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Předmluva

Preface

Sedmý svazek obnovené série Acta

The seventh volume of renewed series Acta historiae rerum naturalium
necnon technicarum was done in cooperation between the Society for
the History of Science and Technology and the Research department
for history of technology and exact
sciences of the National Technical
Museum. Papers were written by
his friends and colleagues and dedicated to RNDr. Jaroslav Folta, CSc.,
on the occasion of his 70th birthday.
Most of papers were read at the international symposium of history of
science and technology in honour of
well known historian of mathematics, tireless mastermind of research
in the field of history and technology, friendly colleague and teacher,
good man — Jaroslav Folta. The
symposium took place in 14th and
15th April 2003 in the National Technical Museum in Prague. Also many
colleagues and friends, who couldn’t
take part at the symposium, contributed with their papers to this volume. The publication is divided into
three parts, first deal with personality of jubilee, second with history of
mathematics and third with history
of science and technology from a different point of view.

historiae rerum naturalium necnon
technicarum vzešel ze spolupráce
Společnosti pro dějiny věd a techniky a Výzkumného oddělení dějin
techniky a exaktních věd Národního
technického muzea. Přispěli do něj
přátelé a kolegové RNDr. Jaroslava
Folty, CSc., k jeho 70. narozeninám.
Většina příspěvků byla přednesena
na mezinárodním sympoziu věnovaném dějinám věd a techniky, které
se uskutečnilo 14.

a 15.

dubna

2003 v Národním technickém muzeu
v Praze, na počest významného historika matematiky, neúnavného organizátora badatelské činnosti na
poli dějin techniky, laskavého spolupracovníka i učitele a dobrého člověka — Jaroslava Folty. Řada kolegů
a přátel, kteří se nemohli sympozia
zúčastnit, dala dr. Foltovi jako dárek
své články, jež zde rovněž otiskujeme.

Sborník je rozdělen do tří

částí. První je věnována osobnosti
oslavence, druhá dějinám matematiky a třetí dějinám věd a techniky
z různých úhlů pohledu.

Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum
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Jaroslav Folta septuagenarian
Pavel Drábek
Jaroslav Folta was born at Plzeň on April 2nd, 1932. He studied
mathematics in Prague and graduated 1955. Stimulation coming from
Professor V. Jarník and his assistant Josef Král had brought Jaroslav,
during his studies, together with history of mathematics. That is why
also Folta’s master thesis was focused on history. The thesis supervisor
was Professor J. B. Pavlíček. In this thesis Jaroslav Folta had attempted
to express Lobačevskij’s way of introducing analytical geometry into
noneuclidian one by modern mathematical expression. After graduation worked Folta for 38 years in Historical Institute of Czechoslovak
Academy of Science. In the year 1961 he had defended his PhD thesis
at the Mathematic-physical faculty of The Charles University. Topic
of this thesis was focused on conditions of Bohemian geometry school
foundation. In the same time he participated on arrangement of book
called Dějiny exaktních věd v českých zemích ( History of exact sciences
in Bohemian countries). Also together with Luboš Nový, they started
lecturing and theses supervising from the history of mathematics. Later
become Folta fully responsible for these pedagogical activities and in
the year 1991 he has moved together with his course to the Pedagogical
faculty of The Charles University. In the eighties Folta has started,
together with Associated Professor J. Šedivý, uninterrupted series of
summer school focused on teachers further education in the field of history of mathematics. These scholls took place mainly in June. Since the
year 1984 he had started similar courses during winter breaks (February).
These courses were focused on history of Technology and Sciences and
were carried out for university teachers. Lectures from both summer and
winter courses were published in proceedings.
Folta published over 270 papers, took part in various international
symposia and congresses and also he organized many scietific meetings
in Prague. Since 1981 he had started to organize regular international
symposia about education of history of sciences. Folta together with
Associated Professor H. Remane from Leipzig and Dr. A. Duncan from
Loughborough had started to publish periodical Tea-Com-News cowering
results from above mentioned symposia. In the year 1989 he became a
vicepresident of Czech Society for History of Science and Technology and
since 1993 he has been managing the Research departement of history
Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum
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of exact science and technology of the National Technical Museum in
Prague. From 1998 he leads International Commission for Teaching the
History of Science and Technology and in the same year he become a
vicepresident of the Council of Scientific Societies of Czech Republic.
His research work is oriented on the history of mathematics, and
on general problems of science and technology. Majority of these problems deals with the exploatation quantitave methods in the historical
evaluation, or methodics for elaboration the history of technology.
Nowadays he and his coworkers are about to finish the study named
Studie o technice v českých zemích 1945–92 (Technology in Bohemian
Countries During Years 1945–92) and he also plans many other activities.

