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Aleksander Rajchman (1890–1940)

1.Wstęp

W matematyce istnieją takie pojęcia, jak twierdzenie Rajchmana,miara
Rajchmana, zbiór Rajchmana, algebra Rajchmana, zaostrzone prawo wielkich
liczb Rajchmana, teoria Rajchmana formalnego mnożenia szeregów trygono-
metrycznych oraz nierówności Rajchmana i Rajchmana–Zygmunda.

AleksanderMichał Rajchman byłwybitnympolskimmatematykiem i uzy-
skał znaczące wyniki w zakresie teorii szeregów trygonometrycznych, funkcji
zmiennej rzeczywistej oraz rachunku prawdopodobieństwa. Jego działalność
naukowa i osiągnięcia w tematyce szeregów trygonometrycznych zostały omó-
wione w artykule [38] przez jego ucznia Antoniego Zygmunda w 1987 roku.
Od tamtego czasu postać Rajchmana nie przestawała nas interesować, zarówno
pod względem biograûcznym, jak i naukowym. Okazało się, że zarówno opra-
cowanie Zygmunda, jak i inne (na przykład [3,20]), wymagają gruntownego
uzupełnienia.W niniejszej pracy uzupełniliśmymiędzy innymi spis jego prac
matematycznych i polityczno-społecznych.

Rajchman pochodził ze spolonizowanej rodziny żydowskiej, wywodzącej
swoje korzenie z Przedborzaw ziemi radomskiej, przybyłej doWarszawyw poło-
wieXVIIIwieku (zob. [30]). Pisali się różnie – Reychman,Reichman,Rejchman,
Raychman i Rajchman. Jego dziadek, Adolf (ur. 1815 – zm. 23 I 1881), był kupcem
i prowadził sklep (ówcześnie nazywany kantorem) przy ulicy Marszałkowskiej.
Był także przedsiębiorcą i zajmował się sprzedażą losów Loterii Klasycznej Króle-
stwa Polskiego. Ojciec, Aleksander (ur. 18 II 1855 wWarszawie – zm. 18XII 1915
w Warszawie), był wydawcą i redaktorem pisma Echo Muzyczne, Teatralne
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i Artystyczne, inicjatorem powstania Filharmonii Warszawskiej, a potem przez
jakiś czas dyrektorem Opery i FilharmoniiWarszawskiej, współwłaścicielem
biura ogłoszeń „Rajchman i Frendler” oraz literatem i dziennikarzem piszącym
pod pseudonimem „Meûsto” (zob. [15,29]).

Matką Aleksandra Rajchmana byłaMelania Amelia Rajchman z domu
Hirszfeld, ps. Orka (ur. 29 IV 1857 wWarszawie – zm. popełniając samobójstwo
21 II 1913 w Paryżu), działaczka oświatowa, społeczna i ruchu feministycznego.
W 1911 roku opublikowała książkę Kobieta w Sejmie i w Gminie poświęconą pra-
wom przedstawicielskim kobiet w Stanach Zjednoczonych i Skandynawii. Była
córką z drugiego małżeństwa lekarza, anatoma LudwikaMaurycego Hirszfelda
(1816–1876), trzykrotnie żonatego (zob. [9, str. 65; 11]). Bratem Melanii był Bole-
sław Hirszfeld, pseud. Boś (1849–1899), wielki patriota i bogaty przemysłowiec,
przyrodnik i chemik znany ze swojej hojnej działalności ûlantropijnej (zob. [12]).

Aleksander Rajchman i MelaniaHirszfeld pobrali się 17 lipca 1878 roku.
Prowadzili razem otwarty salon towarzysko-kulturalny. Spotykali się w nim
muzycy, artyści i pisarze. Ta spolonizowana elita intelektualna i ûnansowa,
do której należeli Hirszfeldowie i Rajchmanowie, łożyła ogromne sumy na
działania ûlantropijne na rzecz wolnej Polski. Dodajmy, że większość członków
tych rodzin przyjęła chrzest w Kościele rzymskokatolickim.

Aleksander i Melaniamieli troje dzieci. Najstarszym dzieckiem była Hele-
na po mężu Radlińska (ur. 2V 1879 wWarszawie – zm. 10X 1954 w Łodzi), dzia-
łaczka społeczna i autorka pisząca pod pseudonimami HelenaOrsza, J. Strumiń-
ski iWarszawianin. Uważana jest za twórczynię pedagogiki społecznej w Polsce.
Była profesorem Wolnej Wszechnicy Polskiej (zob. [18]). Starszym bratem był
Ludwik, zwany popularnie „Lulu” (ur. 1XI 1881 wWarszawie – zm. 13VII 1965
w Chenu, Francja), doktor medycyny, bakteriolog, dyrektor Państwowego Za-
kładu Higieny, znany działacz Ligi Narodów w zakresie ochrony zdrowia i hi-
gieny, założyciel UNICEF-u (zob. [9, 19]). Jego syn Jan Aleksander Rajchman
(1911–1989) był polsko-amerykańskim inżynierem i pionierem technologii in-
formatycznej, którego prace doprowadziły do rozwoju szybkich systemów pa-
mięci komputerowych. Trzecim dzieckiemAleksandra i Melanii byłAleksander
Michał Rajchman (ur. 13XI 1890 wWarszawie – zm. 7VI 1940 w obozie koncen-
tracyjnym Sachsenhausen).

W książce I. Lepalczyk [22] znajdujemy zdjęcia Rajchmanów: Aleksandra-
-ojca,Melanii i jej brata Bolesława, Ludwika i wiele zdjęćHeleny, a w książce
Balińskiej [9] znajdujemy zdjęcia Aleksandra-ojca, Melanii, Heleny i wiele
zdjęć Ludwika, ale w obu książkach brak zdjęcia Aleksandra – syna. Możemy
poinformować, że po wieloletnich poszukiwaniach udało nam się zdobyć jego
zdjęcie; pojawi się ono w dalszej części artykułu.
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2. Biograûa Aleksandra Rajchmana

Aleksander Michał Rajchman urodził się 13 listopada 1890 roku wWar-
szawie i był najmłodszym z trójki rodzeństwa. Już wówczas rodzina była na
tyle zasymilowana, że 26 lutego 1891 roku odbył się jego chrzest, a 3 marca 1891
roku sporządzony został w języku rosyjskim akt urodzenia i chrztu w kancelarii
paraûi Przemienienia Pańskiego wWarszawie [1]. Przytoczmy jego tłumaczenie
na język polski:

45. Działo się wWarszawie w kancelarii paraûi Przemienienia Pańskiego dnia lu-
tego dziewiętnastego/marca trzeciego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierw-
szego roku o godzinie dwunastej w południe. Zjawił się Aleksander Rajchman
będący redaktorem dziennika Echo trzydzieści sześć lat życiamającymieszkający
wWarszawie pod numerem czterysta sześćdziesiątym siódmym przy ulicy Sena-
torskiej w obecności Adama Sztukowskiego sędziego i Antoniego Szaniawskiego
adwokata, obu zamieszkałych wWarszawie, pełnoletnich i okazał nam dziecko
płci męskiej urodzone tu wWarszawie w jego mieszkaniu dnia listopada pierw-
szego/trzynastego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o dwunastej godzinie
w południe przez prawną jego żonę Melanię Amelię urodzoną z Hirszfeldów
trzydzieści trzy lata życia mającą. Młodzieńcowi temu przy Chrzcie Świętym
odbytym dnia lutego czternastego/dwudziestego szóstego tego roku nadano
imiona Aleksander Michał. Rodzicami chrzestnymi jego byli Michał Bałucki
i Zoûa Sztukowska, asystentami Adam Sztukowski i Eufemia Bałucka.

Opóźnione stawiennictwo spowodowane było oczekiwaniem na rodziców
chrzestnych. Akt ten po przeczytaniu przez nas podpisany został przez ojca
i świadków.

Ks. Karol Zdanowski wikariusz
Aleksander Rajchman Adam Sztukowski Artur Szaniawski1

Zachował się jedyny znany nam życiorys napisany przezAleksandraRajch-
mana 22 maja 1914 roku [2], który cytujemy poniżej.

Curriculum vitae
AleksandraMichała Rajchmana

Urodziłem się wWarszawie w listopadzie r. 1890. WWarszawie też spędzi-
łem dzieciństwo i ukończyłem szkoły.

Na jesieni r. 1908 wyjechałem na studja do Paryża, gdzie przebyłem 4 la-
ta. W r. 1908 zapisałem się jako słuchacz zwyczajny na wydział nauk ścisłych
(“Faculté des Sciences”) uniwersytetu Paryskiego. Na wiosnę roku 1909 składa-

1 Michał Bałucki (1837–1901), polski pisarz, komediopisarz i publicysta, Eufemia Bałucka
z d. Śliwińska – druga żona Michała, Artur Ewaryst Ludwik Szaniawski h. Junosza (1847–?),
obrońca w Warszawskim Trybunale Obywatelskim, Adam Sztukowski (1841–1899), prawnik,
uczestnik powstania styczniowego, Zoûa Sztukowska (1860–1931) z d. Miszewska – żona Adama.
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łem, z powodzeniem pierwszy egzamin uniwersytecki, z kursu matematyki dla
przyrodników (“Mathematiques preparatoires a l’etude des sciences physiques”).

Rok szkolny 1909–10 poświęciłem już studjom specjalnym z zakresu ma-
tematyki. Na wiosnę r. 1910 złożyłem egzamina z głównych przedmiotów prze-
słuchanych: rachunku różniczkowego i całkowego oraz mechaniki teoretycznej
uzyskując stopień licencjata nauk ścisłych (“licencie-es-sciences”).

Przez lata szkolne 1910–11 i 1911-12 w dalszym ciągu pracowałem nadma-
tematyką, korzystając jednak zarazem z wykładów uniwersyteckich dla uzupeł-
nienia swego wykształcenia ogólnego. W tym celu zapisałem się w roku 1911 na
wydziały literacki i prawniczy uniwersytetu Paryskiego. Uczęszczałem również
do “College de France”.W lipcu r. 1911 złożyłem egzamin z kursu “analizy wyższej”,
uzupełniejąc swój dyplom licencjata do “licencjatu nauczycielskiego” (“licence
d’enseignement”) dającego prawo wykładu w “colleges” francuskich i prawo
ubiegania się o francuski państwowy doktorat nauk ścisłych.

Wmarcu r. 1913 ogłosiłem,wspólnie z p. H. Lauerem,w “Bulletin des Scien-
ces Mathematiques” (wydawnictwo sekcji nauk matematycznych “Ecole pratique
des Hautes Etudes”) przegląd rozpraw matematycznych zawartych w tomach
XVIII, XIX, XX i XXI “Pracmatematyczno-ûzycznych”.

Na jesieni roku 1912 przeniosłem się do Krakowa, gdzie przebyłem rok
szkolny 1912–13 na uniwersytecie Jagiellońskim jako słuchacz zwyczajny. Studjo-
wałem tu w dalszym ciągu matematykę, wspomagany łaskawemi wskazówkami
prof. S. Zaremby.

Na jesieni r. 1913 powróciłem doWarszawy, gdzie przez bieżący rok szkolny
udzielałem lekcji matematyki w jednej ze szkół prywatnych.

