krzywych algebraicznych
(1933/34).
W latach 1926–1936 wyjeżdżał też z wykładami do Rzymu (1926 – referat
z geometrii algebraicznej), Paryża (1931 – trzy odczyty na Sorbonie z hydrodynamiki), Bolonii (1928 – Kongres), Liège (1930), Sofii (dwa odczyty), Aten
i Belgradu.
W 1933 roku Rosenblatt odwiedził Instytut Mechaniki Płynów, którego dyrektorem był Henri Villat (1879–1972), specjalista w dziedzinie hydrodynamiki.
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Wyniki badań Rosenblatta w tej dziedzinie spotkały się z uznaniem matematyków, a Villat zaproponował mu wydanie monografii [R5] oraz dwa lata później
kolejnej monografii [R6] o rozwiązaniach równań hydrodynamiki. Żałować
należy, że nie doszło w Krakowie do utworzenia ośrodka badań w zakresie
hydrodynamiki, chociaż prace Rosenblatta i ich uznanie za granicą stworzyły
możliwość powstania takiej szkoły.
Dnia 1 października 1935 roku został adiunktem stałym na UJ, ale wymiar
zajęć dydaktycznych dla tego stanowiska wynosił minimum 30 godzin tygodniowo! Szczęśliwie dla Rosenblatta zwykle nie wymagano prowadzenia takiej
liczby zajęć, a do pensum doliczano także inne obowiązki – na przykład opiekę
nad zbiorami bibliotecznymi seminarium matematycznego.
Kolejna możliwość na objęcie katedry matematyki przez Rosenblatta pojawiła się w 1936 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, gdy
Franciszek Leja objął, po odejściu na emeryturę Zaremby, katedrę matematyki na UJ. Wówczas Steinhaus proponował go drugim (pierwszym sugerował
B. Knastera), a posadę faktycznie otrzymał W. Nikliborc.
Sądzimy, że kuratorstwo Rosenblatta w żydowskiej korporacji studenckiej
na UJ mogło budzić niechęć do jego osoby. Zdanie Zaremby o tym, że i tak
Rosenblatt przepadnie w staraniach o katedrę, widzimy nie jako objaw antysemityzmu, ale jako realne odczytanie sytuacji politycznej (Saks, Schauder, Tarski
nie otrzymali katedr, a Kuratowski stracił stanowisko profesora na Politechnice
Lwowskiej w 1933 roku).
Rosenblatt, jako adiunkt UJ, formalnie od 31 sierpnia 1936 roku pozostawał
na urlopach, najpierw płatnym, a w kolejnych latach bezpłatnych. W Peru
pozostał na kolejne dziesięć lat, już do końca swego życia, formalnie pozostając
pracownikiem UJ.
Jak więc Rosenblatt znalazł się w Peru w 1936 roku? Godofredo García,
który był dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych na uniwersytecie w Limie, w czasie
jednej ze swych podróży do Europy odwiedził Polskę. Być może był on na II Zjeździe PTM w Wilnie we wrześniu 1931 roku z odczytem z mechaniki teoretycznej?
Nawiązał wtedy kontakty z profesorami Sierpińskim i Rosenblattem, zawierając
przy tym z nimi naukowe przyjaźnie. Osobiście García i Rosenblatt poznali
się już na Kongresie w Zurichu w 1932 roku (zob. [30, str. 83]). W połowie lat
trzydziestych Rosenblatt napisał do niego o niebezpieczeństwach z powodu
prześladowań wielu Polaków pochodzenia żydowskiego, w tym jego oraz jego
rodziny. García, wykorzystując swą naukową i administracyjną pozycję w Peru,
zaprosił Rosenblatta jako wykładowcę na Uniwersytet Św. Marka w Limie. Rosenblatt przyjął zaproszenie i w roku akademickim 1936/37 rozpoczął całoroczne
zajęcia kursowe.
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Przedtem, 8 czerwca 1936 roku, Alfred Rosenblatt napisał następujące podanie do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
(MWRiOP):
Wysokie Ministerstwo.
Niżej podpisany, tytularny profesor Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i adjunkt tegoż Uniwersytetu otrzymał do podpisania kontrakt na mocy
którego zostaje on zaangażowany na rok 1936/37 przez Uniwersytet Św. Marka
w Limie (Peru). Ponieważ wykłady w tymże Uniwersytecie właśnie się rozpoczęły,
przeto Rektor tegoż Uniwersytetu prosi go o przybycie zaraz po zakończeniu
wykładów i egzaminów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ponieważ z wyjazdem do tak dalekiego kraju są złączone znaczne koszta,
a płaca miesięczna wyznaczona przez tamtejszy Uniwersytet, znacznie niższa od
poborów w Stanach Zjednoczonych nie pozwoli na opędzenie licznych wydatków
związanych z wyjazdem wraz z żoną (prócz kosztów samej podróży, które opłaca
Uniwersytet), przeto niżej podpisany uprasza Wysokie Ministerstwo o udzielenie
mu urlopu płatnego na rok szkolny 1. wrzesień 1936 – 1. wrzesień 1937. Nadmieniam, że od 1910 jako asystent, docent ze zleconymi wykładami, tyt. profesor
i adjunkt nie brał nigdy urlopu.
Prof. Dr. Alfred Rosenblatt

Pismem z 15 lipca 1936 roku Ministerstwo przychyliło się do prośby i udzieliło
urlopu płatnego na okres roku akademickiego 1936/1937. Rosenblatt, wraz z żoną,
przybył 10 sierpnia 1936 do Limy, od 1 września 1936 roku został profesorem
zwyczajnym na tym uniwersytecie i tak właśnie znalazł się w Peru. Zauważmy, że
Uniwersytet Św. Marka (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM)
w Limie to najstarszy oficjalnie powołany uniwersytet obu Ameryk i jeden
z najstarszych uniwersytetów na świecie, gdyż działalność swoją rozpoczął już
w 1553 roku. Oczywiście jest też najważniejszą instytucją szkolnictwa wyższego
w Peru. Przed Rosenblattem na tym uniwersytecie pracowali Polacy, np. w latach
1876–1885 dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego był Władysław Folkierski (1841–1904). Ponadto w Peru zasłużył się również inny polski matematyk
i inżynier – Edward Jan Habich (1835–1909), który założył pierwszą politechnikę
w Ameryce Łacińskiej.
Przybycie Rosenblatta do Peru było, jak pisze Ortiz w [31, str. 164], zalążkiem nowej ery w historii matematyki Peru. Informacja o jego przybyciu została
opublikowana wraz z jego zdjęciem w [6].
Odnotujmy w tym miejscu dwa ważne fakty związane z jego przybyciem
i pobytem w Peru. W [6] znajdujemy informację, że kontrakt Rosenblatta
do Peru z 1936 roku zawierał objęcie Katedry Astronomii i Geodezji w miejsce kapitana José R. Gálveza. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w listach
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Lima 21 X 1936. Zdjęcie z ceremonii promocji doktorskiej Rosenblatta
opublikowane w Revista de Ciencias, Lima 38 (1936), nr. 418, str. 20.
Rosenblatt szósty od prawej wśród siedzących przy stole

Rosenblatta do Oswalda Veblena2, gdzie nagłówek firmowy jest następujący:
„Universidad Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Biologicas, Fisicas y
Matemáticas. Gabinete de Astronomía y Geodesia”.
W kronice Uniwersytetu Św. Marka z marca 1937 roku roku jest odnotowane: „Dr Alfred Rosenblatt, Catedrático de Astronomía y Geodesia”. Katedrę
Fizyki Matematycznej i Rachunku Prawdopodobieństwa zajmował Cristóbal de
Losada y Puga (1894–1961).
Dnia 17 września 1936 roku Rosenblatt pisał do Oswalda Veblena (zob. [3]):
Jestem w Limie zaproszony przez Uniwersytet na 2 lata by wykładać astronomię matematyczną. Wykładam obecnie mechanikę nieba. Dlatego też będę
wdzięczny jeśli otrzymam ostatnią Pańską pracę z rachunku tensorowego (...)