8 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum
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Opera selecta Foltae
Sestavil Pavel Drábek

K pojmu matematické“ školy
”
Nutným předpokladem pro vznik matematické školy rozpracovávající
nový matematický směr je vznik nových matematických myšlenek v době
jejich šíření společensky příznivé. Při jejím vzniku jistě hraje svoji roli
i subjektivní faktor — osobnost matematika — nositele nových idejí.
Objektivní úloha společenských podmínek, které je třeba chápat hodně
široce (od přímé potřeby při výrobě až po zvýšenou potřebu technicky
a matematicky vzdělaných pracovníků), nám může objasnit, proč většina
těchto škol byla spjata s určitým místem, městem, teritoriem. Pak se nám
ovšem naskýtá i nový pohled na vznik matematických škol s teritoriálním
významem. Víme, že většinou vznikají na problematice již rozpracované. Ovšem jejich vznik je zřejmě podmíněn mimořádně výhodnými
podmínkami společenskými pro rozvoj matematiky. Příklad tzv. české
geometrické školy, vyvolané zesílenými požadavky výroby na technické
školství, a mimořádnou potřebou deskriptivní geometrie na technických
předmětech tuto okolnost poněkud objasňuje.
(Zprávy Komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd
ČSAV, č. 6, Praha 1961, s. 16 )

Dva představitelé České geometrické školy“
”
(Ke 40. výročí úmrtí J. S. a M. N. Vaněčků.)
Matematika v českých zemích vytváří v druhé polovině 19. století velmi
charakteristickou etapu svého vývoje, odlišující se výrazně od období
předcházejících. Toto odlišení je dáno především množstvím a kvalitou
dosažených výsledků, dále zaměřením problematiky matematické práce
a v neposlední řadě i velkým rozšířením počtu matematiků v našich zemích. Tento široký rozvoj vedoucí i k vytvoření tvůrčího matematického
prostředí, jehož výrazem se stala mj. i Jednota českých matematiků,
a koordinovaný Časopisem pro pěstování matematiky a fysiky, byl podmíněn ekonomickým a společenským vývojem našich zemí v prvé polovině 19. století. Požadavky rozvíjejícího se průmyslu v prvých etapách
průmyslové revoluce u nás vedly k nutnému rozvoji školské soustavy,
zejména k rozšíření škol technického a reálného zaměření. Na těchto
Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum
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školách byl kladen velký důraz na matematiku a deskriptivní geometrii
důležitou v tehdejší technické praxi. Tato situace ve vyučování matematiky na našich školách měla dva významné důsledky.
Především rychle rostl počet hlavně středoškolských učitelů matematiky, z nichž většina považovala za svou povinnost i další vědeckou
práci v tomto oboru a tak se vytvořila široká základna, z níž mohly
vyrůst práce významné i pro světovou matematiku. Za druhé pak preferování deskriptivní geometrie v osnovách těchto škol vedlo k převládnutí
geometrické problematiky v pracích našich matematiků zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech, i když se geometrická problematika
podobného zaměření udržuje u nás ve velkém rozsahu až do dvacátých
až třicátých let 20. století v pracích příslušníků nebo bezprostředních
následovníků této generace.
(Zprávy Komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd
ČSAV, č. 12, Praha 1962, s. 13 )