Mam zamiar poświęcić się pracy nauczycielskiej i naukowej, w której
znacznym ułatwieniem jest posiadanie dyplomu doktorskiego. Z tego powodu
pozwalam sobie zwrócić się do świetnego Wydziału z prośbą o dopuszczenie
mnie do egzaminów na stopień doktora ûlozo�i.

Aleksander Rajchman
Kraków, dn. 22 maja 1914

W 1912 roku Rajchman powrócił z Paryża wraz z narzeczoną,Wiktorią
Rosińską – również absolwentką Sorbony, późniejszą nauczycielkąmatematyki
i ûzyki. W roku akademickim 1912/1913 zapisał się naWydział Filozoûczny Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował matematykę. Jego sytuacja ûnansowa
nie była zbyt dobra i wystąpił o stypendium z Fundacji Kretkowskiego, które
to stypendium otrzymał. Po powrocie do Warszawy uczył matematyki w ro-
ku szkolnym 1913/1914 w prywatnej szkole, zamieszkując przy ulicy Szkolnej
11. W dniu 23 lipca 1914 roku ożenił się z Wiktorią Rosińską; ślub odbył się
w kościele paraûalnym p.w. św. Stanisława wWarszawie naWoli [1].

Marta Balińska2 w książce [9, str. 262] tak opisuje sylwetkę Aleksandra.
2 Brat Aleksandra – Ludwik miał dwie córki Irenę (ur. 1909) i Martę Czarnowską (ur. 1910)
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Druga strona życiorysu Aleksandra Rajchmana z 22 maja 1914 roku
z jego własnoręcznym podpisem

Wysoki, tęgawy, Aleksander stanowił pod względem ûzycznym całkowite prze-
ciwieństwo brata. Był człowiekiem spokojnym,małomównym, ale o otwartym
umyśle i szerokich horyzontach. Chociaż niektórzy uważali, że jest mało komu-
nikatywny, to na pewno dysponował pewną prezencją.

Na kolejnej stronie:

Aleksander i jego żonaWiktoria Rosińska, również komunistka, której gadatli-
wość kompensowała skryty charakter męża,mieszkali na Pradze, w tym samym
budynku co poetaWładysław Broniewski, który wstępował do nich od czasu do
czasu, by wziąć udział w ożywionych dyskusjach.

Dnia 25 maja 1914 roku Rajchman wystąpił do Rady Wydziału Filozo-
ûcznego UJ z prośbą o otwarcie przewodu doktorskiego, a praca miała tytuł
O jednoznaczności przedstawienia funkcji przez szereg trygonometryczny (za-
wartość w [R2]). Jednak praca [R2], opublikowana po niemiecku wWiedniu,
ma zmieniony tytuł. Niestety, ze względów formalnych, Rada Wydziału od-

oraz syna Jana Aleksandra (1911–1989). Córka Irena wyszła zamąż za Antoniego Balińskiego
(1906–1990) i mieli synaMichela Louisa Balinskiego (ur. w 1933 roku w Genewie) –matematyka
i ekonometrę zajmującego się badaniami operacyjnymi i zastosowaniami matematyki, z dok-
toratem z Princeton (1959) u A.W. Tuckera. Michel jest ojcem Marii (ur. w 1960 roku) i Marty
Aleksandry Balińskiej (ur. w 1965 roku w USA). Marta Aleksandra studiowała w Paryżu języki
słowiańskie. Jest absolwentką Institut d’Etudes Politiques w Paryżu (doktorat w 1993 roku) oraz
London School of Hygiene and Tropical Medicine, autorką licznych publikacji z dziedziny ochrony
zdrowia oraz wielu książek, w tym także książki [9].
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mówiła,motywując swoją decyzję tym, że kandydat nie złożył zaświadczenia
o wysłuchaniu odpowiedniej ilości wykładów. Z tego też powodu na semestr
letni roku akademickiego 1914/1915 Aleksander Rajchman udał się do Wiednia,
gdzie uczęszczał na następujące wykłady: Versicherungsmathematik (Matema-
tyka ubezpieczeniowa) z ćwiczeniami – prowadzący prof. Alfred Tauber, Ein-
führung in diemathematische Statistik (Wstęp do statystyki matematycznej) –
prowadzący docent Ernest Blaschke,Wahrscheinlichkeitsrechnung (Rachunek
prawdopodobieństwa) – prowadzący prof. Samuel Oppenheim i Fourier’sche
Reihen (Szeregi Fouriera) – prowadzący docent Wilhelm Gross.

Przebywając wWiedniu, w listopadzie 1915 roku Rajchman złożył ponow-
nie prośbę owszczęcie przewodu doktorskiego naUJ, jednak stopnia doktorskie-
go nie uzyskał. Opuścił monarchię austro-węgierską i znalazł się z powrotem
wWarszawie,wówczas okupowanej przezNiemców. Powrócił do pracy w szkole
średniej oraz podjął pracę wykładowcy na Kursach Naukowych, przemiano-
wanych na początku okupacji niemieckiej naWolnąWszechnicę.W 1917/1918
wykładał Szeregi trygonometryczne naWydziale Przyrodniczo-Matematycznym
Wolnej Wszechnicy Polskiej3 wWarszawie.

Intensywnie pracował w tej dziedzinie, czego efektem były dwie prace
[R3,R4], opublikowane w 1917 i 1918 roku. Praca [R4] została nadesłana przez
A. Rajchmana do Wydziału III Nauk Matematyczno-Fizycznych Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego i była referowana przez S. Mazurkiewicza na posie-
dzeniu naukowym 21 lutego 1918 roku.

3 WolnaWszechnica Polska (w skrócieWWP) była prywatną uczelnią akademicką wWar-
szawie, założoną w 1919 roku przez Towarzystwo Kursów Naukowych i miała cztery wydziały:
Matematyczno-Przyrodniczy,Humanistyczny,Nauk Politycznych i Społecznych oraz Pedagogicz-
ny. Instytucja ta była niezależna od państwowychwładz oświatowych i skupiaław znacznej mierze
pracowników naukowych, którzy ze względu na poglądy lewicowe lub pochodzenie żydowskie
mieli w tych czasach praktycznie zamknięty dostęp do państwowych wyższych uczelni.WWP
przeznaczona była głównie dla pracujących iwykłady odbywały sięw zasadzie po południu.W la-
tach 1919–1939WWP zatrudniała blisko osiemdziesięciu naukowców z tytułem profesora i kształ-
ciła w roku akademickim 1938/1939 około trzech tysięcy studentów.Wykładali na niej wybitni
uczeni,m.in. Ludwik Hirszfeld, słynny mikrobiolog, immunolog i serolog, który wraz z Emilem
Dungernem stworzył podstawy nauki o grupach krwi iwprowadził ich oznaczenie, językoznawca
Witold Doroszewski, socjolog Józef Chałasiński, historyk kultury i pedagog Bohdan Suchodolski,
socjolog Ludwik Krzywicki oraz ûzyk LudwikWertenstein. Od 1929 roku dyplomy wydawane
przezWWP były równoważne z uniwersyteckimi.Uchwałą z dn. 15 marca 1935 rokuWWP została
zaliczona do rzędu uczelni akademickich. W czasie II wojny światowej niektóre wydziały prowa-
dziły tajne nauczanie, a po zakończeniu wojny WWP nie podjęła działalności. FormalnieWWP
została rozwiązanaw 1952 roku. Odnotujmy także, żew 1928 roku utworzonoOddziałWWPw Ło-
dzi, który powojnie stał się jedyną placówką szkoły – późniejUniwersytetemŁódzkim.W 1932 ro-
ku otwarto wOddzialeWWP w ŁodziWydział Matematyczno-Przyrodniczy.Wykładowcami
matematyki byli A. Rajchman (w okresie 1932–1936) i Z. Zalcwasser (w okresie 1933–1939).
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W 1919 rokuukazała sięwPracachMatematyczno-FizycznychpracaO szere-
gach trygonometrycznych sumowalnych metodą Poissona [R5], którą przedstawił
naWydziale Filozoûcznym Uniwersytetu Warszawskiego jako rozprawę doktor-
ską. Praca ta została przyjęta. Był to pierwszy doktorat matematyczny na nowo
otwartym, polskim uniwersytecie w Warszawie. Jednak nie doszło wówczas
do oûcjalnej promocji doktorskiej. Od 1 października 1919 roku Rajchman był
asystentem w Seminarium Matematycznym UW w katedrze Zygmunta Jani-
szewskiego, przyjaciela z okresu studiów we Francji. Prowadził m.in. ćwiczenia
z geometrii analitycznej do jego wykładu.

Dnia 20 października 1919 roku Zygmunt Janiszewski pisał do bliskiej mu
Janiny Kelles-Krauz4 (zob. [17], list Zygmunta Janiszewskiego z 20 października
1919, str. 26–27):

Spotkałem Mazurkiewicza, zajmującego takąż jak ja katedrę nadzwyczajnąmate-
matyki; jest on moim rówieśnikiem (. . . ), obecnie według mego zdania najlep-
szym matematykiem polskim (. . . ) Za chwilę spotkaliśmy świeżo mianowanego
przez nas (nawiasem mówiąc, zamoim staraniem) asystenta,mego kolegę z Pary-
ża i przyjaciela politycznego [chodzi o Aleksandra Rajchmana – przyp. autorzy].
Mazurkiewicz zaczął z nim prowokacyjną rozmowę polityczną, która zakończyła
się rozejściem ich bez pożegnania. Pewnie jest w tym moja wina, że nie umiałem
w czas przerwać tej ich rozmowy. Podczas niej zachowywałem się spokojnie, ale
wyszedłszy z Mazurkiewiczem i wykazującmu, że sam sprowokował całe zajście,
mówiłem już mocno podrażniony. On mówił mi zaś, że nie dopuści do habilitacji
na docenta tego asystenta itp. [podkr. autorów].

W świetle przepisów i zwyczajów panujących w środowisku akademic-
kim, docentem mógł być tylko ten, kto posiada tytuł doktorski. Rajchman, jak
o tym świadczy podkreślona przez nas wypowiedź S. Mazurkiewicza, tak był
traktowany.

W liście z 16 stycznia 1920 roku, skierowanym do DziekanaWydziału Fi-
lozoûcznego UJ, poprosił o zwrot wszystkich dokumentów złożonych wcześniej
w związku z doktoratem.

Następnie znowu skomplikowały się warunki społeczno-polityczne z po-
wodu wojny polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych, w ro-
ku akademickim 1921/1922, dziekanem Wydziału Filozoûcznego UW został
prof. Wacław Sierpiński. Drugim profesorem matematyki naWydziale był Ste-
fan Mazurkiewicz. Zygmunt Janiszewski już nie żył.Dnia 10 listopada 1921 roku
odbyła się uroczysta promocja doktorska, podczas której Aleksander Rajchman

4 JaninaKelles-Krauz (1898–1975), córka socjologa, teoretykaPPSKazimierzaKelles-Krauza,
działaczka społeczna i oświatowa, kustosz dyplomowany Biblioteki Ossolineum weWrocławiu.
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Podanie Rajchmana do DziekanaWydziału Filozoûcznego UJ z 16 stycznia 1920 roku z prośbą
o zwrot dokumentów złożonych wcześniej w związku z doktoratem

otrzymał dyplom doktorski, piętnasty doktorat naWydziale Filozoûcznym UW.
Niestety, nie udało się nam do tej pory odnaleźć oryginału dyplomu.Dziekan ze
względów formalnych niemógł być promotorem, stąd wnioskujemy, że jedyną
osobą pełniącą funkcję promotoramógł być Mazurkiewicz (zob. [27, str. 102]).5

W dniu 1 października 1922 roku został starszym asystentem na UW, a od
1922 roku wykładał naWWP wWarszawie. Począwszy od 16 października 1925
roku objął tam stanowisko docenta etatowego.