Druga informacja to fakt, że Rosenblatt, mając w 1936 roku znaczący dorobek naukowy, musiał ze względów formalnych przedstawić pracę doktorską.
Jej tytuł brzmiał Sobre la representación conforme de dominios planos limitados
variables (O reprezentacji konforemnej ograniczonych obszarów płaskich). Tytuł
2

Oswald Veblen (1880–1960) – matematyk amerykański pochodzenia norweskiego. Zorganizował w 1932 roku Institute for Advanced Study w Princeton i wybrał na pierwszych członków
Instytutu Jamesa Waddella Alexandera (1888–1971), Alberta Einsteina (1879–1955), Marstona
Morse’a (1892–1977), Johna von Neumanna (1903–1957) i Hermanna Weyla (1885–1955). Był prezydentem AMS (1923–1924) oraz członkiem wielu akademii, w tym Polskiej Akademii Umiejętności
od 1946 roku i Akademii Nauk Peru.
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doktora filozofii uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim nie mógł być zatwierdzony na Uniwersytecie w Limie jako doktorat z matematyki. Praca doktorska
została opublikowana w grudniu 1936 roku w [R24]. Ceremonia promocji odbyła się 21 października 1936 roku z udziałem rektora dra Alfredo Solf y Muro
(1872–1969) – późniejszego premiera Peru (1939–1944), a sylwetkę i dorobek Rosenblatta prezentował dziekan Wydziału Przyrodniczego dr Godofredo García.
Omówienie znajdujemy w [26], gdzie jest też zdjęcie z tej uroczystości. W tamtym czasie w Peru pierwszym stopniem naukowym był Bachiller, a drugim
doktorat. Rzadko kto osiągał doktorat (zob. przypis 3 na stronie 240).
Włączony już jako profesor z katedrą (catedratico principal), Rosenblatt
uczestniczył 23 grudnia tego samego roku w posiedzeniu przedstawicieli Wydziału Przyrodniczego, kiedy to Emilowi Picardowi przyznano godność profesora
honorowego. W grudniu następnego roku uczestniczył natomiast w przyznaniu
doktoratu honoris causa Paulowi Montelowi (1876–1975).
W marcu 1937 roku Rosenblatt pisał do ministerstwa w Polsce, że należy
do Komitetu Narodowego Geodezji i Geofizyki w Peru i prosił o urlop płatny na
rok akademicki 1937/38. Otrzymał urlop bezpłatny, a zastępstwo przydzielono
Stanisławowi Krystynowi Zarembie (1903–1990), synowi Stanisława Zaremby.
W kolejnych latach Rosenblatt pisał prośby o urlop bezpłatny na lata akademickie 1938/39 i 1939/40. W obu przypadkach udzielono mu takiego urlopu. Podanie
o urlop bezpłatny z 6 maja 1939 było ostatnim takim podaniem do ministerstwa.
W maju 1938 roku Rosenblatt pisał prywatnie do dziekana Wydziału
Filozoficznego UJ Jerzego Smoleńskiego (1881–1940) (zob. [1]):
Jaśnie Wielmożny Panie Dziekanie. Rozporządzeniem z d. 18/8 1937 Nr
BP. 14777/37 Ministerstwo W.R. i O.P. udzieliło mi urlopu na rok 1937/38 celem
kontynuowania pracy naukowej w Limie.
Od początku mojego tutejszego pobytu doznawałem b. serdecznego przyjęcia i nie brakło wyrazów uznania. Jednakże było moim zamiarem powrócić do
kraju po skończeniu się urlopu, aby objąć z powrotem zajęcia przerwane.
Niestety nie jestem w stanie tego uczynić i bardzo za to przepraszam.
W istocie Uniwersytet Św. Marka pragnie mnie zatrzymać na szereg lat i odpowiednia propozycja zapadła jednomyślnie. Wobec tego nie pozostaje mi nic
innego, jak prosić Uniwersytet i Ministerstwo o zwolnienie mnie z adjunktury
i docentury.

Prosił też w liście, by dziekan poinformował jego matkę, co powinien zrobić,
by mógł w przyszłości uzyskać ewentualną emeryturę. Odpowiedź musiała
być bardzo niekorzystna, gdyż już 12 sierpnia 1938 roku pisał do rektora UJ
Władysława Szafera (1886–1970):
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(...) Byłem przeświadczony, iż pracując w Uniwersytecie jeszcze za czasów
zaborczych nabyłem prawo do zaopatrzenia emerytalnego, zapewniającego mi
utrzymanie po powrocie z Peru do kraju. Okazuje się niestety, czego nie wiedziałem, że tak nie jest, gdyż tak mnie teraz poinformowano. Rezygnacja dzisiaj wzgl.
nieprzedłużenie urlopu łączyłoby się więc nieuniknienie z utratą wszystkich
nabytych uprawnień emerytalnych, do czego ani nie mogę dążyć, ani się tego
dotąd spodziewałem.
Ale sprawa ma jeszcze bodaj ważniejsze tło krzywdy moralnej. Poświęcając się wedle mych sił i najlepszej woli pracy naukowej i pracując obecnie
w trudnych warunkach w Peru, nie zasłużyłem chyba na to, abym się po tylu
latach pracy i po zdobyciu pewnego uznania u swoich i obcych, znalazł się
nagle bez warsztatu pracy i bez zabezpieczenia primitywnego bytu. Jeżeli dzisiaj
pracuję na dalekiej obczyźnie, to przecież powołany tam zostałem jako członek Szkoły Jagiellońskiej a Uniwersytet św. Marka w Limie stale podkreśla, iż
dumny jest z nawiązanego kontaktu z Uniwersytetem Krakowskim a skromne
moje wysiłki naukowe w Peru przypisywane są nie mojej własnej zasłudze, ale
Szkole, do której należę. Prócz wyników naukowych, o których jest mowa w piśmie Dziekana prof. García z Limy do P. Dziekana Wydz. Filozoficznego, służę
również wedle sił jako Prezes Związku Polskiego w Peru sprawie narodowej.
Zastrzegając sobie wyszczególnienie bliższych momentów charakteryzujących
moją pracę naukową na obczyźnie w sprawozdaniu żądanem przez M.W.R. i O.P.
pismem z 18/8 1937, wskazuję teraz na to Magnificencji w tym celu, aby raczył –
biorąc mnie w obronę przed krzywdą, skądkolwiek ona miałaby mi grozić –
wziąć pod uwagę moją dotychczasową całożyciową pracę dla polskiej nauki
i moje przywiązanie do Wszechnicy Jagiellońskiej, jakie jako syn jej zasłużonego profesora żywię od dziecka. Wierzę więc niezłomnie, że skrzywdzony
nie zostanę.

W 1938 roku Godofredo García z Alfredem Rosenblattem i kilkoma innymi matematykami z Uniwersytetu Św. Marka czynili starania o powstanie
Akademii Narodowej Nauk Ścisłych, Fizycznych i Przyrodniczych w Limie,
co się ziściło 6 sierpnia 1938 roku. Pierwszym prezesem Akademii został wybrany Godofredo García i pozostał nim aż do śmierci w 1970 roku. Akademia,
niezwłocznie po powstaniu, zaczęła wydawać naukowe czasopismo Actas de la
Academia Nacional de Ciencias, Físicas y Naturales de Lima. Dnia 23 października 1939 roku rząd Peru wydał dekret o państwowym charakterze Akademii.
Podkreślmy, że powstanie Akademii było najbardziej znaczącym wydarzeniem
w rozwoju naukowym Peru.
Wiele prac Rosenblatta i Garcíi zostało wydrukowanych w czasopiśmie
Akademii, jak i w Revista de Ciencias de la Facultad de Ciencias Biológicas, Físicas
y Matemáticas de la Universidad Mayor de San Marcos (czasopiśmie założonym
w 1897 roku), co podniosło rangę tych czasopism. Przypomnijmy też, że dzięki