Vytváření ortografických názorných zobrazovacích metod
a přínos Rudolfa Skuherského k jejich vypracování
V druhé polovině 19. století dochází v Čechách k širokému rozvoji pěstování matematiky. V šedesátých letech vznikla Jednota českých mate”
matiků“, která už po roce 1871 vytvořila a udržela český matematickofyzikální časopis, kolem něhož se soustředila i většina středoškolských
učitelů matematiky. Zvláště po r. 1870 matematické problémy začaly být
u nás rozpracovávány v daleko širší míře než v prvé polovině století. Není
sporu o tom, že takovýto rozvoj matematického bádání v našich zemích
umožnily speciální podmínky hospodářského a politického vývoje v první
polovině století, související se zájmy a potřebami české buržoasie v průmyslové revoluci. Na charakter rozvoje matematiky, umožněného potřebami a požadavky společnosti, mělo pak na druhé straně do značné míry
vliv zaměření vyučování matematiky na vysokých školách a zvláště na
pražské polytechnice. Vždyť právě zde byla v tu dobu vychovávána převážná část našich matematiků druhé poloviny 19. století, kterou tvořili
zejména učitelé matematiky na reálných a ostatních středních školách.
Náplň výuky na universitě a technice pak byla silně ovlivněna úrovní
a obsahem samotné vědecké práce profesorů matematiky pražských vysokých škol. Preferování geometrické problematiky ve studijním plánu
pražské polytechniky tak jistě ovlivnilo i zaměření posledních třiceti let
10 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum
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19. století ve vývoji naší matematiky, který je geometrickou problematikou ovlivněn zvláště v sedmdesátých letech. Bezprostřední uplatňování
vlastních výsledků vědecké práce v přednáškách polytechniky, jak je prováděli první profesoři deskriptivní geometrie Skuherský, Tilšer a Fiedler
značně působilo na výběr problematiky mladší generace matematiků.
(Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, č. 7, Praha 1962, s. 27))

K otázce úlohy a charakteru vysokých škol technických
v 19. století
. . . Školství jako součást kulturní složky společenského procesu se stává
jednou z oblastí, v níž probíhají interakce mezi ekonomickou složkou společenského vývoje a intelektuálními možnostmi společnosti v dané době,
jejichž nikoli nepodstatnou součástí je i věda. Obracíme-li se s těmito
aspekty k některým otázkám vývoje školství v 19. století, jsme vedeni
snahou po nalezení obecnějších rysů tohoto vývoje, po formulaci některých zatím spíše hypotetických myšlenek snažících se objasnit úlohu školství v řetězcích souvislostí, jejichž společnými póly jsou výroba a věda.
V těchto otázkách se nelze uzavírat do popisnosti vývoje jedné školy či
školství v jedné zemi, ale je nutno nalézat doklady tvrzení ve srovnávání
vývoje na různých školách a v různých zemích. Naše úvahy při tom budou
směřovat spíše k objasnění vlivu školství jakožto koeficientu společenské
potřeby vědy na další rozvoj vědy. To, že argumentace v této oblasti bude
brána z historie matematiky, je způsobeno hlavně tím, že ostatní přírodní
vědy mají daleko bližší i nezprostředkovaný vztah k přímé aplikaci a tak
jejich historiografie necítila potřebu zkoumat, kterými jinými cestami je
věda ovlivňována výrobou. Naproti tomu matematika jako celek ve své
dnešní vysoké abstraktnosti dostává impulsy z produktivní sféry společnosti velmi zprostředkovaně, jejich působení zasahuje nestejně silně do
všech jejích oblastí a stále skýtá možnosti argumentů o plné nezávislosti
ideového vývoje čisté matematiky“ na materiálním životě společnosti.
”
(Zprávy Komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd
ČSAV, č. 18, Praha 1964, s. 6–7 )