W prywatnym liścieWacława Sierpińskiego do Zdzisława Krygowskiego
z 15 sierpnia 1923 roku, w związku z informacją o kandydatach na katedrę
matematyki na Uniwersytecie w Poznaniu, czytamy:

(...) z niehabilitowanych,mających wystarczające kwaliûkacje na to, abymogli
być odrazu powołani na katedrę, byłby chyba tylko Dr. Aleksander Rajchman,
nasz asystent. Jest to człowiek pracowity, sumienny, mający za sobą już spory
dorobek naukowy, posiada jednak jedną wadę. Jakkolwiek został ochrzczony
zaraz po urodzeniu,ma jednak wybitne cechy semickie, zarówno zewnętrzne,

5 Nieprawdziwe są więc informacje, jakoby Rajchman uzyskał doktorat na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem Hugona Steinhausa.
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jak i wewnętrzne, a przytem jest zorjentowany mocno na lewo; nie wiem, czy
z tych względów nadawałby się do Poznania.

W oûcjalnym liście do Dziekana Wydziału Filozoûcznego Uniwersytetu Po-
znańskiego wysłanym cztery miesiące później kandydatury Rajchmana już nie
wysunął.

W 1925 roku Rajchman uzyskał habilitację na UW. Minister WRiOP (Mi-
nister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) zatwierdził rozporzą-
dzeniem z dnia 17 grudnia 1925 roku nr. IV.13777/25, uchwałę Rady Wydziału
Filozoûcznego UW, której mocą dr Aleksander Rajchman został habilitowany,
jako docent matematyki na tymżeWydziale (Dziennik Urzędowy Ministerstwa
WRiOP, nr 12, poz. 156, str. 312). Nie wiemy, jakie prace wchodziły w skład
habilitacji, kto był recenzentem, jakie pytania zadano mu na kolokwium habili-
tacyjnym iwreszcie jaki był tytuł jegowykładu habilitacyjnego (zob. [26, str. 222;
28, str. 107; 38, str. 220]).Do 1925 roku włącznie opublikował dwadzieścia jeden
pracmatematycznych.

Dnia 29 października 1926 roku Rajchman został zatrudniony na stanowi-
sku profesorawKatedrzeGeometriiwWWPwWarszawie. Od 12 lipca 1926 roku
był docentem matematyki na UW, a od 1937 roku profesorem nadzwyczajnym
wWWP (Pismo MinistraWROiP z dn. 5 lipca 1937 roku Nr IV UP-6073/37;
zob. też [20, str. 461; 26, str. 222]). Od 1932 roku do 1936 roku był również
wykładowcą w OddzialeWWP w Łodzi.

Wykłady, jakie kolejno prowadził, to Szeregi trygonometryczne (1926/27,
1928/29), Rachunek prawdopodobieństwa (prawo wielkich liczb, analityczna
teoria prawdopodobieństwa, niektóre zastosowania rachunku prawdopodobień-
stwa, 1927/28–1938/39 z wyjątkiem 1929/30 i 1935/36, kiedy to wykład został
zawieszony od listopada do lutego), Geometria analityczna (1927/28),Wybra-
ne rozdziały teorii funkcji zmiennej rzeczywistej i teorii funkcji analitycznych
(1927/28), Analiza matematyczna z ćwiczeniami (1928–1937), Przedstawienie
analityczne funkcji zmiennej rzeczywistej (1930/31),Matematyka dla przyrodni-
ków (1934/35),Wybrane rozdziały algebry i analizy matematycznej w elementar-
nym ujęciu (dla słuchaczy pierwszego roku, 1935/36), Geometria różniczkowa
(1938/39), Równania różniczkowe (1938/39). W roku akademickim 1929/1930
nie prowadził zajęć, gdyż przebywał na stypendium w Paryżu już jako docent
UW i pracownik WWP. W tym okresiemiał wykłady na seminarium Jacques’a
Hadamarda w Collége de France.

Prace dyplomowe na stopień magistramatematyki wykonane pod kierun-
kiem doc. dr. A. Rajchmana były w kolejnych latach następujące: Z. Zalcwasser,
Zastosowanie metody mnożenia szeregów trygonometrycznych do konstrukcji
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osobliwości Lebesgue’a (1927), I. Kantorowicz, O niezależności zmiennych ewen-
tualnych [losowych] (1930), A. Margiewicz, O sumach niezależnych wielkości
przypadkowych (1930), M. Basel, Zastosowanie łańcucha Markowa do zagad-
nienia o urnach (1931), J. Rozencer-Kapłan, Zaostrzenie prawa wielkich liczb
a gra losowa (1931), Sz. Krasnobroder, Stosowanie zaostrzonego prawa wielkich
liczb (tw. Mazurkiewicza–Chinczyna) do dowodu przykładów prof. Sierpińskiego
i Lebesgue’a liczby absolutnie normalnej (1932), A. Banasiński, O zwykłym prawie
wielkich liczb (1938).

Prowadził też seminarium dla studentów starszych roczników z wybra-
nych zagadnień teorii funkcji zmiennej rzeczywistej i rachunku prawdopodo-
bieństwa, a także seminarium dla doktorantów z rachunku prawdopodobień-
stwa. Uczestnikiem tego seminarium był m.in. Wacław Kozakiewicz.6

Jako asystent został od 1 września 1935 roku przeniesiony na emeryturę.
W piśmie do mecenasa Leona Berensona7 z 15 listopada 1936 roku Rajchman
pisał (zob. [R52, str. 227–228]):

Dla dokładności określenia mej sytuacji formalno-prawnej dodam – choć to
zapewne jest bez znaczenia – że wysłużywszy na UniwersytecieWarszawskim
z górą 15 lat jako asystent zostałem od dnia 1 IX 1935 (a więc od roku z górą)
emerytowany. Dla ścisłości dodam, że o tym, że prowadzę wykłady zlecone na
Uniwersytecie został oûcjalnie powiadomiony Państwowy Zakład Emerytalny,
który pomimo tego nie obciął mi emerytury, gdyż sumamej emerytury i wyna-
grodzenia za wykłady zlecone nie osiąga kwoty, którą pobierałem dawniej jako
asystent Uniwersytetu.

Brał udział w Pierwszym Wszechzwiązkowym ZjeździeMatematyków,
który odbył się w dniach 24–29 czerwca 1930 roku w Charkowie w ZSRR, gdzie
oprócz niego z Polski uczestniczyli Antoni Przeborski, Jerzy Spława-Neyman
i Miron Zarycki i gdzie 29 czerwca wygłosił odczyt Quelques remarques sur le
théorèmeYoung–Hausdorò–Riesz (Kilkauwag o twierdzeniuYounga–Hausdoròa–
–Riesza) [R60; 101, str. 17, 369]. Treścią tego odczytu była praca [R37].Wzjeździe
uczestniczyło ponad czterystu uczestników (zarejestrowanych w [101, str. 358–
–368] było 471 osób),w tym z zagranicy, poza powyżejwymienionymi Polakami
także J. Hadamard, E. Cartan, P. Montel, A. Denjoy i S. Mandelbrojt z Francji,
W. Blaschke,O. Blumenthal zNiemiec,H.D.Ursell zAnglii, E. Lejneck z Łotwy.8

6 Wacław Kozakiewicz (1911–1959), polski matematyk, ur. wWarszawie, zm. w Montrealu
w Kanadzie. Zajmował się rachunkiem prawdopodobieństwa (zob. [80, 117]).

7 Leon Berenson (1882–1941), warszawski adwokat, obrońca w licznych procesach politycz-
nych PPS-u.

8 W pierwszym numerze Biuletynu I Vsesojuznyj SjesdMatematikov v Kharkove [Pierwszy
Wszechzwiązkowy ZjazdMatematyków w Charkowie], Gos. Izd. Ukrainy, Kharkov 1930, 1–55
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Zdecydowana większość uczestników pochodziła z ZSRR, wśród któ-
rych byli m.in. N. I. Akhiezer, N.K. Bari, S. N. Bernstein, N.G. Czebotariew,
N.M. Giunter, D.A. Grawe, D. F. Jegorow, L.W. Kantorowicz, A. N. Kołmo-
gorow, M.G. Krein, I.A. Lappo-Danilevskij, A.A. Markow, D.E. Mieńszow,
G.W. Pfeiòer, L. S. Pontrjagin, O. Ju. Schmidt, D.M. Sincow,W.A. Tartakow-
ski i M. Ja. Wygodskij. Zjazd był połączony z obchodami pięćdziesięciolecia
istnienia Charkowskiego TowarzystwaMatematycznego.

Rajchman na tym zjeździe spotkał Ninę Karłowną Bari (ur. 6(19)XI 1901
wMoskwie – zm. tragicznie 15VII 1961), studentkęMieńszowa, z którąnastępnie
korespondował, nie zważając na utrudnienia i nieregularną łączność pocztową.
Bari przewodniczyła sekcji II.Teoria funkcji i teoria szeregów,w którejRajchman
miał swój odczyt.

WMiesięczniku Literackim Rajchman zamieścił informacje o kongresie
w Charkowie [R45]. Dowiadujemy się z niego, że 20 czerwca 1930 roku przejeż-
dżali przez Warszawę czterej francuscy uczestnicy zjazdu: Jacques Hadamard,
Paul Montel, Arnaud Denjoy i SzolemMandelbrojt, którzy zatrzymali sięwWar-
szawie, a odbierał ich na dworcu Wacław Sierpiński9.

Odnotujmy jeszcze, że na stronie internetowej http://persons-info.com/
persons/RAIKHMAN_Aleksandr znaleźliśmy zdjęcie Rajchmana.Wydawało
nam się, że jest to jego zdjęcie ze zbioru zdjęć uczestników tego Kongresu, gdyż
znajdujemy tutaj również zdjęcia wielu matematyków z Francji i Niemiec obec-
nych na Kongresie. Po umieszczeniu tego zdjęcia Rajchmana w drugiej wersji
manuskryptu i przesłaniu tekstu do pani Balińskiej otrzymaliśmy stanowcze
zaprzeczenie, jakoby na zdjęciu był Aleksander Rajchman. Usunęliśmy więc
to zdjęcie, ale informację pozostawiamy. Pani Balińska obiecała spróbować
odszukać zdjęcie Aleksandra Rajchmana.

W latach 1930–1935 redagował dział zadaniowy czasopismaMathesis Pol-
ska, zamieszczając wiele własnych, interesujących problemów. Opublikował
w tym czasopiśmie pięć swoich pracmatematycznych [R28,R29,R30,R34,R35].
Tutaj też znajdujemy opis Kongresu w Charkowie [R46].

(po rosyjsku) z 10 kwietnia 1930 roku, na stronach 5–9 znajdujemy wykłady dziesięciu obcokra-
jowców:W. Blaschke,O. Blumethal, E. Borel, T. Carleman, E. Cartan, A. Denjoy, J. Hadamard,
L. Lichtenstein, P. Montel, J. Neyman. Z opisu Rajchmana [R46] wynika, że Lichtensteina nie
było na Kongresie, natomiast kwestia obecności Borela i Carlemana nie jest jasna.