236

D. Ciesielska, L. Maligranda

kontaktom Rosenblatta i Garcíi swoje prace w Revista de Ciencias drukowali znani matematycy, m.in. R. P. Agnew, H. Bateman, S. Bergman, K. Borsuk,
G. D. Birkhoff, L. M. Blumenthal, S. Bochner, N. Dunford, M. Eidelheit, L. Godeaux, S. Gołąb, D. H. Hyers, V. Jarník, M. Kac, J. Karamata, G. Kurepa, J. P. La Salle,
T. Levi-Civita, S. Lubelski, E. J. McShane, K. Menger, A. D. Michal, R. von Mises,
D. S. Mitrinović, W. Morgan, O. Ore, J. Rey Pastor, L. A. Santaló, W. Sierpiński,
W. Ślebodziński, M. H. Stone, A. E. Taylor, T. Y. Thomas, E. C. Titchmarsh,
K. F. Vetulani, H. Weyl, A. Wintner, S. K. Zaremba.
Wielu znakomitych uczonych odwiedziło Uniwersytet Św. Marka w Limie
z wykładami, np. Tullio Levi-Civita (1873–1941) przybył 4 sierpnia 1937 roku
z dwoma odczytami: Nowe elementarne podejście do teorii względności i Trygonometria małego trójkąta krzywoliniowego oraz kursem dziewięciu spotkań
Problem relatywistyczny dwóch ciał, jego rozwiązanie w pierwszym przybliżeniu
i możliwa kontrola astronomiczna (zob. [48, str. 115]). Przemówienie przed tymi
odczytami o dorobku naukowym Levi-Civity wygłosił G. García (Rosenblatta
tłumaczenie na polski zostało opublikowane w Wiadomościach Matematycznych
[R25]). Z kolei Garrett Birkhoff (1911–1996) miał w kwietniu i maju 1942 roku
wykłady o problemie n ciał, o koncepcji czasu i grawitacji oraz o współczesnej
logice i matematyce (streszczenia z tych wykładów zostały opublikowane po
hiszpańsku w 44. numerze Revista de Ciencias z 1944 roku).
W 1939 roku Meksykańska Akademia Nauk wybrała Rosenblatta oraz
peruwiańskiego patologa i dermatologa Pedro Weissa (1893–1985) na członków
korespondentów za ich osiągnięcia naukowe.
Po 10 września 1939 roku dotarły do Limy tragiczne informacje z Europy
o wybuchu II wojny światowej. Rosenblatt ciężko to przeżył. Tak to opisuje
Ortiz (zob. [31, str. 165]):
Podczas pobytu w Limie dowiedział się o inwazji hitlerowskiej na ukochaną
Polskę, o śmierci wielu swoich krewnych i przyjaciół. Rozumiał, co to znaczy
dla nauki i w ogóle dla polskiej inteligencji. Cierpiał bardzo z tego nieszczęścia
i wiele łez wylał, a jego twarz miała wyraz wielkiego smutku.
Zrozumiał też, że zaproszenie Garcíi było zbawieniem dla niego. Za to
i za wielki szacunek, jakim się cieszył w Peru, Rosenblatt postanowił przyjąć
obywatelstwo peruwiańskie w akcie wielkiej wspaniałomyślności z jego strony,
by nasz kraj zdobył naukowca najwyższego poziomu.

Natomiast tak przedstawia znaczenie jego przybycia do Peru (zob. [32, str. 22]):
Przybycie Rosenblatta miało zasadnicze znaczenie dla rozwoju matematyki
w Peru. Od tego momentu rozpoczął się nowy etap w historii matematyki w naszym kraju. On wprowadził nowe metody nauczania nowoczesnej matematyki
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oraz jako profesor Uniwersytetu Św. Marka (jedynej uczelni w kraju mającej wtedy matematykę czystą jako przedmiot studiów) nowe kursy, na których uczono
zmiennej zespolonej, analizy zespolonej, topologii, równań różniczkowych, algebry, nowoczesnej geometrii różniczkowej i wielu innych. Prowadził też seminaria
i ukształtował nową generację matematyków, chociaż nieliczną, to wystarczyła
ona, aby otworzyć nowe horyzonty na dalsze podboje i cele.

W liście do Veblena, z 4 sierpnia 1940 roku, Rosenblatt w imieniu swoim
i prof. Garcíi stwierdził o polskich matematykach (zob. [3]):
Pan wie, że w Polsce mamy wielu pierwszorzędnych matematyków, którzy
będą ozdobą dla tego kraju (Banach, Saks, Schauder, Steinhaus, Mazur etc.)
i mamy nadzieję, że będzie możliwe zawarcie kontraktu z jednym z nich. Znajdą
tu eldorado dla swojej pracy naukowej i z pożytkiem dla tego kraju.

W kolejnych latach II wojny światowej Rosenblatt czynnie uczestniczył
w życiu naukowym, publikując w latach 1940–1945 około sześćdziesięciu prac.
Po 24 maja 1940 roku, kiedy to Limę nawiedziło silne trzęsienie ziemi niszcząc
większość miasta, Rosenblatt zajął się falami sejsmicznymi publikując sześć prac
na ten temat.
Dnia 31 maja 1941 roku przypadała 100 rocznica śmierci George’a Greena
(1793–1841) i Rosenblatt zadedykował mu pracę [R26]. Ponadto zrecenzował
trzy książki, o czym będzie mowa w dalszej części.
Dnia 13 kwietnia 1942 roku w Akademii Nauk Rosenblatt złożył hołd Tullio
Levi-Civicie, zmarłemu 12 grudnia 1941 roku i Émile Picardowi, zmarłemu 11
grudnia 1941 roku, prezentując historię ich życia oraz dorobek naukowy. Napisał
później pracę na temat życia oraz dorobku naukowego Picarda [R27] oraz dwóch
matematyków: Henri Lebesgue’a, zmarłego 26 lipca 1941 roku w Paryżu [R28]
i Vito Volterry, zmarłego 11 października 1940 roku w Rzymie [R29]. Wszystkie trzy prace są cytowane przy omawianiu tych matematyków na popularnej
stronie internetowej poświęconej historii matematyki The MacTutor History of
Mathematics archive.
W grudniu 1942 roku José Domingo Gómez Sánchez zaprezentował tezę
Bachiller z matematyki, a w Komisji oceniającej byli profesorowie Andrés Echegaray, Emilio Solórzano i Alfred Rosenblatt. Pracę dobrze oceniono i została
ona wydrukowana w 1943 roku w Revista de Ciencias.
W 1943 roku Rosenblatt, oprócz opublikowania wielu prac matematycznych, uczestniczył także w uroczystościach kopernikowskich. Dnia 24 maja
1943 roku uroczyście obchodzono czterechsetną rocznicę śmierci Mikołaja
Kopernika (1473–1543) w Akademii Nauk Ścisłych w Limie. Obchód rocznicy
był nie tylko uczczeniem pamięci Kopernika, lecz hołdem dla Polski i wspaniałą
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manifestacją społeczeństwa oraz peruwiańskich sfer intelektualnych na rzecz
naszego kraju. Do sukcesu przyczyniły się trzy osoby. Pierwsza z nich, doktor
Óscar Miró Quesada de la Guerra (1884–1981), profesor Uniwersytetu Św. Marka
i znany dziennikarz, współwłaściciel największego dziennika w Peru El Comercio, który mówił o polskości Kopernika. Kolejnymi ważnymi osobistościami
byli prezes Akademii dr Godofredo García – były rektor Uniwersytetu oraz
profesor Alfred Rosenblatt, który przedstawił geniusz Kopernika i jego dzieło.
Rozszerzona wersja odczytu Rosenblatta Miejsce Kopernika w historii nauki
została opublikowana po hiszpańsku w [R30].
Dnia 30 czerwca 1943 roku odbyła się druga akademia ku pamięci Kopernika. Tym razem uczczono czterechsetną rocznicę śmierci wielkiego astronoma
na Uniwersytecie Katolickim w Limie.
Pod koniec 1943 roku wynikło też nieporozumienie Rosenblatta z szefem
polskiej misji dyplomatycznej w Limie Oswaldem Kermenicem (1885–1950).
Sprawa dotyczyła utworzenia w Peru Oddziału Polskiego Instytutu Naukowego,
w związku z akcją rozszerzenia działalności Polskiego Instytutu Naukowego
w Ameryce na Amerykę Łacińską. Kermenic uważał, że Rosenblatt jest byłym
profesorem UJ. Natomiast Rosenblatt informował go, że nie jest byłym profesorem UJ, lecz profesorem czynnym na urlopie (zob. [8]). Ponadto pominięcie
osoby Garcíi przy zakładaniu Instytutu w Limie bardzo oburzyło Rosenblatta,
który napisał 15 listopada 1943 roku do Oswalda Kermenica (zob. [8]):
Pan Chargé d’Affaires jest w błędzie sądząc że zlekceważyłem zaproszenie
Polskiego Instytutu Naukowego – przeciwnie zaznaczam że uważałbym to za
honor dla mnie. Działalność moja jako profesora polskiego jest w świecie naukowym obu Ameryk dobrze znana. Od chwili przybycia do Peru w 1936 roku
pracowałem w kierunku zbliżenia kulturalnego polsko-peruwiańskiego mając
stale serdeczną przyjacielską pomoc słowem i czynem ze strony wicerektora Dra
Godofredo García. Jest on bezwarunkowo wśród uczonych peruwiańskich najbardziej kwalifikowanym do zajęcia kierującego stanowiska w mającym powstać
instytucie, będąc w dodatku członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa im. Hoene Wrońskiego, Polskiego Tow. Matematycznego,
autorem licznych prac opublikowanych w polskim języku i przyjacielem polskich
uczonych jak np. profesora Sierpińskiego. Pan Chargé d’Affaires oświadczył mi
że nie ma zamiaru go zaprosić gdyż jego stanowisko jest zachwiane. Profesor
García jest prezesem Akademii Nauk Ścisłych w Limie której jestem członkiem
i która urządziła pamiętny obchód na cześć Kopernika, i jest dziekanem Wydziału
którego jestem profesorem; obecnie przebywa w zaszczytnej misji w Stanach
Zjednoczonych skąd niebawem powróci. Gdyby więc założono Instytut Naukowy
Polsko-Peruwiański bez obecności profesora García, nie tylko nie przyczyniłoby
się to do zbliżenia kulturalnego polsko-peruwiańskiego, lecz przeciwnie, zniwe-
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czyłoby to sześcioletnią pracę p. García i moją na tej niwie i w dodatku byłoby
z mojej strony krokiem nielojalnym niezgodnym z etyką w sferach naukowych.
Poglądy pańskie w tej sprawie świadczą więc o braku znajomości stosunków
peruwiańskich ze strony Pana Chargé d’Affaires.
Odpieram z całą stanowczością pańską krytykę mojej działalności jako
polskiego profesora i pozostawiam ją do oceny moim kolegom uniwersyteckim
polskim, peruwiańskim i amerykańskim wogóle; jeśli zaś chodzi o poinformowanie Rządu Polskiego to jestem w każdej chwili gotów zrobić to bezpośrednio
i w wyczerpujący sposób.