Teorie rovnoběžek v rukopisech Literárního archivu Národního muzea v Praze
Problematika základů geometrie a zejména otázka Euklidova řešení problému rovnoběžek se dostává do popředí zájmu matematiků kolem poloActa historiae rerum naturalium necnon technicarum
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viny 18. století. Úlohu iniciátora zde do značné míry převzal profesor matematiky university v Goettingen — Gaussův předchůdce — Abraham
Gotthelf Kästner. Již v prvém vydání svého kompendia Anfangsgrunde
”
der Mathematik“ (1757) píše, že ho již po mnoho let zaměstnávají
obtíže výkladu rovnoběžek, že však dosud řešení žádného autora ho
neuspokojilo. Snad proto podnítil svého žáka Klügela, aby sebral typické
pokusy o řešení rovnoběžek a kriticky je zhodnotil. Klügelova disertace
Conatuum praecipuorum theoriam parallelarum demonstrandi recensio
”
. . .“, která vyšla 1763 v Helmstadtu, rozebrala 28 pokusů o řešení
problému rovnoběžek a ukázala jejich chyby. Jejím prostřednictvím se
matematikové té doby seznámili s pokusy Wallise a Saccheriho i jiných.
Tato práce se stala impulsem pro intensivnější hledání řešení tohoto
problému. Těžiště tohoto úsilí bylo v druhé polovině 18. století především
v Německu, do ostatních oblastí začíná pronikat teprve na počátku
19. století.
V naší matematice se pozornost těmto otázkám věnovala — pokud můžeme soudit podle tištěných článků — teprve v prvé polovině
19. století. Jedním z prvých se této problematiky dotýká v komplexu
ostatních otázek základů geometrie B. Bolzano svými Betrachtungen
”
über einige Gegenstände der Elementargeometrie“ z r. 1804. Po něm se
těmito otázkami zabývají z matematiků spadajících svým působením
také do Prahy též Doppler, Matzka, Kulik, a z ostatních liberecký
Smetaczek a snad budějovický Kregcz. Tyto publikované práce doplňuje
nyní sedm rukopisů, pocházejících s největší pravděpodobností z počátku
19. století a uložených v Literárním archivu Národního muzea. Jde o materiály, o nichž se lze domnívat, že jsou zdejší provenience už proto, že
tvoří, jak z dalšího rozboru uvidíme, jednotný celek, který do archivu
přišel zřejmě z nějaké pozůstalosti; ostatně většinu této signatury tvoří
matematicko-fyzikální rukopisy, o nichž se lze domnívat totéž.
(Zprávy Čs. společnosti pro dějiny věd a techniky č. 2, Praha 1965, s. 12–
13 )

Od algebry a geometrie k analytické geometrii
17. století představuje ve vývoji matematiky podstatný zlom oddělující
její dvě vývojové etapy. Je charakteristické několika faktory:
– rozšířením předmětu matematiky,
– rozšířením uplatnění matematiky,
– změnami v pracovních metodách matematiky,
12 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum
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– do určité míry i změnou společenského postavení matematiky a s tím
souvisejícím rozšířením okruhu lidí používajících matematiku,
– růstem matematické vzdělanosti (včetně počátku rozvoje matematiky v národních jazycích).
Zlom, ke kterému dochází, není jednorázovým aktem. Výsledky,
které jsou určující pro směr dalšího vývoje, mají svoji delší prehistorii
a právě v této přípravné etapě se uplatňují podněty a vazby jiných oblastí
vědy a společenského života; podněty, ze kterých se začíná skládat nový
obraz matematiky.
Hlavními výsledky počátku této etapy v matematice, výsledky ovlivňujícími podstatně hlavní rysy celé této etapy byly:
– analytická geometrie (1637),
– diferenciální a integrální počet (1665).
V této formulaci jsou oba tyto výsledky chápány už jako abstraktní
matematické metody, které lze užít k řešení různých matematických problémů, ať už vnitřního matematického původu nebo vnějších problémů,
přicházejících z jiných vědních, technických či praktických oblastí.
Jako teorie se oba výsledky neobjevily náhodně, ale jako důsledky
řešení problémů mechanického pohybu spojeného s možností popisu
dráhy bodu a s možností postižení kvality pohybu bodu po dané dráze.
...
Přehled hlavních vnějších i vnitřních faktorů nezbytných pro vytvoření analytické geometrie naznačuje, jak tento radikální zlom v matematice úzce souvisel se změnami společenské struktury a vedle toho jeho
prosazení nebylo zdaleka jednorázovým aktem, ale mohlo se uskutečnit
teprve po splnění řady dílčích předpokladů. Proto ani nemá smysl někdy
vznášená otázka zda Descartova Geometrie byla skutečně prvou analytickou geometrií (zde bývá vyzdvihována dvojice Vieta a Ghetaldi —
1627).
Bezesporné však je, že teprve Descartova Geometrie začala mít
vliv na ostatní matematiky a tím se stala rozhodujícím faktorem pro
přechod matematiky do další etapy jejího rozvoje. Jak Descartovi, tak
i Fermatovi se podařilo spojit geometrické tvary s možností matematické
kvantifikace — algebraicky popisovat geometrické tvary — nedělali to
však abstraktně. Naopak Descartes třeba ukazuje, jak uvidíme, že jeho
metodou lze řešit jeden klasický problém a jeho řešením dospět k dalším
obecným i konkrétním výsledkům v geometrii i algebře.
Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum
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Galileiho a Keplerovo řešení geometrické stránky mechanického pohybu nebylo ještě syntézou možností vytvořených v řešení konkrétních
problémů. Konkrétní problémy jsou odrazem společenské situace; Galileiho a Keplerovo řešení odrážejí stupeň syntézy a odpovídající možnosti
(do jisté míry omezené) využití těchto možností.
Teprve Descartovo (1637) a Fermatovo (1636/1679) pojetí analytické geometrie jako metody řešení geometrických problémů vhodně vytvářenými algebraickými vztahy, jejich algebraickým řešením a zpětnou
geometrickou interpretací je již dostatečně obecné, aby se mohlo stát
všeobecně užívanou matematickou metodou . . .
(Vědecká revoluce 17. století, Práce z dějin přírodních věd, sv. 20, Ústav
československých a světových dějin ČSAV, 1986, s. 85–86 a 91–92 )