9 Opis tej uroczystości wWarszawie przy ul. Muranowskiej 14, w domu, w którym urodził
się Benoit Mandelbrot w 1924 roku, wraz ze zdjęciem, na którym możemy znaleźćm.in. J. Hada-
marda, A.Denjoy, P. Montela i S. Mandelbrojta, umieszczony jest w książce BenoitaMandelbrota,
he Fractalist:Memoir of a ScientiûcMaverick, Pantheon Books 2012, na stronach 4–8 (zdjęcie
na str. 5). Zdjęcie to mamy też w książce V. Maz’ya and T. Shaposhnikova, Jacques Hadamard,
A Universal Mathematician, AMS, Providence 1998, strona 186.
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Uczestnicy Zjazdu Pracowników Kultury we Lwowie w maju 1936 roku10

Rajchman był także współpracownikiem redakcji tygodnika Oblicze Dnia
(pismo komunistów i socjalistów, ukazywało się od lutego do lipca 1936 roku).
Referowało ono w numerze 9 z 5 czerwca 1936 roku na stronie 6 dość szczegóło-
wo Zjazd Pracowników Kultury,11 który się odbył we Lwowie w dniach 16 i 17
maja 1936 roku. Tam też znajduje się zdjęcie uczestników zjazdu, na którym jest
Aleksander Rajchman z żonąWiktorią.

Studentami i najbliższymi współpracownikami Rajchmana byli Antoni
Zygmund (1900–1992), Zygmunt Zalcwasser (1898–1943),Wacław Kozakiewicz
(1911–1959), Stanisław Saks (1897–1943) i HalinaMilicer-Grużewska (1901–1981).
Aleksander Rajchman miał też kontakt matematyczny z Sierpińskim i Mazur-
kiewiczem w związku z ich wspólnymi zainteresowaniami funkcjami zmiennej
rzeczywistej.

Rajchman opiekował się lub był promotorem trzech prac doktorskich na
UW. Doktorat Antoniego Zygmunda nosił tytuł O metodzie Riemanna w teorii
szeregów trygonometrycznych, gdzie formalnym promotorem był Stefan Ma-
zurkiewicz, a faktycznym opiekunem – Aleksander Rajchman (data promocji
23XI 1923, zob. [27, str. 106–107]). To właśnie Rajchman wprowadził Zygmunda
w teorię szeregów trygonometrycznych.

10 Marta Balińska twierdzi, że trzeci mężczyzna stojący w pierwszym rzędzie od lewej (z laską
w ręku) to właśnie Aleksander Rajchman. Od niego na lewo siedzą: Aleksander Wat, nn,Wanda
Wasilewska i Władysław Broniewski.

11 Bywał też nazywany Drugim Antyfaszystowskim Kongresem Kultury Polskiej, Zjazdem
Pracowników Kultury wObronie Pokoju oraz prokomunistycznym Kongresem Pracowników
Kultury. Zjazd ten był zjazdem polskich, białoruskich, ukraińskich i żydowskich pracowników
kultury o komunistycznej orientacji.
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Promocja pracy doktorskiej Zygmunta ZalcwasseraO osobliwościach funk-
cji ciągłych zmiennej rzeczywistej odbyła się 20 stycznia 1928 roku (zob. [27,
str. 116]); promotorami byli W. Sierpiński i A. Rajchman. Wreszcie doktorat
Wacława Kozakiewicza został zakończony w 1936 roku, a promotorami byli
S. Mazurkiewicz i A. Rajchman (zob. [27, str. 126]).

Uczennicą Rajchmana była też HalinaMilicer-Grużewska (ur. 13 II 1901 –
zm. 14 I 1981 w Sarnen, Szwajcaria), zajmująca się zastosowaniami rachunku
prawdopodobieństwa i statystykąmatematyczną oraz równaniami różniczkowy-
mi. Zbierała onamateriały o Rajchmanie, jednak nic nam niewiadomo o losach
jej opracowania ani o jej materiałach.

Monumentalne dzieło Zygmunda Trigonometric Series [125] dedykowane
jest pamięci nauczyciela A. Rajchmana i ucznia J. Marcinkiewicza.

Rajchman w czasie okupacji niemieckiej przebywał wWarszawie.Wiosną,
w kwietniu 1940 roku do mieszkania Rajchmanów przy ul. Zajęczej 7 m. 19
wkroczyło Gestapo i Aleksander Rajchman został aresztowany. Nie wiadomo
tylko, czy aresztowany był jako Żyd, czy jako komunista, amoże jako wykła-
dowca na uniwersytecie. Wydaje się nam, że zgubiła go albo przynależność do
grupy profesorów uniwersyteckich (por. też [9, str. 263]), albo bycie komunistą.

Rajchman przetrzymywany był początkowo w więzieniu śledczym przy
Al. Szucha, a następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Sach-
senhausen-Oranienburg. Do obozu przybył 4 maja 1940 roku i otrzymał numer
obozowy 24098. Tam zmarł 7 czerwca 1940 roku. Jego zgon jest też odnoto-
wany w [86; 99, str. 658]. Akt zgonu znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Oranienburgu (zob. [4]). Szczegółów przyczyny śmierci nie da się ustalić.
W aktach zgonu często wpisywano nieprawdę. Niewykluczone, żemógł umrzeć
z wycieńczenia.

W 1945 roku pojawiły się nieprawdziwe informacje, że Rajchman zginął
w obozie koncentracyjnym w Dachau. Informacje takie znajdujemy w liście
W. Sierpińskiego doA.Denjoy, opublikowanymprzez P. Montelaw [32, str. 389]
oraz na listach strat osobowych matematyki polskiej, publikowanych w pierw-
szych tomach wznowionych bezpośrednio po wojnie czasopismach: Victimes
de la guerre, Fund. Math. 33 (1945), str. v oraz Ann. Soc. Polon. Math. 18 (1945),
str. iii. Niestety, ta błędna informacja była wielokrotnie powielana, na przykład
w [21, str. 84; 23, str. 32; 64, str. 254].

W książce [7], wydanej w Londynie w 1970 roku, znajdujemy list generała
Grota-Roweckiego pisany 30 stycznia 1941 roku do generała Sosnkowskiego
z informacją na stronie 432, że dr Aleksander Rajchman, docent Uniwersytetu
Warszawskiego został zamordowany w Oświęcimiu. Pani Balińska w swojej
książce [9, str. 264] cytuje tę informację, jednak poddaje pod wątpliwość jego
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pobyt w Oświęcimiu. Dokument [4] obala te dwie informacje oraz ostatecz-
nie rozstrzyga, że śmierć Rajchmana nastąpiła 7 czerwca 1940 roku w obozie
Sachsenhausen-Oranienburg.

Żona Aleksandra Rajchmana,Wiktoria Elwira Rosińska (w dokumentach
występuje także jako Rossińska) urodziła się 5 lipca 1884 roku w Petersburgu
w paraûi św. Katarzyny w polskiej rodzinieHerkulana i Marii z domu Sojdojew-
skiej. Taką informację znajdujemy w akcie ślubu [1], gdzie zanotowano, że ślub
kościelny odbył się 23 lipca 1914 roku wWarszawie i Aleksander miał 23 lata,
Wiktoria zaś 29 lat, a świadkami byli Henryk Józef Lange iWładysław Kowalski.
Ten rok urodzenia znajdujemy też w wielu innych miejscach, jak na przykład
w [9, str. 368; 20, str. 461; 34, str. 247]. Jednak w akcie zgonu Wiktorii [36]
z 1949 roku zamiast roku 1884 wpisany jest rok 1894 oraz nazwiska jej rodziców:
Władysław Rosiński i Maria Rosińska z domu Sandojerska. Prawdopodobnie
urzędnik niewyraźnie napisał 8, amaszynistkawypisująca akt zgonu postawiła 9.
Nie umiemy objaśnić, dlaczego imię ojca i nazwisko matki pojawia się w dwóch
różnych formach:Herkulan i Władysław oraz Sodojewska i Sandojerska.

W 1905 roku przyznano jej stypendium HipolitaWawelberga. W latach
1905/6–1907/8 studiowała (jako studentka nadzwyczajna12) matematykę i ûzykę
na UJ (informacja za [34]). Następnie wyjechała do Paryża, gdzie uzyskała
dyplom Sorbony. Po przyjeździe do Warszawy pracowała jako nauczycielka
w szkołach średnich, uczącw różnych szkołach prywatnych,m.in.wGimnazjum
Żeńskim Zarządu Głównego Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół
Średnich (ul. Polna 3).W 1914 roku została żoną Rajchmana, alemałżeństwo
było bezdzietne. Podobnie jak mąż, brała udział w działalności komunistycz-
nej, wspierając go i uczestnicząc w różnych wydarzeniach społecznych. Po
aresztowaniu Rajchmana przezGestapo wWarszawie ukryta została u Sióstr Ur-
szulanek przy ul. Gęstej 1, gdzie wraz z siostrąmęża,Heleną Radlińską przeżyła
okres wojny. Po spaleniu klasztoru podczas PowstaniaWarszawskiego obydwie
znalazły się w obozie przejściowym w Pruszkowie, a następnie w Łodzi. Po
wojnie pracowała tam jako bibliotekarka w Instytucie Filmowym. Mieszkała
przy ul. Roosevelta 7, gdzie zmarła 22 lutego 1949 roku (zob. [36]). Pochowana
została na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej (kw. 33, rz. V, nr 2). Od roku
1969 miejsce nie było opłacone, wskutek czego w 1982 roku stanął tam inny
nagrobek.

12 Na UJ istniały wówczas trzy kategorie studentek: zwyczajne, czyli pełnoprawne,mające
możliwość uzyskiwania stopni naukowych, nadzwyczajne – nie posiadające austriackiej matury
i obywatelstwa i hospitantki – absolwentki żeńskich pensji i kursów uzupełniających. Poszczegól-
ni profesorowiemogli dopuszczać do swoich wykładów także kobiety, ale te, niemającmatury,
niemogły studiować normalnym trybem, tylko stawały się słuchaczkami.
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Aleksander Rajchman był członkiem Polskiego TowarzystwaMatematycz-
nego (1921–1939), Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich (1937) oraz
Polskiego Towarzystwa Statystycznego (1938–1939). W okresie 1938–1939 piasto-
wał funkcję delegata do Rady PTS z ramienia Sekcji Statystyki Matematycznej.

3.Działalność społeczna i polityczna Rajchmana

W Paryżu A. Rajchman zetknął się z Henrykiem Lauerem, dobrze zapo-
wiadającym sięmatematykiem o wyraźnych poglądach socjalistycznych. Znajo-
mość ta spowodowała zaangażowanie się ideowe Rajchmanaw kierunku lewico-
wym i rewolucyjnym. Jużw 1910 roku jego działalnością polityczną zainteresowa-
ła się policja francuska. W raporcie z 27 grudnia czytamy (zob. [9, str. 65–66]):

Najmłodszy syn wreszcie, Aleksander, studiujący w Paryżu i mieszkający z ro-
dzicami, jest zdeklarowanym intelektualistą anarchistą. Głosi teorie skrajnie
antyburżuazyjne, próbuje zyskiwać gorliwych zwolenników wśród swoich ko-
legów i udziela bezpłatnych lekcji polskim robotnikom, którzy uczęszczają do
Czytelni przy ulicy Haut-Pavé!