W 1944 roku, oprócz zwyczajnych posiedzeń Akademii, wprowadza Rosenblatt odczyty czwartkowe z matematyki, fizyki i innych dyscyplin, takich
jak biologia i muzyka. Sam, w okresie od kwietnia do czerwca tegoż roku, wygłasza następujące odczyty (zob. [48, str. 129–130]): Sobre las gamas naturales
(O gamach naturalnych, 13 i 27 kwietnia), Sobre la integración de la ecuación
completa de la difusión y su aplicación al estudio de la célula (O całkowaniu
równania zupełnego dyfuzji i jego zastosowaniu do badania komórki, 4 maja),
Integración en el caso de la célula esférica de la ecuación diferencial con derivadas
parciales de la difusión encontrada (Całkowanie w przypadku komórki kulistej
równania różniczkowego dyfuzji o pochodnych cząstkowych). Prezentował odczyt
Gerarda M. Ungera, Fundamento teóretico de un nuevo motor térmico (Teoretyczne podstawy nowego silnika cieplnego, 25 maja), Sobre la teoría matemática
del cuerno hiperbolico (O teorii matematycznej tuby hiperbolicznej, 10 czerwca),
Sobre la ley fuerte de los grandes números (O mocnym prawie wielkich liczb,
15 czerwca).
Pod koniec 1944 roku Rosenblatta zainteresowały drgania samowzbudzone i w czwartki, 31 sierpnia i 7 września 1944 roku, wygłosił odczyt Oscilaciones
autoexcitadas. El galopamiento de las líneas de transmisión eléctrica (Drgania
samowzbudzone. Galopujące linie przesyłowe elektryczności), który został opublikowany w numerze marcowym 1945 roku Revista de Ciencias.
W czerwcu 1945 roku Rafael Dávila Cuevas (1910–1996) przedstawił tezę
na matematyczny stopień Bachiller. Komisję oceniającą stanowili G. García,
A. Echegaray i A. Rosenblatt. We wrześniu z kolei Tomás Nuñez Bazalar przedstawił tezę bazującą na dwóch pracach Rosenblatta z 1940 roku dotyczących
prawa wielkich liczb.
W 1946 roku Rosenblatt opublikował dwie prace w języku angielskim
w Revista de Ciencias, ale miał przy tym powiedzieć, że „zmienia się język, ale
nie wierność przyjaciołom”.
Numer grudniowy Revista de Ciencias z 1946 roku był wyczekiwany
ze względu na pracę S. K. Zaremby z patetycznym zakończeniem: Armia Pol-
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ska, Bliski-Wschód. Kiedy Rosenblatt otrzymał ten egzemplarz, rozpłakał się
(zob. [48, str. 133]).
Na UNMSM wśród uczniów Rosenblatta byli Godofredo García Díaz
(1888–1970), José Tola Pasquel (1914–1999), Flavio Vega Villanueva (1915–2011),
José Ampuero (1922–1998) i Tomás Nuñez Bazalar. García faktycznie tylko
współpracował z Rosenblattem, a był uczniem Federico Villarela (1850–1923)
i doktorat obronił pod jego kierunkiem w 1912 roku. Uważał się za ucznia
Rosenblatta, gdyż napisał z nim sześć wspólnych prac i jedną książkę.
Najwybitniejszym uczniem Rosenblatta był zaś José Tola (1914–1999),
który 13 listopada 1941 roku obronił doktorat La equivalencia de las formas de
continuidad de las operaciones por sucesiones y por entornos en espacios topológicos (Równoważność form ciągłości ciągowej i otoczeniowej operacji w przestrzeniach topologicznych), a promotorem był Rosenblatt3. Tola w 1945 roku
został mianowany profesorem i dyrektorem Szkoły Instytutu Nauk Fizycznych
i Matematycznych (EICFYM) Wydziału Nauk Ścisłych na UNMSM (1945–1961).
Był też dziekanem i rektorem na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Limie
(PUCP) w latach 1977–1989. Napisał dwadzieścia jeden prac i osiemnaście
książek. Tola nazywany jest twórcą nowoczesnej matematyki w Peru.
J. Ampuero wprowadził zaawansowane kursy analizy matematycznej i napisał książkę z arytmetyki teoretycznej. F. V. Villanueva wydał książkę z matematyki dla szkół średnich i w dowód wdzięczności tak napisał o Rosenblacie:
Publikując swoje książki nagłaśniałem wszystko o nowej matematyce i jej
odpowiednim nauczaniu. Wierzę też o wypełnianiu dziedzictwa mojego mądrego
nauczyciela, wybitnego polskiego matematyka, doktora Alfreda Rosenblatta,
którego miałem przywilej być uczniem i dzięki któremu wiem, czym sama w sobie
jest Matematyka.

A. Ortiz omawiając matematykę w Peru stwierdza jednoznacznie (zob. [33,
str. 62]):
Matematyka w Peru w latach 1870–1950 to chronologicznie trójka matematyków: Federico Villareal (1850–1923), Alfred Rosenblatt (1880–1947) i Godofredo
García (1888–1970).
3