Matematika 1780 — 1870. Vytváření nových koncepcí
. . . Široký rozvoj matematické analýzy, algebry a geometrie v 18. století,
kdy aplikace infinitezimálního počtu v mechanice se na dlouhou dobu
staly určujícími rysy rozvoje matematiky, vytvořily podmínky pro uplatňování techniků v těchto oblastech vzdělaných, a současně i pro vytváření podmínek pro výuku matematicko-fyzikálním oborům a jejich
širšímu pěstování. Průmyslová revoluce tuto potřebu znásobila a současně poskytla i společenské a ekonomické možnosti pro naplňování této
potřeby od přelomu 18. a 19. století. Kontinentální potřeba budování vůči
Anglii konkurence schopného průmyslu vyžadovala rozvoj strojírenství,
a tedy i všech nezbytných předpokladů k jeho rozvoji. V tomto směru
se očekávalo mnoho od technického školství založeného na znalostech
matematicko-fyzikálních věd, ale též ostatních přírodovědeckých oborů
a speciálně pro konstruktéry strojů i na značném podílu technického
kreslení a konstruktivní geometrie.
Rozvoj zájmu o matematické obory vedl uvnitř matematiky k novým výsledkům, dále mnohdy k velmi užitečným pozitivním výsledkům
v aplikacích, na druhé straně oživil s novou metodikou staré nedořešené
problémy, které v nových podmínkách vedly k novým podmínkám řešení,
k vytváření nových disciplín a nových matematických objektů. Problémy
řešitelnosti algebraických rovnic, matematického zvládnutí nekonečna“,
”
názornosti a přesnosti v matematice, důkazu, správnosti a logické konzistentnosti při budování matematické teorie dostávaly postupně své
vyjádření v různých oblastech matematiky.
(tamtéž, s. 284–285 )
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Bolzanova prvotina ve vývoji elementární geometrie počátku 19. století