Za pośrednictwem Lauera zapoznał się Rajchman z Hugonem Steinhau-
sem, który tak go scharakteryzował (zob. [38, str. 222]):

Był wojującym komunistą. Miewał dość niezwykłe pomysły – np. pewnego razu
zażądał od związku docentów, żeby przyłączyli się do strajku organistów i dzwon-
ników kościelnych (...) Jeden z takich pomysłów naraził go na dochodzenie
dyscyplinarne, ale Rajchman nie uznał kompetencji komisji dyscyplinarnej, bo
według ustawy była ona właściwa tylko dla profesorów.

Nie będąc, podobnie jak jego żonaWiktoria, członkiem Komunistycznej
Partii Polski, współpracował z nią, używając pseudonimu Olek. Przyjaciele
nazywali go Olo.

W 1929 roku został zaproszony do współpracy z redakcjąMiesięcznika
Literackiego, kierowanego przez AleksandraWata. Miesięcznik ukazywał się
w okresie 1929–1931. Rajchman zamieścił w nim m.in. sprawozdanie z pobytu
w Charkowie [R45]. Jednak w 1931 roku redakcję tego pisma aresztowano na
dwa miesiące, a pismo przestało się ukazywać. Po zamknięciu pisma współ-
pracował z Watem nad stworzeniem nowego pisma lewicowego, konsultując
projekt z Próchnikiem (zob. [35, str. 229]).

Przystąpił także do grupy działaczy Międzynarodowej Organizacji Pomo-
cy Rewolucjonistom (tzw. MOPR), skupionej wokół pisma Oblicze Dnia. Wziął
udział wraz z żoną w Drugim Zjeździe Pracowników Kultury we Lwowie 16–17
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maja 1936 roku. Był w gronie sygnatariuszy, którzy w maju 1936 wysłali depeszę
wyrażającą solidarność z proletariatemLwowaw związku z krwawymi zajściami
w czasiemanifestacyjnego pogrzebu zabitego przez policję bezrobotnego.

Brał także udział wWarszawie w rozmowach prowadzonych przez przed-
stawiciela Światowego Kongresu Pokoju,motywując potrzebę i celowość orga-
nizacji polskiego kongresu pokoju. Był jednym z współorganizatorów (1936)
Krajowego Komitetu Pokoju przy Zarządzie Głównym Ligi Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela (rozwiązanego przez władze w 1937 roku).

Marta Balińska w książce [9, str. 263] tak opisuje poglądy polityczne Alek-
sandra:

Co się tyczy poglądów politycznych, Aleksander był trockistą, co w Komuni-
stycznej Partii Polski znaczyło: antystalinowcem. „Olo” był przede wszystkim
absolutnym opozycjonistą systemu stalinowskiego.

W 1935 roku opublikował ideową broszurę [R47], postulującą włączanie
młodzieży żydowskiej, która w przyszłości miałaby stworzyć silną żydowską
klasę robotniczą, do pracy ûzycznej w przemyśle. W niej to czytamy (zob. [R47,
str. 2–3]):

Jedynym krajem, jedynym miejscem, które umożliwia Żydom przejście do pra-
cy, a zarazem wrośnięcie we wszelkie gałęzi gospodarstwa i przemysłu – jest
Palestyna.

i dalej na stronach 6 i 7:

Szczęścia na świecie jest mało – przeto mamy większą armię nieposiadających
i małą garstkę posiadaczy, korzystających z bogactw świata. (...) Kapitał skon-
centrowany w rękach garstki powoduje nędzę i biedę dla przeważającej części
ludzkości. (...) taki system życiowy powinien zniknąć, a na jego gruzach powinien
powstać system oparty na równości społecznej.

W artykule [R49] z kwietnia 1936 roku Rajchman, jako docent Uniwersyte-
tu Józefa Piłsudskiego (ówczesna nazwa Uniwersytetu Warszawskiego), opisuje
sytuację na wyższych uczelniach:

A to, co się dzieje obecniew szkołachwyższych, to niewalka „chrześcijan” z „żyda-
mi”, ani „endeków” czy „oenerowców” z „sanacją”, to –w istocie rzeczy – a istota
rzeczy decyduje, nie pozory – fragment poważniejszej bitwy: bitwy faszyzmu
z antyfaszyzmem (...) Rzeczą wybitnie zawstydzającą dla personelu wykładające-
go szkół wyższych jest fakt, że studenci muszą własnemi siłami organizować –
mniejsza o to czy bardziej czy mniej – skuteczną samoobronę przeciw burdom
faszystowskim.Wszak dla każdego, kto się bliżej zetknął z życiem szkoły wyższej,
jest rzeczą zupełnie jasną, że zdecydowane zachowanie się władz akademickich
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i personelu wykładającego z łatwością stworzyłoby warunki normalnej pracy dla
chcących pracować studentów. Stworzenie takich warunków jest nietylko obo-
wiązkiem obywatelskim, obowiązkiem względem nauki i t. d., ale obowiązkiem
elementarnym, obowiązkiem prawnym wobec studentów, którzy płacą za naukę.

Dwamiesiące później w [R50] stwierdził:

Uczony-twórca w swojej dziedzinie stanowi odrębny typ kulturalny. Otóż dla
tego typu kulturalnego społeczeństwo polskie nie posiada odpowiedniej roli
społecznej. I gdzie indziej zresztą nader rzadkie są stanowiska i funkcje za-
wodowe dla uczonych-twórców, w Polsce niema ich wcale. Nic to dziwnego:
z punktu widzenia nietylko obecnych wymagań społeczeństwa polskiego, ale
i najistotniejszych warunków jego bytu, uczony-twórca jest typem zupełnie bezu-
żytecznym. Mówiąc, że uczony-twórca jest dziś w Polsce życiowo „bezużyteczny”
nie powiedzieliśmy jeszcze wszystkiego.W istocie bowiem uczony-twórca jest
w dzisiejszych czasach najniebezpieczniejszym [podkr. autorów] człowiekiem dla
wszelkiego ustalonego porządku – społeczno-prawnego, społeczno-moralnego,
ekonomicznego, religijnego.

Pod koniec października 1936 roku Rajchman opublikował, w lewico-
wym Dzienniku Popularnym, list potępiający ekscesy antysemickie na wyższych
uczelniach i bierność władz w tej sprawie [R51]. Winą za ciągłe zaburzenia
obarczył on władze akademickie, profesorów i MWRiOP. Opisał trzyetapo-
wy przebieg burd, którym sprzyja bierna postawa kadry nauczającej.Według
Rajchmana, w pierwszej fazie zostają ukarani przez rektoraty nie głosiciele
antysemickich haseł, lecz ich przeciwnicy (socjaliści, komuniści), a w drugiej
kolejnościmłodzieżnarodowa żądająca odŻydówzajęciamiejsc po lewej stronie
sal.Władze akademickie nie reagują na skargi składane na studentów (nawet
przez wykładowców), a profesorowie zdają się niczego nie dostrzegać. Kolejny
etap to triumf awanturników. Zdaniem Rajchmana, „obrona własnego honoru”
nakazuje wykładowcom przerwaniemilczenia i czynne wystąpienie przeciw tej
sytuacji na uczelniach.

Głos doc. Rajchmana spotkał się z reakcją ze strony władzUJP i od 4 listo-
pada 1936 roku został zawieszony jegowykład z rachunku prawdopodobieństwa,
a przeciw niemu wszczęto postępowanie dyscyplinarne za naruszenie ustawy
o szkołach akademickich. Po jego zawieszeniu grupamatematyków (Koźniew-
ski, Lindenbaum, Lubelski, Poprużenko, Saks, Szmuszkowicz,Waraszkiewicz,
Zalcwasser) napisała list protestacyjny. Sprawa listu i zawieszenie wykładowcy
była szczegółowo referowana na łamach Dziennika Popularnego (w numerach
z 8, 22 i 23 listopada i 18 grudnia 1936 roku oraz z 15 i 19 stycznia oraz 14 lutego
1937 roku). Korespondencja Rajchmana z władzami uczelni, adwokatem, stu-
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dentami i innymi osobami w tej sprawie została opublikowana w pracy [R52]
(zob. też [24]).

Tam też w liście domecenasa Leona Berensona z 15XI 1936 rokuRajchman
stwierdza (zob. [R52, str. 228]):

Dziś, po dwutygodniowym przeszło namyśle – po wielokrotnym dyskutowaniu
słów za słowem tego listu, po zebraniu szeregu dokumentów, ilustrujących jego
treść nie mam z tego „listu” bodaj że nic do ujęcia, raczej sporo do dodania,
do dodania w kierunku mocniejszego jeszcze obciążenia władz akademickich
niektórych szkół wyższych.

Steinhaus pisze (zob. [33, str. 145]):

(...) dużo racji miał Aleksander Rajchman, kiedy w tygodniku politycznym napi-
sał, że wina za ekscesy spada na profesorów. Postanowiono oddać go za to pod
sąd dyscyplinarny; sąd jednak niemógł uznać swej kompetencji, gdyż ustawa
nie obejmowała docentów. Wobec tego zwrócono się do Rajchmana z prośbą
o zgodę, żeby go sądzono na podstawie statutu dysciplinarnego obowiązującego
profesorów. Oczywiście Rajchman nie zgodził się na to i blamaż był kompletny.

W 1937 roku nastąpił przełom w poglądach komunistycznych Rajchmana.
Przyczyny tego faktu poznajemy z relacji Feliksa Bachracha, komunisty [8]:

Poznałem go w Paryżu przez Popławską, która tam studiowała. Rajchman był
profesoremWszechnicy,matematykiem, studiował na Sorbonie. Poznałem także
jego późniejszą żonę, takżematematyczkę –Wikę Rosińską.

Rajchman był prawdziwym komunistą. Dlaczego ja o nim mówię. Rajch-
man był bardzo poważnymkomunistą.W 1937 rokuwraz z żoną pojechał na kilka
miesięcy do Kijowa. Wraca stamtąd – ja go nie poznaję. Bardzo wymyśla pod
adresempartii radzieckiej, że staczają sięw bagno itp. Odszedł od nas. Był bardzo
rozżalony. My wszyscy przeklinaliśmy go, wymyślaliśmy, że on jest renegatem.
Ale to tak nie było. On miał wtedy rację. Gdy Stalin zaczął robić „akcje” on
był namiejscu i widział to i to go bardzo rozżaliło. Potępiliśmy go wszyscy, nie
rozumieliśmy go wówczas.

Mimo tego, że radykalnie zerwał z komunistami, działalność polityczna
ciągnęła się za nim i byćmoże była przyczyną uwięzienia na początku wojny
przez Niemców, a w konsekwencji – jego śmierci.

4.Dorobek naukowy Rajchmana

Rajchman opublikował ponad czterdzieści prac naukowych, w tym sześć
wspólnych: trzy z Zygmundem i po jednej z Fogelsonem, Lauerem i Saksem.
Zajmował się teorią szeregów trygonometrycznych, szeregów Fouriera, teorią
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funkcji zmiennej rzeczywistej, rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką
matematyczną.