Profesor Alejandro Ortiz Fernandez poinformował nas w liście z 7 maja 2013 roku o stopniach i tytułach naukowych w tamtym czasie w Peru. I tak Bachiller to był pierwszy stopień,
Licenciatura to był tytuł oraz stopień Doctor – czyli doktorat, stopień ten odpowiada prawdopodobnie habilitacji w Polsce. W tamtym czasie uzyskanie doktoratu było bardzo rzadkie, a uczeni
częściej posiadali tyko stopień Bachiller. Stwierdził też, że tylko Rosenblatt miał poziom naukowy
odpowiedni, aby mógł pomagać studentom-doktorantom.
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Rosenblatt był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od
1919 roku), Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Amerykańskiego Towarzystwa
Matematycznego (od 1914 roku), Edynburskiego Towarzystwa Matematycznego
(od 1914 roku), Niemieckiego Towarzystwa Matematycznego, Francuskiego
Towarzystwa Matematycznego (SMF), Królewskiego Czeskiego Towarzystwa
Naukowego, Peruwiańskiego Towarzystwa Naukowego, Peruwiańskiego Towarzystwa Geograficznego, Meksykańskiej Akademii Nauk (członkiem korespondentem od 1939 roku), Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Liège
(członkiem korespondentem), Greckiego Towarzystwa Matematycznego (członkiem honorowym) i przez kilka lat redaktorem jego biuletynu, redaktorem
Revista de Ciencias w Limie i prezesem sekcji Nauk Ścisłych Akademii Narodowej Nauk Ścisłych, Fizycznych i Przyrodniczych w Limie (w latach 1941–1944)
oraz redaktorem czasopisma brazylijskiego Summa Brasiliensis Mathematicae
wydawanego od 1945 roku w Rio de Janeiro.
Odznaczony został francuską Palmą Oświecenia Publicznego oraz medalem Uniwersytetu w Liège za pracę z 1930 roku. Nie znaleźliśmy jednak żadnych
dokumentów potwierdzających otrzymanie tych odznaczeń.
W roku akademickim 1946/47 Rosenblatt miał osiem wykładów w Institute
of International Education w Nowym Jorku. Niestety nie znamy ani tytułu, ani
treści tych wykładów.
Na stronie http://www.ias.edu/people/cos/users/10142 czytamy, że Alfred
Rosenblatt był przez pół roku (od 1 stycznia do 30 czerwca 1947 roku) na stypendium w Princeton w The Institute for Advanced Study. Jest to możliwe, gdyż
pracował tutaj Albert Einstein, który wcześniej polecił Rosenblatta na kontrakt
w Argentynie w 1930 roku, a przypomnijmy też, że Einstein otrzymał doktorat
honoris causa Uniwersytetu Św. Marka w Limie. Faktycznie na początku 1947
roku Rosenblatt wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Princeton.
Jego pobyt w Stanach Zjednoczonych został opisany w [9; 48, str. 133].
Dnia 26 lutego 1947 roku miał pierwszy odczyt na Uniwersytecie w Princeton. Roseblatta przedstawił Salomon Lefschetz. W tygodniowym Biuletynie
Uniwersytetu w Princeton (Vol. 26, nr 23 z 22 lutego 1947 roku) znajdujemy
informacje, że w środę 26 lutego 1947 roku o godzinie 16.45 na spotkaniu Klubu
Matematycznego profesor Alfred Rosenblatt będzie miał odczyt The equation of
the hyperbolic horn with elliptic sections. Drugi odczyt, The uniqueness and existence of solutions of ordinary differential equations, odbył się następnego dnia na
Uniwersytecie w Filadelfii. Kolejne odczyty to Some inequalities for Green’s function in the plane (6 marca, 1947 roku na Uniwersytecie Harvarda) i Simple integral
problems with variable limits in exceptional cases (10 marca, na Uniwersytecie
Chicagowskim). Wreszcie piąty odczyt Gravitational waves in two dimensions
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odbył się 11 marca 1947 roku na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign.
Rosenblatt został pochwalony przez wybitnych uczonych, którzy stanowili część
słuchaczy. Był też zaproszony na wykłady na uniwersytetach Columbia w Nowym Jorku, Browna w Providence, Toronto, ale z powodów zdrowotnych nie
był w stanie z tego zaproszenia skorzystać. Powrócił do Peru 15 kwietnia 1947
roku.
Oswald Veblen pisał 15 marca 1947 roku do hotelu Taft w Nowym Jorku,
gdzie Rosenblatt mieszkał od 16 marca 1947 roku:
Drogi Profesorze Rosenblatt. Mam nadzieję, że będę miał okazję zobaczyć Pana ponownie, zanim rozpocznie się droga powrotna. Jeśli nie, to jednak
chciałbym zapewnić, że bardzo podobała mi się Pańska wizyta tutaj w Princeton,
i mam nadzieję, że będzie Pan miał miłe wspomnienia z tego pobytu.

Rosenblatt zachorował dwukrotnie na odoskrzelowe zapalenie płuc. Za pierwszym razem wyzdrowiał, ale za drugim już tak się nie stało. Zmarł 8 lipca
1947 roku w Klinice Delgado de Miraflores w Limie (por. [29, str. 47]). Został
pochowany na cmentarzu żydowskim w Limie. Niektóre źródła piszą, że zmarł
on 7 lipca 1947 roku (zob. [13–15; 18, str. 67; 24; 25; 27, str. 125; 35, str. 204; 37;
40; 41]), a inne, że 8 lipca 1947 roku (zob. [12, str. 191; 29, str. 47; 31, str. 168;
32, str. 23; 47, str. 97]). Mamy też w [17] datę 7 (8) lipca 1947 roku.
Odpowiedź na pytanie o dokładny dzień śmierci znajdujemy w liście żony
Rosenblatta Pauli do Oswalda Veblena z 20 lipca 1947 roku (zob. [3]):
Z przykrością informuję Pana o śmierci mojego męża Alfreda Rosenblatta,
co nastąpiło 8 lipca. Od powrotu ze Stanów Zjednoczonych nie mógł uwolnić
się od oskrzelowego zapalenia płuc (pneumonia) i mimo wysiłków najlepszych
lekarzy doznał nawrotu choroby, co spowodowało jego śmierć. Pragnę wyrazić
głęboką wdzięczność za Pańską troskliwość i pomoc, kiedy był chory, w Nowym
Jorku. Jeśli potrzebuje Pan jakichkolwiek informacji odnośnie jego pracy, proszę
napisać do mnie, a ja z przyjemnością udostępnię je Panu.

Po śmierci Rosenblatta ukazał się szereg nekrologów (zob. [10–12, 39, 47]).
Rosenblatt brał aktywny udział w światowym życiu matematycznym.
Co cztery lata odbywają się Międzynarodowe Kongresy Matematyków (ICM),
które są najważniejszymi oraz najbardziej prestiżowymi konferencjami matematycznymi na świecie. Wielkim zaszczytem jest zaproszenie do wygłoszenia
wykładu plenarnego na takim Kongresie (na każdym jest ich około dwudziestu) oraz wykładu sekcyjnego (tych obecnie jest około dwustu, a w latach
przedwojennych było około stu). Rosenblatt brał udział w czterech takich
kongresach i wygłaszał, na dwóch z nich, wykłady sekcyjne aż czterokrotnie.
Uczestniczył mianowicie w V ICM w Cambridge w 1912 roku, w VI ICM
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w Strasburgu w 1920 roku, w VIII ICM w Bolonii w 1928 roku, gdzie miał trzy
odczyty w dwóch sekcjach. W sekcji geometrii wykład Varietà algebriche a tre e
più dimensioni (Rozmaitości algebraiczne wymiaru 3 i wyższych) i komunikat
Sopra la varietà algebraiche a tre dimensioni fra i cui caratteri intercedono certe
disuguaglianze (O pewnych rozmaitościach algebraicznych wymiaru 3, których
charakterystyki są pomiędzy pewnymi nierównościami). W sekcji hydrodynamiki,
plastyczności i równań fizyki matematycznej komunikat Sopra certi moti permanenti dei liquidi viscosi incompressibili (O pewnych ruchach stacjonarnych płynów
lepkich nieściśliwych). Ponadto przewodniczył tej sekcji. Był również obecny
na IX ICM w Zurychu w 1932 roku, gdzie miał odczyt Sur les ondes de gravité
(O falach grawitacyjnych) w sekcji mechaniki i fizyki matematycznej.
Ponadto brał udział w Trzecim Międzynarodowym Kongresie Mechaniki
Stosowanej w Sztokholmie w 1930 roku z odczytem Sur certains mouvements stationnaires des fluides visqueux incompressibles (O pewnych ruchach stacjonarnych
płynów lepkich nieściśliwych), w Zjeździe Matematyków Niemieckich w Pradze
w 1929 roku, Drugim Kongresie Matematyków Rumuńskich w Turnu-Severin
w 1932 roku.
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Miał też być obecny na Drugim Zjeździe Matematyków Krajów Słowiańskich w Pradze w 1934 roku z odczytem Sur les équations aux dérivées partielles du
type parabolique a deux variables indépendantes (O równaniach różniczkowych
cząstkowych typu parabolicznego dwóch zmiennych niezależnych). W materiałach
konferencyjnych znajdujemy tytuły odczytów (wraz ze streszczeniami) wielu
matematyków polskich (w tym Rosenblatta na stronach 165–166), jednak na
Zjeździe nie było Polaków, którym władze polskie odmówiły wydania paszportów do Czechosłowacji. Było to związane z zaostrzeniem się stosunków
polsko-czechosłowackich, w wyniku dyskryminacji Polaków na Zaolziu. Miało
w Zjeździe uczestniczyć dwudziestu sześciu matematyków z Polski, a jedynym
obecnym polskim matematykiem był Stanisław Zaremba, który udał się do
Pragi prosto z wcześniej zaplanowanej wizyty we Francji.
W Polsce uczestniczył w XI Zjeździe Lekarzy i Przyrodników Polskich
w Krakowie w 1911 roku z odczytem Teoria powierzchni algebraicznych, gdzie
omówił rozwój tej dyscypliny do 1911 roku (rozszerzona wersja referatu została
opublikowana na 142 stronach w Pracach Matematyczno-Fizycznych, zob. artykuł [R11] ), w I Polskim Zjeździe Matematycznym we Lwowie w 1927 roku, na którym wygłosił trzy odczyty: O utworach trzechwymiarowych, których
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przestrzenie styczne spełniają pewne warunki różniczkowe, Twierdzenie Kutty
i Żukowskiego w aerodynamice i O regularyzacji problematu trzech ciał oraz
w II Kongresie Matematyków Polskich w Wilnie w 1931 roku, gdzie z kolei miał
dwa odczyty: O istnieniu i jedyności całek równań różniczkowych i Zagadnienie
turbulencji.
Rosenblatt nie jest w Polsce znanym matematykiem, choć jego osiągnięcia
były znaczące. Bardziej doceniono go w Peru, gdzie w uznaniu jego zasług
dla matematyki władze Facultad de Ciencias Uniwersytetu Św. Marka w Limie
nadały bibliotece nazwę Biblioteca de Matemática „Alfred Rosenblatt” – UNMSM.
Uznały to za dobry sposób utrwalenia wielkiej postaci nauki i dobrego nauczyciela oraz sztandarowego przedstawiciela polsko-peruwiańskiej współpracy
naukowej. Jest też w Limie Centrum Badań Edukacyjnych i Matematyki im.
Alfreda Rosenblatta (CIEMAR – Centro de Investigación en Educación y Matemática Alfred Rosenblatt) oraz ulica Alfreda Rosenblatta. Ulica znajduje się
w dzielnicy Santiago de Sucro w Limie w strefie Huertos de San Antonio. W tej
strefie są też ulice Godofredo Garcíi i wielu innych znanych peruwiańskich
uczonych.
3. Inni o Rosenblatcie
Zofia Pawlikowska-Brożek pisząc o matematyce krakowskiej XX wieku (do 1939
roku) wymienia K. Żorawskiego, S. Zarembę, A. Hoborskiego, S. Gołąba, J. Sleszyńskiego, F. Leję, W. Wilkosza oraz stwierdza (zob. [34, str. 207]):
Najwszechstroniejszy z nich był Alfred Rosenblatt (1880–1947), reprezentujący teorię równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, geometrię
algebraiczną, mechanikę i hydrodynamikę.