. . . Bolzanovy Betrachtungen jsou děleny do dvou částí, z nichž prvá
chce vlastně zvládnout stejnou problematiku, jaká je náplní prvé knihy
Euklidových Základů. Avšak koncepce Bolzanova výkladu je zcela odlišná
a ve srovnání s Kästnerem je k Euklidovi daleko kritičtější a ani se
nesnaží držet eukleidovského schématu výkladu. Spadá tedy jeho práce
programově do již naznačeného proudu evropské elementární matematiky, přispívajícího negací výkladu podle Euklidova vzoru k postupnému
zpřesňování základů geometrie. Nejlépe je to vidět právě na druhé části
Bolzanových Betrachtungen, v níž podává náčrt svých idejí pro případné
budování teorie úsečky. Na tomto místě si nebudeme všímat Bolzanových
snah o zdůvodňování“ a určenost“ základních principů, které v mno”
”
hém připomínají vpředu zmíněné d’Alambertovy úvahy.
Bolzano v druhé části Betrachtugen uvádí jediný axiom, jímž chce
vyloučit apriornost našich představ(§ 19). Chce tím zavést bod, (aniž
by o něm vytvářel předem nějakou představu) a jeho pomocí a pomocí
některých základních vztahů dospět k některým dalším geometrickým
objektům (čára, plocha, těleso – § 4). Proto vymezuje pojmy totožnost
a různost, rovnost a nerovnost. Z nich vymezuje pojem shodnosti, který
— protože Bolzano odmítá užití pohybu (přemístění) — musí vedle
rovnosti opřít ještě o pojem podobnosti tvaru.
...
Betrachtungen jsouvýrazným článkem mezi geometrickými pracemi
2. poloviny 18. a počátku 19. století, snažícími se nahradit způsob výkladu Euklidových Základů vlastní koncepcí, při čemž je zdůrazňována jednoduchost a větší přesnost výkladu. Bolzano, zdá se, dospěl
dosti daleko právě při postihování principiálních vztahů v elementární
syntetické geometrii. Připravoval tím cestu k rozkolísání eukleidovských představ a naznačoval východiska, která negují Euklidův přístup, aby ho mohla zásadně zpřesnit a v tomto směru Bolzano přispívá k rozhodnému kroku při probojovávání moderního pojetí geometrie.
(Dějiny věd a techniky 14, 1981, 233–235)
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Vývoj výzkumu ve světě a v českých zemích
. . . Emancipace české vědy v druhé polovině 19. století a vznik samostatného státu v roce 1918 vytvořily podmínky pro rozvoj nejen vědeckých
korporací, ale též pro výsledky domácích vědců, které trvale ovlivnily
světovou vědu a techniku. Všimněme si nejprve vývoje vědeckých institucí (tab. II). Tabulka sestavená na základě soupisů vědeckých institucí, které byly organizovány v letech 1925, 1930 a 1935 Masarykovou
akademií práce a doplněná soupisem z roku 1938 — provedeným pod
jiným zorným úhlem a tady s předchozími soupisy nekorespondujícím
— naznačuje několik závažných skutečností. Především koncentraci výzkumu v celém tomto období do Prahy (50 % ) a spolu s Brnem tvořícím
převahu výzkumné báze celého státu. Dále pak značné soustředění kapacit na vysoké školy (od 50 % do 38 % ). Je zde však zřetelná tendence
poklesu podílu státních a veřejných institucí na mimoškolních zařízeních.
Zdá se, že v tomto směru narůstal počet převážně podnikových
laboratoří a zkušeben a také dříve státní zemědělské výzkumné stanice byly v 30. letech privatizovány. Jestliže před vznikem samostatného
státu bylo založeno 42 ze sledovaných výzkumných pracovišť (pokud
uvedly do soupisu rok založení), pak v dvouletí po založení státu dochází k vytvoření 22 nových institucí na školách a 14 státních. Ze
státních bylo 11 právě věnováno zemědělskému výzkumu, z ostatních
je to geologický a hydrologický ústav. V relativně klidném desetiletí
1920–1930 je vytvořeno 30 institucí, z nich už jen 8 státních a 11 na
vysokých školách. Zbývajících 11 bylo zaměřeno už do průmyslového
a potravinářského zkušebnictví a výzkumu. Co do velikosti jen 1/12 až
1/6 ze sledovaných institucí měla více než 20 zaměstnanců, zatímco
zhruba 2/3 měly méně než 10 zaměstnanců. Mezi velká pracoviště
patřily zkušební ústavy Vítkovických železáren (58 zam.), Vítkovického a hutního těžařstva (49 zam.), Třineckých železáren (47), Poldi