Rajchman o szeregach trygonometrycznych dowiedział się odH. Stein-
hausa w 1912 roku w Paryżu. Steinhaus pisze (zob. [33, str. 79]):

PoznałemHenri Lebesgue’a, chodziłemnawykłady Borela i Picarda. Byłwówczas
w Paryżu Henryk Lauer i Aleksander Rajchman, obaj z Warszawy. Rajchman
dowiedział się w Ogrodzie Luksemburskim odemnie, co to są szeregi trygono-
metryczne, a także o słynnej pracy Riemanna sprzed 60 lat. Jeszcze dziś moż-
na czytać w Polsce zwrot „Riemanna zasada lokalizacji”, jak gdyby Riemann
używał tej nazwy. Rajchman usłyszał ją ode mnie i nie wiedział, że to ja ją
wymyśliłem.

W zakresie szeregów trygonometrycznych i teorii funkcji główne wyniki
Rajchmana zostały omówione przez A. Zygmunda [38] (zob. też [110, 114]).
Ponadto rezultaty Rajchmana i Zygmunda cytowane są w książkach Zygmun-
da [125] i homsona [111, str. 384], a także w wielu innych. Mamy tutaj teorię
Rajchmana formalnego mnożenia szeregów trygonometrycznych (zob. [122,
str. 279–281; 125, str. 330–332]) oraz nierówności Rajchmana i Rajchmana–Zyg-
munda (zob. [115, str. 91; 122, str. 298; 125, str. 353]).

Przytoczmy tylko jeden z pierwszych rezultatów Rajchmana z [R4], gdzie
buduje on szeregi zbieżne na pewnych podzbiorach i rozbieżne na ich dopełnie-
niach (zob. [65] oraz [125, str. 337]).

Twierdzenie 4.1 (Rajchman 1918). Dla dowolnego domkniętego 2π-okresowego
podzbioru R istnieje szereg trygonometryczny ze współczynnikami zbieżnymi do
zera, który jest zbieżny w tym zbiorze i rozbieżny w jego dopełnieniu.

Kac w artykule o Steinhausie stwierdza (zob. [66, str. 574]):

Steinhaus jako pierwszy podał przykład szeregu wszędzie rozbieżnego, którego
współczynniki zbiegają do zera oraz, bardziej godny uwagi, przykład szeregu
trygonometrycznego, który jest zbieżnyw jednymprzedziale i rozbieżnyw innym
przedziale. Przykład ten doprowadził Aleksandra Rajchmana do zbudowania
teorii formalnego mnożenia szeregów trygonometrycznych, i to Rajchman zain-
teresował Zygmunda tymi problemami.

Opowiemy teraz bardzo skrótowo o rezultatach Rajchmana związanych
z tzw. miarami Rajchmana i z mocnym prawem wielkich liczb Rajchmana.
Wspomnimy też o jego rezultatach z innych dziedzin matematyki, o jego po-
lemice z ekonomistą Michałem Kaleckim oraz o jego pracach ze statystyki
matematycznej i z matematyki ubezpieczeniowej.



62 L. Maligranda,W. Piotrowski

W analizie harmonicznej używane są rezultaty dotyczącemiary Rajchma-
na, twierdzenia Bari–Rajchmana o jednoznaczności zbioru Cantora, zbiorów
Rajchmana i algebr Rajchmana.

Skończona miara borelowska µ na T (T = R/Z lub [0, 1)) jest miarą
Rajchmana, jeżeli transformata Fouriera–Stieltjesa µ̂(n) = ∫T e2πintdµ(t) dąży
do zera w nieskończoności, tzn. lim∣n∣→∞ µ̂(n) = 0. Ta klasa była badana po raz
pierwszy przez Rajchmanaw pracy [R26] z 1929 roku. Z twierdzenia Riemanna–
–Lebesgue’a otrzymujemy, że wszystkiemiary absolutnie ciągłe względem miary
Lebesgue’a sąmiarami Rajchmana.

W 1916 roku Mieńszow [88] jako pierwszy skonstruował przykład singu-
larnej miary Rajchmana (zob. też [122, str. 294–295; 125, str. 348–349]). Była
to „1/2–1/3 modyûkacja” miary Cantora–Lebesgue’a. Z drugiej strony miara
Cantora–Lebesgue’a jest ciągła i nie jest miarą Rajchmana. F. Riesz (1918) skon-
struował tzw. iloczyny Riesza, podając przykład ciągłej miary, która nie jest
miarą Rajchmana i zapytał się, czy każdamiara Rajchmana jest ciągła. W 1920
roku Neder [95] wykazał, że jest to prawda.

Pewne rezultaty dotyczącemiary Rajchmana zostały udowodnione przez
Rajchmana w jego pracach [R10,R23,R26] (z pewnymi uzupełnieniami Haliny
Milicer-Grużewskiej w [91–93]).

Twierdzenie 4.2 (Rajchman).
(a) Jeżeli µ jest miarą na T i limn→−∞ µ̂(n) ma granicę, to limn→∞ µ̂(n) ma

tę samą granicę.
(b) Jeżeli µ jest miarą na T i limn→−∞ µ̂(n) = 0 lub limn→∞ µ̂(n) = 0, to µ

jest miarą Rajchmana.
(c) Miara absolutnie ciągła względem miary Rajchmana jest miarą Rajchma-

na. W szczególności, jeśli µ jest miarą Rajchmana, to ∣µ∣ jest też miarą
Rajchmana.

Rezultaty powyższe są cytowane kolejno w książkach [59, str. 32, jako
twierdzenie Rajchmana; 61, str. 163, (a) jako twierdzenie Grużewskiej i Rajch-
mana; 62, jako twierdzenie Rajchmana; 75, str. 77–78, (c) jako twierdzenieMi-
licer–Grużewskiej] oraz w pracy [77, str. 146, (b) i (c) jako twierdzenie Rajch-
mana].

Ponadto Rajchman w [R26] stwierdza, że jeżeli lim supn→∞ ∣µ̂(n)∣ = 0
dlamiary µ na T, to lim supn→−∞ ∣µ̂(n)∣ = 0. Rezultat ten istotnie uogólnili de
Leeuw i Katznelson w artykule [81]. Twierdzenie 4.2 cytowane jest w książ-
kach Nikolskiego [96, str. 440], Pellera [98, str. 372] i Grahama–McGehee
[59, str. 27–29].
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Pojęciemiary Rajchmana zostało przeniesione też na grupy na przykład
w pracy [45].MiaraRajchmana na lokalnie zwartej grupie (abelowej lub zwartej)
jest regularnąmiarą Borela, której transformata Fouriera–Stieltjesa dąży do zera
w nieskończoności. Miary Rajchmana badano w wielu pracach. Prace, które
mają w tytule słowo „miara Rajchmana” to na przykład [44,45, 83, 87, 103, 119],
przy czym praca przeglądowa [83] omawia teorięmiar Rajchmana od roku 1920
do 1993 roku. Inne prace używającemiar Rajchmana to przykładowo [47,73,75,
76, 81, 82]. O zastosowaniach miar Rajchmana w teorii ergodycznej bądź teorii
liczb i analiziemożemy przeczytać w książkach [53, 85].

Miary Rajchmana są ściśle związane ze zbiorami jednoznaczności. Zbiór
A ⊂ T nazywa się zbiorem jednoznaczności albo zbiorem U (U jak uniqueness),
jeżeli zbieżność szeregu trygonometrycznego do zera w dopełnieniu zbioru A
pociąga za sobą identycznościowe znikanie szeregu.W przeciwnym razieAnazy-
wa się zbiorem wieloznaczności albo zbiorem M (M jak multiplicity). Oznaczmy
przez U iM klasy zbiorów jednoznaczności i wieloznaczności odpowiednio.

Struktura zbiorów jednoznaczności była badana intensywnie w latach
1910–1930 przez szkołę rosyjską Łuzina,Mieńszowa i Bari oraz szkołę polską
Rajchmana, Zygmunda i Marcinkiewicza. Zbiory jednoznaczności są zwykle
„małymi” zbiorami, tzn. każdy zbiór borelowski z U mamiarę Lebesgue’a zero,
jednak odwrotna implikacja nie jest prawdziwa.W 1916 roku Mieńszow [88]
wykazał, że istnieją zbiory domkniętemiary Lebesgue’a zero, które nie są w U .
Bari i Zygmund udowodnili w 1923 roku, że suma przeliczalnie wielu zbiorów
z U jest nadal w U , natomiast niezależnie Bari i Rajchman (zob. [R10]), że zbiór
Cantora jest zbiorem jednoznaczności. Mamy zatem właściwe zawierania

{zbiory przeliczalne} ⊊ U ⊊ {zbiory miary Lebesgue’a zero}.
Twierdzenie 4.3 (Bari i Rajchman 1921–1923). Istnieją doskonałe (niepuste) zbio-
ry jednoznaczności. W szczególności, zbiór Cantora C1/3 jest takim zbiorem.

Rajchman udowodnił nawet więcej, wprowadzając w pracy [R10, str. 289–
–290] tzw. H-zbiory. Zbiór E ⊂ T jest zbiorem typu Hardy’ego–Littlewooda–
–Steinhausa lub krótko H-zbiorem, jeżeli istnieje niepusty przedział I ⊂ T i taki
nieskończony ciąg n0 < n1 < n2 < ⋯ liczb naturalnych N, że dla każdego k
przekrój (nkE) ∩ I = ∅ (zob. też [52, str. 315; 73, str. 217; 75, str. 38–39; 108,
str. 218]).

Twierdzenie 4.4 (Rajchman 1922).Dowolny H-zbiór jest zbiorem jednoznaczno-
ści. W szczególności, zbiór Cantora C1/3 jest zbiorem jednoznaczności.
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Więcej o tej tematyce znajdziemy w pracach [39,40,67–69,74, 108] oraz
w książkach [41,42,70,75,94, 125]. Odnotujmy jeszcze, że do tej pory nie znale-
ziono charakteryzacji zbiorów U iM.

W pracy [63] pojawiło się też pojęcie zbioru Rajchmana (zob. też [62, 103]
i [56, str. 122]). Niech G będzie nieskończoną grupą abelową zwartą, a Γ jej
grupą dualną. Wówczas zbiór E ⊂ Γ nazywa się zbiorem Rajchmana, gdy dla
każdej takiejmiary borelowskiej µ naG, że supp µ̂ ⊂ E jej transformata Fouriera–
–Stieltjesa µ̂ znika w nieskończoności.

Mamy także pojęcie algebry Rajchmana (zob. [57, 58, 72, 78]). Algebra
Rajchmana stowarzyszona z grupą lokalnie zwartą deûniowana jest jako zbiór
wszystkich elementów, których algebra Fouriera–Stieltjesa znika w nieskoń-
czoności. Jest to domknięty i dopełnialny ideał w algebrze Fouriera–Stieltjesa
zawierający algebrę Fouriera (tj. algebra Fouriera–Stieltjesa generowana przez
elementy o nośnikach zwartych), tzn. istnieje ciągła projekcja z niej na ten ideał.
W przypadku abelowym, algebry Rajchmanamożna identyûkować z algebrą
Rajchmana miar na grupie dualnej. Takie miary, jak widzieliśmy, są badane
w klasycznej analizie harmonicznej. W przypadku niekomutatywnym o takich
algebrach Rajchmana niewiele wiadomo (zob. [57, 58]).