Kamil Rusek napisał (zob. [41]): „Można przypuszczać, że był oryginałem,
typem uczonego-samotnika”.
Andrzej Turowicz (1904–1989) w autoryzowanym wywiadzie przeprowadzonym przez K. Ciesielskiego i Z. Pogodę, tak przedstawia sprawę profesury
Rosenblatta oraz opinii o nim (zob. [23, str. 17–18], cytat za polskim tekstem):
On miał żal, że mimo swej dużej działalności naukowej nie został profesorem. Uważał, że to był wynik antysemityzmu, moim zdaniem było inaczej.
Tu, w Krakowie, o tych sprawach decydował Zaremba, a on na pewno nie był
antysemitą. Zaremba natomiast wyrobił sobie złą opinię o Rosenblatcie. (...)
Istotnie Rosenblatt był trochę dziwny, jego postępowanie mogło się wydawać
dziwne.
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Alejandro Ortiz w [31, str. 165; 32, str. 23] tak opisuje postać Rosenblatta:
Od strony ludzkiej, nie mówiąc o tych, którzy go znali, Rosenblatt był
spokojny, refleksyjny, był surowy w pracy, lecz również był wielkim przyjacielem
dla tych, którym udało się uzyskać jego zaufanie. Lubił pomagać młodym, zwłaszcza tym z talentem matematycznym. Był dobroduszny i odznaczał się wielką
prostotą – cechy, które przyniosły mu uznanie i szacunek wszystkich, którzy go
znali. Był niski, z typowo żydowsko-polską twarzą. Wśród anegdot o nim jest
jego zwyczaj jedzenia czekolady oraz orzeszków ziemnych w trakcie zajęć oraz
seminariów. Jedząc je delektował się „wzbudzając apetyt zdumionych studentów”.

Tomasz Unger4 pisze o Rosenblatcie w liście [46]:
(...) Paula Unger (żona Alfreda) była siostrą Gerarda Ungera, mojego ojca,
który zginął w 1957 roku w wieku 54 lat.
Znałem Alfreda Rosenblatta (A.R.) całkiem dobrze, ale byłem za młody, by
zrozumieć jego prace. Pamiętam, że mówił i pisał swoje notatki w języku greckim,
a czasami rozmawiał z moją matką klasyczną greką i łaciną. Zbierał motyle i zdaje
mi się, że trochę wiedział o nich. On nawet podróżował do dżungli, by je zbierać,
co było dość ciężką wyprawą ze względu na drogi w tamtych czasach.
Wśród jego najlepszych studentów, którzy go odwiedzali i co pamiętam,
był Francisco Miró-Quesada Cantuarias (znany filozof, wciąż żyje i ma ponad
90 lat) i José Tola Pasquel. Pamiętam też dwóch amerykańskich matematyków,
którzy przybyli w czasie wojny do Limy, z wizytą do niego: George Birkhoff
i Marshall Stone. Birkhoff był wysoki i pamiętam jak A.R. mówił o jego teorii
estetyki jako o zbiorze bzdur5. Stone był młodszy, zawsze zaniedbany i niedbający
o ubiór, jak mówiła moja matka.
4

Tomasz (Tomás) Unger, urodzony 8 czerwca 1930 roku w Krakowie jest znanym naukowcem, dziennikarzem i publicystą mieszkającym w Limie. Jest autorem wielu książek o samochodach i nauce. Jego ojciec, polski inżynier Gerard Unger (1903–1957), dyrektor Braun Boveri
przybył wraz z rodziną do Peru w 1937 roku w interesach i wybuch II wojny światowej zatrzymał
go w tym kraju. W czasie II wojny światowej był konsulem honorowym RP w Peru (rządu
Sikorskiego w Londynie). Gerard wykładał na Politechnice w Limie i był dziekanem Wydziału
Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 54 lat. Gerard
był bratem Pauli Unger – żony Rosenblatta. Po śmierci męża, Paula mieszkała z rodziną Gerarda.
5
George David Birkhoff (1884–1944) w latach 1928–1930 odbył wiele podróży dookoła świata
studiując sztukę, muzykę i poezję. Wprowadził wzór na wartość estetyczną dzieła sztuki w swoim
odczycie plenarnym na VIII Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Bolonii we wrześniu
1928 roku (zob. [55]). Następnie opisał swoją teorię w książce Aestethic Measure (zob. [56]).
C. A. Garabedian w recenzji tej książki [57] stwierdził, że praca ta skłania do refleksji każdego
czytelnika. Wzór Birkhoffa i jego potencjalne zastosowanie były na tyle intrygujące, że stały się
przedmiotem artykułu opublikowanego 17 marca 1934 roku w Science News Letter (obecnie znane
jako Science News). Przyjął się termin miara estetyczna Birkhoffa. Odnotujmy, że czasopismo
Revista de Ciencias opublikowało, po hiszpańsku, dwa artykuły Birkhoffa Czy matematyczne
podejście do etyki jest możliwe? oraz Zasada dostatecznej argumentacji (zob.[58, 59]).
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A.R. miał dużą bibliotekę, ponad 2000 książek w wielu językach. Kiedy
zmarł, jego żona podarowała wszystkie jego książki i notatki (było to ponad 100
zeszytów) oraz prace Uniwersytetowi Św. Marka, gdzie zaginęły albo nie zostały
należycie przechowane, z tego co wiem.
Oto co pamiętam o śmierci A.R.: Zaraz po wojnie wyjechał do Princeton zaproszony przez swojego przyjaciela Pana Norberta Wienera. Podróżował
statkiem (Grace Line) do Nowego Jorku. Wrócił w ten sam sposób i przywiózł
mi fotografię z autografem Alberta Einsteina, z którym był zaprzyjaźniony. Gdy
wrócił, był w bardzo złym stanie zdrowia (mentalnie), został hospitalizowany
i zmarł na zapalenie płuc w wieku 67 lat.
Przykro mi to powiedzieć, ale nie ma zdjęć AR, które bym znał. Jako, że
był 50 lat starszy ode mnie, a ja mam 82 lata, więc można sobie wyobrazić, że
nie ma ludzi żyjących, z wyjątkiem Francisco Miró-Quesady, którzy go znali lub
którzy mogliby nam coś powiedzieć o nim.
Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że był więcej niż nieco ekscentryczny, ale szanowany. Mówił biegle po niemiecku, francusku, hiszpańsku, łacinie,
klasyczną greką i oczywiście po polsku. Czytał mi książkę Woltera (Historia
Karola XII, króla Szwecji) w języku polskim. Kiedy ja wziąłem książkę by ją
czytać samemu, to okazało się, że jest napisana w języku francuskim. Miał ten
niesamowity dar do języków. Byłem jedynym dzieckiem, z jakim miał kiedykolwiek do czynienia i traktował mnie jak dorosłego, z wyjątkiem gdy odtwarzaliśmy
słynne bitwy z moimi żołnierzykami to zachowywał się jak dzieciak.
Wśród dokumentów, które zostały podarowane Uniwersytetowi Św. Marka
była, między innymi cała jego korespondencja z Poincaré i Levi-Civitą oraz
z innymi osobami. Szkoda tylko, że nikt nie wie, gdzie to wszystko się podziało.