Kladno (47), ale i Hydrologický ústav (62), Státní zdravotní ústav (196),
Státní ústavy zemědělské (72), Výzkumné ústavy cukrovarnické (26),
Brněnský zkušební ústav (28), Výzkumný ústav koželužský (22), Výzkumný ústav pro využití uhlí (21) a Ústav pro zvelebování živností
(21) . . .
(Vývoj výzkumu ve světě a v českých zemích, Národní technické muzeum
v Praze a Společnost pro dějiny věd a techniky, Praha 1995, s. 12–13 )
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Vyučování dějinám věd a techniky
aneb co se začarovaným kruhem
Historie přírodních věd a techniky v naší zemi představuje v současnosti
nepatrnou skupinu separovaných a vzájemně badatelsky značně izolovaných pracovníků. Porovnáme-li tuto skupinu třeba s množstvím historiků
obecných či domácích dějin, jde o rozdíl až tří řádů. Jednou z příčin stále
neexistující nebo nedostatečně institucionální báze dějin věd a techniky
je mj. i to, že tento obor stále nenachází dostatečný a pevný prostor
pro pravidelné přednášky na vysokých školách, že stále ještě pevně nezakotvil v systému vysokoškolských pracovišť — jako tomu je na mnoha
západních univerzitách. Vše co se ve vztahu historie vědy a techniky
podařilo na vysokých školách prosadit, záleželo a doposud záleží na
individuálních snahách jednotlivých přednášejících, nikoliv na zájmu škol
a jejich funkcionářů, natož pak na zájmu ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. To ovšem k institucionalizaci oboru na vysokých školách
nestačí.
Ostatně dějiny věd a techniky se na vysoké škole nemohou vůbec
studovat (na rozdíl od obecných dějin) a jejich přednášky mají (pokud
vůbec existují) jen úlohu podpůrnou nebo pouze ilustrativní. Problémem je předmět dějin věd a techniky — totiž věda a technika. To je
oblast neobyčejně široká, zahrnující matematiku, přírodovědecké obory
(biologii, zoologii, chemii, geologii, fyziku, astronomii apod.) stejně jako
technické disciplíny, kterých je rovněž mnoho a jsou pro toho, kdo je
speciálně nestudoval a nezná ani jejich sociální, ekonomické i politické
vazby, velmi obtížně historicky zvládnutelné.
Jediný možný způsob, jak vychovávat nové odborníky v dějinách
věd a techniky tak není vysoká škola, ale až postgraduál (doktorandské
i postdoktorandské studium). I zde pak je nezbytné, aby už v pregraduálním vzdělávání se student seznámil s tím, že obor dějiny věd
a techniky existuje, že je ve světě uznáván za vědeckou disciplínu, v níž
je možné nejen psát práce, ale dosahovat i pedagogických a akademických
kvalifikací. Musí obor poznat, aby se mohl rozhodnout, zda si ho chce
zvolit za své povolání a aby také nalezl na své fakultě osobnost, která
by mohla jeho snahy podporovat, vést jeho diplomovou práci, případně
vést celé jeho doktorandské studium.
(Dějiny věd a techniky 32, 1999, s. 1 )
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Dějiny věd a techniky, 1981, 4, s. 228–236.
Dejiny prírodných vied v dátach. Chronologický prehľad. Bratislava,
Smena 1981, 376 s. (spolu s L. Novým).
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Geometrical schools and their social background. Acta historiae rerum
naturalium necnon technicarum, 13. Praha, ÚČSSD ČSAV 1981, s. 305–
315.
History of mathematics and mathematics teaching (Problems of content,
teaching, motivation and world opinion). Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, 11. Praha, ÚČSSD ČSAV 1981, s. 265–286.
Life and scientific endeavour of Bernard Bolzano. In: V. Jarník: Bolzano
and the foundation of mathematical analysis. Praha, Jednota čs. matematiků a fyziků 1981, s. 11–31.
On the development and present state of teaching the history of natural sciences, medicine and technology in Czechoslovakia. Acta historiae
rerum naturalium necnon technicarum, 11. Praha, ÚČSSD ČSAV 1981,
s. 143–214.
The organization of the history of science and technology in Czechoslovakia. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, 16. Praha,
ÚČSSD ČSAV 1981, s. 399–411 (spolu s L. Novým a J. Tibenským).
Problems of mathematization of science and the study of revolutionary