Mnożenie formalne w sensie Riemanna i Rajchmana jest istotnym narzę-
dziem w teorii jednoznaczności i wieloznaczności szeregów trygonometrycz-
nych. Rezultaty Rajchmana o mnożeniu formalnym szeregów trygonometrycz-
nych i szeregów potęgowych znaleźćmożemy w książkach Zygmunda [122, 125],
Hardy’ego [60] i Zellera–Beekmanna [120] oraz w artykułach [38, 54].

Oprócz tych dwóch kierunków zainteresowań naukowych, Rajchman roz-
patrywał niektóre szczegółowe zagadnienia z teorii różniczkowalności funkcji
monotonicznych, pochodnych uogólnionych, zbieżności szeregów liczbowych
i wyznaczników. Jak czytamy w książce Saksa (zob. [105, str. 84; 106, str. 21]),
ogólne konstrukcje funkcji ciągłych i rosnących w każdym przedziale z pochod-
ną równą zero prawie wszędzie podali Denjoy w 1915 roku, Sierpiński w 1916
roku i Rajchman w 1921 roku w pracy [R7].

Rajchman w pracach [R7,R9] oraz w pracy [R11], wspólnej ze Stanisła-
wem Saksem, szukał prostych dowodów twierdzenia Lebesgue’a o różnicz-
kowalności prawie wszędzie funkcji monotonicznych. Niespodziewanie też
w pracy [R11] Rajchman i Saks podali nowy dowód tego twierdzenia, nie uży-
wający lematu F. Riesza „o wschodzącym słońcu”, czyli bez funkcji maksy-
malnej. Dowód ten znajdujemy też w książkach Titchmarsha [112, str. 358]
i Mikolása [90, str. 106], natomiast informację o innym dowodzie twierdzenia
Lebesgue’aw książkach Saksa [106, str. 50; 107, str. 116] oraz w książce vanRooija
i Schikhofa [104, str. 168].
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A oto jeszcze inne rezultaty Rajchmana w matematyce. Przypomnijmy, że
funkcja f jest gładka w punkcie x0 ∈ (a, b), jeżeli

lim
h→0

f (x0 + h) + f (x0 − h) − 2 f (x0)
h

= 0.

Rajchman w artykule [R5] i Zalcwasser (zob. [111, str. 161; 125, twierdzenie 3.3,
str. 43]) udowodnili, że jeżeli funkcja f jest ciągła i gładkaw przedziale (a, b), to
zbiór punktów E, w których pochodna f ′(x) istnieje i jest skończona, jest gęsty
w (a, b) oraz jest mocy kontinuum w każdym podprzedziale. Dalsze badania
funkcji gładkich prowadził Zygmund w pracy [123] (zob. też [125, str. 42–45]).

Rajchman w artykule [R24] rozważał też zbieżność bądź rozbieżność sum
Riemanna funkcji f o okresie jeden i całkowalnej na przedziale [0, 1] danych
wzorem

Rn( f , x) = 1
n

n−1∑
k=0 f (x + k

n), n ∈ N,
wykazując, że istnieje taka ograniczona funkcjamierzalna f na przedziale [0, 1],
że zbiór punktów x, dla których sumy Riemanna Rn( f , x) nie są zbieżne do
całki ∫ 1

0 f (t)dt, jest zbiorem wszędzie gęstym w [0, 1]. Rezultat Rajchmana
o rozbieżności był cytowany na przykład w pracy [113, twierdzenie D]. O po-
zytywnych rezultatach dotyczących zbieżności sum Riemanna oraz o hipo-
tezieMarcinkiewicza–Salema, wraz z literaturą, można przeczytać w artyku-
le [84, str. 204–206].

Rajchman napisał dwie prace [R37,R38] o szeregach ortogonalnychwzglę-
dem dowolnego układu ortogonalnego. Niech {φn} będzie układem ortogonal-
nym w L2[a, b], natomiast an( f ) = ∫ ba f (x)φn(x)dx będą współczynnikami
Fouriera funkcji f ∈ L1[a, b] względem tego układu. W pracy [R37] Rajchman
podał swój dowód (używający twierdzeniaM. Riesza o wypukłości logarytmicz-
nej) nierówności Hausdoròa–Younga dla ograniczonego układu ortogonalnego.
Jeżeli ∣φn(x)∣ ⩽ M <∞ dla wszystkich n ∈ N, p ∈ [1, 2] i 1/p + 1/p′ = 1, to dla
dowolnej funkcji f ∈ Lp[a, b] zachodzi nierówność

∥{an( f )}∥l p′ ⩽ M2/p−1 ∥ f ∥Lp .

Obecnie tę nierówność uzasadnia się nieskomplikowanie z twierdzenia inter-
polacyjnego Riesza–horina, gdyż operator liniowy T f (x) = {an( f )} jest
ograniczony między przestrzeniami T ∶ L1 → l∞ i T ∶ L2 → l2, więc zachodzą
nierówności

∥{an( f )}∥l p′ = ∥T f ∥Lp′ ⩽ ∥T∥2/p−1
L1→l∞∥T∥2−2/p

L2→l 2∥ f ∥Lp ⩽ M2/p−1 ∥ f ∥Lp .
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W pracy [R38] Rajchman wykazuje pewnemożliwe odwrócenie twierdzenia
Riesza–Fischera z 1907 roku, w którym dla dowolnego układu ortonormalnego{φn} na [0, 1] i dowolnego takiego ciągu liczb {an}, że∑∞

n=1 a2
n <∞, istnieje

taka funkcja f ∈ L2[0, 1], że
1

∫
0

f (x)φn(x)dx = an, n ∈ N.

Wspomniane odwrócenie Rajchmanama następującą postać. Korzystając z za-
łożenia, że ∥ f ∥L2[0,1] = ∥{an}∥l 2 , Rajchman w pracy [R38] wskazał konstrukcję
takiego układu ortonormalnego {φn} na [0, 1], że zachodzi powyższa równość.

W zakresie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki pierwsze prace
powstały dopiero na początku lat trzydziestych. Pierwszym zagadnieniem roz-
patrywanym przez Rajchmana było prawo wielkich liczb (zob. [R29,R30,R32]).
Chociaż prace te zostały opublikowane w języku polskim, to dzięki recenzjom
Wacława Kozakiewicza w Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, do-
strzeżone zostały przez środowisko probabilistów.

Mocne prawo wielkich liczb Rajchmana w artykule [R30] ma słabsze
założenia niż to, że zmienne losowe są parami niezależne – jak w klasycznym
twierdzeniu Kołmogorowa z 1930 roku, dlatego wymaga drobnych wyjaśnień.
Dwie zmienne losowe X i Y nazywają się nieskorelowanymi, gdy

E(XY) = E(X)E(Y).
Jeżeli X ,Y są niezależnymi zmiennymi losowymi o skończonych wartościach
oczekiwanych, to są one nieskorelowane. Z drugiej strony, istnieją nieskorelo-
wane zmienne losowe, które nie są niezależne.

Niech X(t) = 0 dla t ∈ [0, 1
2) i X(t) = 1 dla t ∈ [ 1

2 , 1] (lub ogólnie, X
przyjmujewartości 0 i 1, każde z prawdopodobieństwem 1

2 ) oraz niech Y = rn ⋅X,
przy czym rn, n ⩾ 2 są funkcjami Rademachera. Wtedy zmienne losowe X i Y
są nieskorelowane, gdyż E(X) = 1

2 , E(Y) = E(rn ⋅ X) = 0 oraz

E(XY) = E(rn ⋅ X2) = E(rn ⋅ X) = 0 = E(X) E(Y),
ale nie są niezależne, bowiem

P(X = 0 i Y = 1) = 0 oraz P(X = 0) = 1
2 , P(Y = 1) = P(rn ⋅ X) = 1

4 .
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Twierdzenie 4.5 (Rajchman 1931). Jeżeli {Xn} jest ciągiem zmiennych losowych
parami nieskorelowanych o wspólnie ograniczonych wariancjach, to

Zn = 1
n

n∑
k=1[Xk − E(Xk)]

są zbieżne prawie wszędzie do zera, gdy n →∞.

Twierdzenie 4.5 wraz z dowodem znalazło miejsce w monograûach z ra-
chunku prawdopodobieństwa Chunga [51, twierdzenie 5.1.2, str. 108–109],Kren-
gela [79, twierdzenie 12.4, str. 155–157] i Rao–Swi�a [102, twierdzenie 4, str. 61–
–62]. Twierdzenie to odnotował też Fisz w swojej książce [55, str. 260]. Rezultat
Rajchmana wykorzystano do opracowania algorytmu obliczeniowego predykcji
wartości genetycznej (ang. genetic value) wektorów pojedynczego nukleotydo-
wego polimorûzmu (ang. single nucleotide polymorphism) w artykule [97] oraz
w ugólnieniu proceduryKakutaniego podziału odcinka z pracy [116].W artykule
przeglądowym, wydanym z okazji trzechsetlecia prawa wielkich liczb [109], wy-
mieniony jest wynik Rajchmana. Twierdzenie Rajchmana było też uogólniane
w pracy [48] (zob. też [49]).

Osiągnięcia matematyczne Rajchmana weszły do historii matematyki,
o czym świadczą opracowania historyczne i biograûczne [6,10,13,14,31,37,69,86,
89, 100, 114, 121, 124, 125]. W pracy [89, str. 330]Mieńszow wśródmatematyków
polskich aktywnie pracujących w teorii funkcji, oprócz Rajchmana, wymienił
Kaczmarza, Kuratowskiego,Marcinkiewicza, Saksa i Sierpińskiego.

Rajchman polemizował w pracach [R33,R36] z teorią koniunktury Mi-
chała Kaleckiego. O co chodziło Rajchmanowi? Otóż najprostszy model ekono-
miczno-matematyczny „cyklu budowy okrętów” Tinbergena13 doprowadził go
do równania różniczkowego

f ′(t) = −a f (t − θ),
przy czym a, θ są stałymi, a następnie do znalezienia rozwiązań specjalnych
postaci Aeαt sin(βt − γ), przy czym A, α, β, γ to stałe, a t – zmienna niezależ-
na. Tinbergen stwierdza, że ogólne rozwiązanie uzyskujemy jako szereg tych
specjalnych rozwiązań f (t) = ∑∞

n=1 Cneαn t sin(βn t − γn). M. Kalecki14 w 1933

13 Jan Tinbergen (1903–1994), holenderski ekonomista i ekonometryk w 1969 roku otrzymał
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za wkład w rozwój ekonometrii. Chodzi o jego pracę Ein
Schiòbauzyklus?,Weltwirtscha�liches Archiv 34 (1931), 152–164; angielskie tłumaczenie A ship-
building cycle?, w: „Jan Tinbergen. Selected Papers”, North Holland, Amsterdam 1959, 1–14.