Zakończmy tę część cytatem z listu Alejandro Ortiza Fernandeza z 7 maja
2013 roku: „Perú must be proud from Alfred Rosenblatt, a great mathematician!!”.
4. Kilka słów o dorobku naukowym
Wachlarz zainteresowań i osiągnięć Rosenblatta był imponujący. W życiu naukowym chodził jednak własnymi drogami i co kilka lat zmieniał dziedzinę
swoich zainteresowań naukowych, ale bywały też okresy, kiedy publikował
jednocześnie w kilku dziedzinach.
Rosenblatt opublikował około trzysta prac w języku polskim, niemieckim,
francuskim, włoskim, hiszpańskim i angielskim na temat równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, geometrii elementarnej, geometrii algebraicznej, analizy rzeczywistej i zespolonej, rachunku wariacyjnego, topologii, rachunku prawdopodobieństwa, fizyki teoretycznej i zastosowań matematyki, jak
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na przykład mechaniki nieba, problemu trzech ciał, hydrodynamiki, ruchu lepkich cieczy nieściśliwych, teorii smarowania, aerodynamiki, teorii sprężystości,
teorii grawitacji, optyki geometrycznej, genetyki matematycznej, bakteriologii
i skal muzycznych oraz historii matematyki. Jako pierwszy w Polsce pracował
twórczo w geometrii algebraicznej.
Około sto osiemdziesiąt artykułów opublikował w latach pracy w Polsce
(1907–1936) oraz około sto dwadzieścia w latach pracy w Peru (1936–1947), choć
ostatnia jego praca została wydrukowana w 1949 roku.
W [22] podejmujemy próbę zebrania informacji o wszystkich jego pracach
i odczytach, a także o jego wykładach. W chwili obecnej zbiór liczy dwieście
dziewięćdziesiąt dwa opublikowane artykuły.
Rosenblatt opublikował wiele prac z równań różniczkowych zwyczajnych
i cząstkowych rzędu pierwszego i drugiego. Uważamy, że z tych rezultatów
miał szansę pozostać warunek Rosenblatta lub twierdzenie Rosenblatta–Nagumo–
–Kamkego. Mianowicie, Rosenblatt już w 1909 roku w pracy [R8] znalazł osłabienie warunku Lipschitza do warunku Rosenblatta dla jednoznaczności rozwiązań
zagadnienia Cauchy’ego. Pomysł Rosenblatta na uogólnienie warunku Lipschitza ulepszyli m.in. Nagumo w 1926 roku i Kamke w 1930 roku, a po początkowej
nazwie „warunek” lub „twierdzenie Rosenblatta–Nagumo”, obecnie pozostało
„twierdzenie Nagumo” lub „Nagumo–Kamkego”. Praca Rosenblatta [R8] jest jednak cytowana w klasycznych książkach z równań różniczkowych (oraz w wielu
pracach matematycznych), m.in. w książkach [54, 60–63, 65].
Szkoda, że matematycy krakowscy (T. Ważewski, M. Krzyżański, J. Szarski i A. Pelczar) woleli używać nazwy kryterium jednoznaczności Kamkego
i kryterium Nagumo bez wspominania o wcześniejszym rezultacie Rosenblatta.
Rosenblatt od wczesnych lat zajmował się geometrią algebraiczną, a jego
zainteresowanie tą dziedziną zaskakuje. Z pewnością nie pojawiało się ono
w wyniku studiów w Wiedniu czy też Krakowie. Prawdopodobnie zetknął się
on z tymi zagadnieniami w czasie podróży naukowej do Getyngi, a rozwinął swą
pasję w trakcie własnych studiów nad dziełami mistrzów. Tezę tę potwierdza
czas pierwszych publikacji. W latach 1911–1915 Rosenblatt wydał siedemnaście,
licząc wszystkie wersje językowe, prac z zakresu geometrii algebraicznej. Gdy
entuzjazm osłabł, po kilkuletniej przerwie, w 1919 roku opublikował zaledwie
jedną pracę, aby w latach 1923–1932 napisać serię trzynastu prac.
W zakres zainteresowań Rosenblatta weszły: teoria płaskich krzywych
algebraicznych ze szczególnym uwzględnieniem topologicznych własności krzywych, niepłaskie krzywe algebraiczne oraz teoria powierzchni algebraicznych,
a przede wszystkim powierzchnie rozwijalne. W 1911 roku, na Zjeździe Lekarzy
i Przyrodników Polskich, Rosenblatt przedstawił obszerny referat z zakresu osią-
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gnięć teorii powierzchni algebraicznych [R11]. Rosenblatt zajmował się głównie
niezmiennikami teorii powierzchni, które tak opisuje w swoim referacie [2]:
Podstawowymi niezmiennikami względem przekształceń biracjonalnych
powierzchni algebraicznych są 1) rodzaj geometryczny powierzchni p g 2) rodzaj
arytmetyczny powierzchni p a 3) rodzaj liniowy powierzchni p(1).

Rozprawa habilitacyjna Badania nad pewnemi klasami powierzchni algebraicznych nieregularnych i nad biracyonalnemi przekształceniami nie zmieniającymi
tych powierzchni z 1912 roku, której francuska wersja [R10] została opublikowana
w Biuletynie Akademii Umiejętności, jest szczególnie ważna w dorobku Rosenblatta. W słynnym artykule G. Castelnuovo i F. Enriquesa Die algebraischen
Flächen vom Gesichtspunkte der birationalen Transformation aus opublikowanym w III tomie Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften z 1921 roku,
autorzy dokonali pełnego przeglądu osiągnięć teorii powierzchni algebraicznych. W pracy tej zacytowane zostały trzy rezultaty Rosenblatta (opublikowane
w pracach [R9, R11, R13, R14, R15, R16, R17, R18]). W pracy [R13], zgłoszonej do
publikacji przez Picarda, Rosenblatt zaprezentował dwie nierówności określające zależności między niezmiennikami powierzchni algebraicznych. Pierwsza,
analogiczna do słynnej nierówności Noethera ustalającej p(1) − 1 ⩾ 2(p g − 2),
o której Rosenblatt wykazał, że zachodzi związek
p(1) ⩽ 16p a + 27.

Druga z zaprezentowanych w pracy nierówności ma zaś ścisły związek z rezultatem Castelnuovo, który wykazał, że powierzchnie spełniające nierówność
(zwaną nierównością Castelnuovo)
p g ⩾ 2(p a + 2),

posiadają niewymierny pęk krzywych. Rosenblatt wykazał, że powierzchnie
algebraiczne, które dodatkowo posiadają tę własność, że krzywe niewymiernego
pęku mają rodzaj większy niż jeden, czynią zadość nierówności podającej górne
ograniczenie rodzaju geometrycznego
p g ⩽ 4(p a + 5).

Badaniom nad powierzchniami spełniającymi nierówność Castelnuovo
poświęcone zostały prace [R15, R16, R17, R19]. Sam Rosenblatt tak pisze o swoich
wynikach:
Bliższe badanie metody, zapomocą której Castelnuovo uzyskał, powyżej podany rezultat doprowadziło mnie do rezultatu, że jeżeli spełniona jest nierówność
(3) [mowa o nierówności: p g ⩾ 2(p a + 2) – przyp. aut.] powierzchnie posiadają
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niewymierny pęk krzywych hipereliptycznych rodzaju 2. (...) Powierzchnie, dla
których spełniona jest nierówność (3) ze znakiem > posiadają niewymierny pęk
krzywych wymiernych (powierzchnie prostokreślne) lub eliptycznych. Innych
powierzchni niema.

Rosenblatt w swych pracach [R9, R10] zwrócił również uwagę na pewne luki
w twierdzeniach Severiego o systemach liniowych zawartych w systemach krzywych algebraicznych, a odpowiedzią na jego uwagi była praca Severiego [64].
Wyniki zawarte w drugiej serii prac (z lat 1923–1931) są ściśle związane
z tematem wystąpienia Rosenblatta na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Bolonii w 1928 roku. W sekcji geometrii wygłosił on referat Sopra
le variet‘a algebraiche a tre dimensioni fra i cui caratteri interceduono certe disuganglianze (O trójwymiarowych rozmaitościach algebraicznych spełniających
pewne nierówności). W obradach tej sekcji uczestniczyli między innymi G. Fano,
G. Fubini, C. Segre, F. Severi, O. Zariski.
Podsumowanie osiągnięć Rosenblatta, głównie jako badacza powierzchni
algebraicznych, znajdujemy u Ruska (zob. [41, str. 3]):
Wszystkie prace Rosenblatta dotyczące powierzchni algebraicznych można
dziś potraktować jako przyczynki do twierdzeń typu „klasyfikacyjnego”. Rozważał on różne typy powierzchni, związane szczególnymi zależnościami między
ich najważniejszymi niezmiennikami: rodzajem arytmetycznym p a , rodzajem
geometrycznym p g i rodzajem liniowym p(2). Najważniejszą z tej serii prac Rosenblatta wydaje się [R16], którą cytuje Oscar Zariski w monografii Algebraic Surfaces
z 1935 roku. Nawiązując do pewnego rezultatu Castelnuovo, Rosenblatt wykazał,
że istnieją powierzchnie dla których p g > 2(p a + 2); ponadto sklasyfikował
powierzchnie, spełniające równość p g = 2(p a + 2).