14 Michał Kalecki (1899–1970), polski ekonomista, pracował w London School of Economics
(1936–1938), University of Cambridge (1938–1939), University of Oxford (1939–1945), w Zakładzie
Nauk Ekonomicznych PAN (1955–1961), w Szkole Głównej Planowania i Statystyki wWarszawie
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roku, używając rozważań Tinbergena, badał model cyklu koniunkturalnego
w zamkniętym kapitalistycznym układzie gospodarczym otrzymując równanie
różniczkowe Kaleckiego15

J′(t) = r J(t) − (r + n) J(t − θ),
przy czym r, n, θ to stałe. Rajchman w pracy [R33] zauważył, że podstawiając
X(t) = e−rt J(t), s = (r+n) e−rθ , otrzymamy równanie różniczkoweTinbergena

X′(t) = −s X(t − θ).
Matematycznie oba równania nie są zwykłymi równaniami i nie sprowadzają
się do zwykłych równań. Są to, jak nazywamy obecnie, równania różniczkowe
z opóźnionym argumentem. Po drugie, Tinbergen i Kalecki podali warunki
istnienia rozwiązania harmonicznego. Jednak, jak zauważył Rajchman, rozwią-
zanie ogólne zależy od warunków początkowych i jeśli przebieg początkowy
nie jest postaci A sinω(t − θ), to pomimo spełniania warunków Tinbergena
i Kaleckiego niema przebiegu okresowego. Krytyka Rajchmana dotyczy więc
metody rozwiązana równania Kaleckiego, a więc i Tinbergena. Rozpoczął też
swoją krytykę słowami (zob. [R33, str. 325]):

Prawo ekonomiczne, głoszące, iż „perjodyczne” kryzysy wynikają z samej istoty
gospodarki kapitalistycznej, należy niewątpliwie do praw, dających pole do pracy
analiziematematycznej: logicznej i rachunkowej.

Kalecki w odpowiedzi na zarzuty Rajchmana wyjaśniał w pracy [71] swoje tezy,
na co Rajchman wspólnie z Samuelem Fogelsonem w artykule [R36] objaśni-
li bardziej drobiazgowo część matematyczną i ekonomiczną wcześniejszych
zarzutów.

Rajchman propagował stosowanie rachunku prawdopodobieństwa w ba-
daniach statystycznych. Podejmował także próby opracowania statystycznego
(1961–1969) oraz jako doradca ekonomiczny rządów Izraela (1951),Meksyku i Indii (1959–1960),
Kuby (1961) oraz Polski w Komisji Planowania przy Urzędzie Rady Ministrów (1955–1957) i prze-
wodniczący Głównej Komisji Planu Perspektywicznego (1957–1960). Pełnił także funkcję wi-
cedyrektora Departamentu Gospodarczego ONZ w Nowym Jorku (1946–1954). Od 1966 był
członkiem rzeczywistym PAN.

15 Rozprawa Kaleckiego Próba teorii koniunktury ukazała się w lipcu 1933 roku nakładem
Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen w Warszawie i praca ta była następnie
zaprezentowana po francusku na konferencji 3rd European Conference of the Econometric So-
ciety w Leiden (30 IX – 2X 1933).Ważna część pracy została przetłumaczona na angielski jako
Amacrodynamic theory of business cycles i opublikowana w Econometrica 3 (1935), no. 3, 327–344
(zob. też [46, 50]). Angielską wersję obu tych prac możemy też znaleźć w: CollectedWorks of
Michał Kalecki, Vol. I Capitalism: Business Cycles and Full Employment, J. Osiatyński (red.),
Clarendon Press, Oxford 1990 i reprint 1998, pierwsza praca pod tytułem Essay on the business
theory na stronach 65–108 i druga na stronach 120–138.
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wyników badań populacyjnychw niedokończonej pracy [R41]. Jednak rozumiał
statystykęmatematyczną na sposób XIX-wieczny: „przyroda, to urna [z kula-
mi], której skład badamy” (A. Quételet). Zadaniem statystyki było wówczas
skonstruowaniemodelu losowania kul z urn tak, ażeby losowanie odpowiadało
wyborowi prób z populacji. Kolejnym krokiem było wyznaczenie, dla tak zbu-
dowanego modelu, prawdopodobieństw interesującego zdarzenia i porównanie
tych prawdopodobieństw. Warto dodać, że w latach trzydziestych XX wieku
problemy weryûkacji hipotez i konstrukcji testów statystycznych dopiero się
pojawiają w pracach J. Neymana i E. Pearsona.

Podjął także próbę rozwiązania pewnego zagadnienia matematyczne-
go w ubezpieczeniach rzeczowych w pracy [R41]. Zajmował się również za-
gadnieniem reprezentacyjności próby losowej w badaniach populacyjnych
(zob. [R40,R42,R44]) oraz opracował tablice i wskazówki dla stosujących me-
todę reprezentacyjną w statystyce w artykule [R43], dośćmocno skrytykowane
przez J. Wiśniewskiego w pracy [118]:

Tablice Rajchmana ograniczają się do badania losowań dostatecznie licznych, by
móc stosować normalne prawo rozkładu o średnim błędzie. Przymałych próbach
tablice są bezużyteczne, a ponadto zagraniczne wydawnictwa tego rodzaju są
zdecydowanie lepsze.

W pracy [R44] Rajchmanwspomniał, że po pierwszym zeszycie tablic [R43]ma
się ukazać zeszyt drugi, w którym mają znaleźć się oszacowania średnich przez
losowania grupowe. Mimo tej zapowiedzi, drugi zeszyt nie został opublikowany.
Podejrzewamy, że wiąże się to z negatywną recenzją zeszytu pierwszego przez
Wiśniewskiego.

Osiągnięcia naukowe i działalnośćw kierunku probabilistyki zostały doce-
nione wśród specjalistów. Wyrazem tego uznania było zamieszczenie biograûi
naukowej Rajchmana w leksykonie wybitnych probabilistów i statystyków [25].

W październiku 2000 roku odbyło się w Centrum Banacha w Będlewie
sympozjum na cześć Rajchmana, Zygmunda i Marcinkiewicza, zatytułowane
Rajchman–Zygmund–Marcinkiewicz 2000. Oprócz dwudziestu dwóch odczytów
naukowych jedno popołudnie było poświęcone sesji historycznej omawiającej
sylwetki tych trzech matematyków.

5. Inni o Rajchmanie i Rajchman o nauce,matematyce i statystyce
Kazimierz Kuratowski napisał o nim w książce [21, str. 34] tak.
Zajęcia dla studentów bardziej zaawansowanych prowadził również dr Alek-
sander Rajchman, pierwszy asystent Uniwersytetu Warszawskiego, przyjaciel
i kolega Janiszewskiego z czasów paryskich.
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Był to niewątpliwie wybitny matematyk, brak komunikatywności sprawił
jednak, że studenci nie odnosili większych korzyści z kontaktów z nim. Dopiero
w okresie nieco późniejszym (około 1920 roku)Rajchman zdobył sobie świetnego
ucznia w osobie przyszłego profesora Antoniego Zygmunda; miał również dość
znaczny wpływ na bardzo uzdolnionego Zygmunta Zalcwassera.

Antoni Zygmund stwierdził w artykule [38, str. 219]:

(...) Steinhaus we Lwowie, a Rajchman wWarszawie stworzyli szkoły, których
osiągnięcia były podstawowe dla dalszego rozwoju analizy matematycznej w Pol-
sce.

Natomiast na str. 221 napisał:

Rajchman był bardzo ciekawym człowiekiem, ogromnie życzliwym w stosunku
do studentów, a także bardzo utalentowanym matematykiem. Niemiał jednak
opinii dobrego wykładowcy. Niemówił płynnie, niezbyt dobrze był zorganizo-
wany.

Bronisław Knaster mawiał o Rajchmanie, że „był taki człowiek wWarsza-
wie, który głosił, że teoriamnogości to niematematyka”. W pracy [16, str. 147]
znajdujemy nawet stwierdzenie, jakoby Zenon Warszkiewicz miał powiedzieć:
„alemy w Warszawiemamy teorięmnogości zamiast matematyki, co głośno
wolno mówić tylko Rajchmanowi.”

Sam Aleksander Rajchman napisał w artykule [R40, str. 111]:

Najistotniejsze zdobycze nauki oparte są na pomysłach niewiarygodnie prostych.
Dla osób nie specjalizujących się w danym dziale nauki pomysły te dochodzą
najczęściej w postaci zniekształconej przez szkolarską gmatwaninę zabijającą
prostotę i przejrzystość pomysłów mistrzów.

Wcześniej zaś, w pracy [R40, str. 110], stwierdził:

Pisząc ometodzie najmniejszych kwadratów Poincaré cytował klasyczny w swym
rodzaju aforyzm: „wszyscy tęmetodę akceptują, gdyż matematycy widzą w niej
regułę eksperymentalną, zaś eksperymentatorzy twierdzenie matematyczne”.
Oczywiście nietylko dometody najmniejszych kwadratów stosuje się ten aforyzm.
Można go stosować do niemal wszystkich reguł matematyki stosowanej. Wielu
matematyków, którzy są ultra-rygorystami, gdy idzie o rozumowania „matematy-
ki czystej” ze specjalnym pobłażaniem traktuje reguły przyjmowane w „matema-
tyce stosowanej”, gdyż sądzą oni, że reguły te „i tak” potwierdza doświadczenie.
Z drugiej strony wydawnictwa poświęcone matematyce stosowanej – roją się
od wielce uczonych rozumowań autorów, którzy nader nieumiejętnie operując
aparatem matematycznym usiłują dać przynajmniej pozory matematycznego
uzasadnienia stosowanych empirycznie reguł. Zresztą nawet wtedy, gdy bywa
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stosowana poprawniematematyka rzadko bywa stosowana w sposób najbardziej
przejrzysty i najbardziej celowy. W tej sytuacji studjowanie publikacyj z zakresu
matematyki stosowanej w ogóle, zaś statystyki matematycznej w szczególności
jest rzeczą niezmiernie kłopotliwą.

Kilka stron dalej dodał:

Nie podobna oczywiście stosować rachunku prawdopodobieństwa do jakichkol-
wiek zjawisk światamaterialnego, jeśli nie zrobić jakiegoś założenia wiążącego
sprawy owego światamaterialnego z twierdzeniami matematyki czystej stano-
wiącymi treść rachunku prawdopodobieństwa.

Rajchman wspólnie z Fogelsonem stwierdzili w artykule [R36, str. 562]:

Stosowaniematematyki do badania zagadnień społeczno-gospodarczych przy-
biera w ostatnich dziesięcioleciach coraz większe rozmiary. Jednakże jakość
nie podąża tu za ilością. U znacznej większości autorów odnośnych publikacyj
odczuwa się brak jasno uświadomionych zasad metodycznych, regulujących
wzajemny stosunek części formalnej, logiczno-matematycznej badania i części
merytorycznej. (...) „jak należy i jak nie należy stosowaćmatematyki” staje się
naglącym obowiązkiem naukowym.

Podziękowania. Dziękujemy bardzo Marcie Aleksandrze Balińskiej z Paryża
za wskazanie Rajchmana na zdjęciu uczestników zjazdu pracowników kultury,
Marcinowi Kuli z Warszawy za przesłanie artykułu [R52] o „sprawie docenta
Rajchmana”, Danucie Ciesielskiej z Warszawy za ustalenie, na jakie wykłady
Rajchman uczęszczał wWiedniu w roku akademickim 1914/1915,Małgorzacie
Terepecie z Łodzi za wskazanie miejsca pochówku Wiktorii Rajchman oraz
Janowi Strelcynowi z Paryża za niestety bezowocne poszukiwanie w Archives
Nationaleswe Francji śladów pobytu Rajchmana na Sorboniew latach 1908–1912,
za bardzo uważne czytanie kolejnych wariantów tekstu, za rozliczne uwagi oraz
za poprawki językowe i istotne uzupełnienie bibliograûi związanej z dorobkiem
Rajchmana.
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