Rosenblatt interesował się również wielowymiarowymi (szczególnie trójwymiarowymi) powierzchniami algebraicznymi. Wyniki tu uzyskane to także nierówności między liczbami określającymi związki między rodzajami powierzchni. W szczególności otrzymał on związki między rodzajem geometrycznym i arytmetycznym powierzchni trójwymiarowej. Jego wyniki z zakresu
geometrii algebraicznej, ze względu na zmianę metod badawczych i znaczący
postęp badań, nie mają dziś większego znaczenia.
Co się zaś tyczy fizyki teoretycznej i hydrodynamiki, to najlepiej zacytować
w tym miejscu Średniawę (zob. [43, str. 130; 44, str. 71; 45, str. 154–155]):
W latach 1926–1932 Rosenblatt zajmował się intensywnie hydrodynamiką.
Interesowały go ruchy płaskie i przestrzenne płynów lepkich, zagadnienie stabilności ruchów laminarnych, związane z rozważaniem dopuszczalności przybliżenia liniowego w hydrodynamice płynów lepkich. Zajmował się też badaniem
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zakresu stosowalności twierdzenia Kutty–Żukowskiego (odnoszącego się do
hydrodynamiki płynów doskonałych). Omówienie tych prac, publikowanych
częściowo w trudno dostępnych czasopismach znajdujemy w pracach Średniawy
[43] i [44]. W swych pracach z dziedziny fizyki teoretycznej, a w tym z hydrodynamiki, Rosenblatt rozwiązywał postawione sobie problemy w sposób
zadawalający dla matematyka, jednak przydatność tych prac dla fizyków i techników była mniejsza, ponieważ ich autor poprzestawał najczęściej na rozwiązaniu
problemu w postaci układów równań algebraicznych lub różniczkowych i nie
rozwiązywał ich nawet w sposób przybliżony. Utrudniało to bardzo znalezienie
znaczenia fizycznego otrzymanych wyników. Poza tym prace te pisane były zbyt
zwięźle.

Rosenblatt był autorem czterech podręczników i dwóch monografii [R1,
R2, R3, R4, R5, R6] oraz współautorem książki [R7].
Z historii matematyki napisał artykuły o Henri Poincarém [R12], Maurycym Rudzkim [R20], Franciszku Mertensie [R22], Émile Picardzie [R27],
Henri Lebesgue’u [R28] i Vito Volterze [R29] oraz ponad trzydziestostronicowy
artykuł o miejscu Kopernika w historii nauki [R30]. Pracę [R26] dedykował
pamięci George’a Greena w setną rocznicę jego śmierci.
Rosenblatt wygłosił wiele odczytów na posiedzeniach Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1906–1909,
a w latach 1916–1935 na posiedzeniach PTM w Krakowie, Zjazdach PTM i na
posiedzeniach naukowych Akademii Umiejętności we Krakowie. Uczestniczył
też w Seminarium Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie, gdzie na przykład 18
czerwca 1909 roku opracował temat Pojęcie grupy i badania nowsze nad przestrzenią, a 11 maja 1933 roku wygłosił odczyt Czy świat jest nieskończony? Od księgi
Genesis do rozszerzającego się świata Einsteina, Abbé Lemaitre’a i Eddingtona.
W latach 1913–1925 Rosenblatt napisał sto trzydzieści trzy recenzje prac
wielu matematyków, w tym po kilkanaście recenzji prac S. Mazurkiewicza
i W. Sierpińskiego dla Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik.
Będąc w Krakowie pisał też recenzje książek Rudzkiego Gwiazdy i budowa
wszechświata, Witkowskiego Zasady fizyki, Zaremby Arytmetyka teoretyczna,
Rudzkiego Zasady meteorologii, Hoborskiego Matematyka wyższa w dwóch
tomach, w języku francuskim i Sierpińskiego Zarys teorji mnogości oraz publikował te recenzje po francusku w czasopiśmie Scientia, co było dobrą reklamą.
Ponadto opublikował po francusku recenzję książki [66], napisanej po niemiecku przez Aurela Wintnera i opublikował ją w [R23].
W 1916 roku opublikował po niemiecku artykuł [R21], który ukazał się
też po angielsku, o wpływie wojny na cywilizację. Rosenblatt stwierdza w nim:
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Wpływ ten jest znaczący, co jest ogromnym paradoksem. Wiele dziedzin
nauki i techniki czyni ogromny postęp dzięki wojnom. Wydaje się, że wojna
to nauczyciel dla wielu nacji. Jeden rok wojny ma większy wpływ na ludzi niż
trzydzieści lat pokoju. Pomimo tego rozpoczęcie wojny doprowadzi do reductio
ad absurdum i będzie ostatnią z wojen europejskich.

Pracując w Limie napisał po hiszpańsku i opublikował w Revista de Ciencias recenzje książek wydanych w języku hiszpańskim: Hugo Viewegera, Alfreda Holzta i Paula Killmana Arytmetyka, algebra, planimetria, trygonometria,
Raimundo Götzego Elementy fizyki matematycznej, G. Mahlera Geometria płaszczyzny oraz Cristóbala de Losady y Pugi Kurs analizy matematycznej, Tom I.
Pierwsze trzy książki mocno skrytykował stwierdzając, że książka Goetzego
powinna być wyeliminowana z bibliotek z powodu błędnych koncepcji. Ponadto
stwierdził, że Mahler w swojej książce nie odróżnia aksjomatów od postulatów
i definicji od twierdzeń.
Wiele prac Rosenblatta, zebranych po jego śmierci przez żonę, zostało
przekazane Uniwersytetowi Św. Marka. Obecnie znajdują się one w Bibliotece Głównej Universidad Nacional Mayor de San Marcos w Limie jako Alfred
Rosenblatt, Obras (trzy tomy, łącznie 489 stron). Dzięki uprzejmości profesora
Alejandro Ortiz Fernandeza z Limy, który przesłał do nas kopie wszystkich
tomów, mieliśmy okazję dotrzeć do trudno dostępnych w Europie prac Rosenblatta. Zbiór ten nie obejmuje jednak wszystkich jego prac.
Pełniejsze omówienie dorobku naukowego Rosenblatta wymagałoby więcej miejsca, gdyż sam spis jego opublikowanych prac zajmuje kilkanaście stron
(zob. [22]). Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości zostanie opisany w pełni
jego dorobek naukowy.
Podziękowania
Dziękujemy Alejandro Ortiz Fernandezowi z Uniwersytetu Katolickiego w Limie za skopiowanie i przesłanie wielu prac Rosenblatta, jak również artykułów
o Rosenblatcie opublikowanych w Peru po hiszpańsku (w szczególności za
kserokopie prawie pięciuset stron z trzytomowego zbioru Alfred Rosenblatt,
Obras znajdującego się w Bibliotece Centralnej Universidad Nacional Mayor de San Marcos w Limie) oraz za odszukanie, sfotografowanie i przesłanie
zdjęcia grobu Rosenblattów, Tomaszowi Ungerowi z Limy za prywatne informacje o Rosenblatcie i jego żonie Pauli. Ponadto dziękujemy Kamilowi Ruskowi
z Krakowa za udostępnienie rękopisów wykładu habilitacyjnego i życiorysu
Rosenblatta [41], Witoldowi Więsławowi z Wrocławia oraz Janowi Strelcynowi
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z Paryża za kserokopie wielu prac Rosenblatta, Walerianowi Piotrowskiemu
z Warszawy za informację o listach Rosenblatta do Dicksteina z lat 1910–1930
znajdujących się w dziale rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
[5] oraz Przemysławowi M. Żukowskiemu z Archiwum UJ za wszelką pomoc.
Słowa podziękowania należą się też Annie Marii Haase Goldkuhle i jej mężowi
José Ignacio Lópezowi Sorii za odszukanie ulicy Rosenblatta i dosłanie nam
czterech zdjęć tej małej ulicy w Limie.
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