changes in scientific reseearch. Acta historiae rerum naturalium necnon
technicarum, 14. Praha, ÚČSSD ČSAV 1981, s. 113–122.
Science as a social phenomenon in the scientific revolution of the end of
the 19 th and beginning of the 20 th century. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, 14. Praha, ÚČSSD ČSAV 1981, s. 421–456
(spolu s L. Novým).
Výuka dějinám věd v přestavbě vysokoškolského studia. Dějiny věd a techniky, 1981, 1, s. 47–55.
Zamyšlení nad Bolzanovskými výročími. Pokroky matematiky, fyziky
a astronomie, 26, 1981.
1982
Bolzanova prvotina ve vývoji elementární geometrie počátku 19. století.
Dějiny věd a techniky, 1981, 4, s. 228–236..
Česká geometrická škola. Historická analýza. Studie ČSAV, č. 9. Praha,
Academia 1982, 93 s. .
Dějiny matematiky a fyziky v obrazech. 1. soubor. Praha, Jednota
čs. matematiků a fyziků 1982, 75 s. (spolu s kolektivem autorů).
Historiografie vědy a techniky a problém zpracování hromadných dat. In:
Historiografie čelem k budoucnosti. Praha, ÚČSSD ČSAV 1982, s. 585–
602.
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Physics and Prague. In: P. J. Kennedy – K. Vacek (eds.).Proceedings of
the International Conference on Postgraduate Education of Physicists.
Prague, 24–30 August, 1980. University of Edinburgh 1982, s. 85–97
Spolek matematiků a fyziků na Univerzitě Karlově před 120 lety. Pokroky
matematiky, fyziky a astronomie, 27, 1982, s. 244–248.
Věda v Československu 1945–1960. Pracovní zasedání, Praha 22.–23. 10.
1980.Práce z dějin přírodních věd, 14. Praha, ÚČSSD ČSAV 1982, s. 7–18
(spolu s L. Cuřínovou)
1983
Cesta k počátkům geometrie. Matematika a fyzika ve škole, 14, 1983/4,
s. 152–166..
Některé aspekty ve vývoji institucionalizace vědy 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Práce z dějin přírodních věd, 17. Praha, ÚČSSD ČSAV
1983, s. 27–44.
Přírodní vědy v socialistickém Československu (některé ze současných vrcholných výsledků). Praha, Horizont 1983, 150 s. (spolu s M. Palivcovou,
eds.).
Světonázorové problémy matematiky I. Kapitoly z historie matematiky
do počátku našeho letopočtu. Praha, Státní pedagogické nakladatelství
1983, 200 s. (spolu s J. Šedivým).
1984
Dějiny matematiky a fyziky v obrazech. 3. soubor. Praha, Jednota
čs. matematiků a fyziků 1982, 75 s. (spolu s kolektivem autorů).
K procesu matematizace vědy v poslední třetině 19. a na počátku
20. století. Práce z dějin přírodních věd, 18. Praha, ÚČSSD ČSAV 1984,
s. 195–203.
Ke společenským kořenům institucionálního vývoje české fyziky. Matematika a fyzika ve škole, 15, 1984/1985, s. 397–403 (spolu s J. Havránkem
a E. Těšínskou).
Současná historiografie vědy a techniky: komplexnost výzkumu — jedno
z možných východisek? Práce z dějin přírodních věd, 18. Praha, ÚČSSD
ČSAV 1984, s. 41–45.
1985
Dějiny matematiky a fyziky v obrazech. 4. soubor. Praha, Jednota
čs. matematiků a fyziků 1982, 75 s. (spolu s kolektivem autorů).
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K některým problémům výzkumu československé vědeckovýzkumné základny v meziválečném období. In: 200 let České společnosti nauk. Praha,
ÚČSSD ČSAV 1985, s. 289–300.
New trends in the development of institutionalization of science. Acta
historiae rerum naturalium necnon technicarum, 19. Praha, ÚČSSD
ČSAV 1985, s. 317–378.
1986
Dějiny matematiky a fyziky v obrazech. 5. soubor. Praha, Jednota
čs. matematiků a fyziků 1982, 75 s. (spolu s kolektivem autorů).
Dějiny věd a techniky a příprava vysokoškolských odborníků. Práce z dějin
přírodních věd, 20. Praha, ÚČSSD ČSAV 1986, s. 5–8 (spolu s J. Janko).
Dokumentace a vědecké zpracování vývoje soudobé vědy. In: Dokumentace soudobého vědeckotechnického vývoje. Sborník z celostátní konference, Mikulov 15.–16. října 1985. Dokumentace vědy a techniky, sv. 1.
Praha, Čs. společnost pro dějiny věd a techniky při ČSAV 1986, s. 29–38
(spolu s L. Novým).
K problémům současného stavu výuky dějin přírodních věd, lékařství
a techniky na čs. vysokých školách (závěry z porad organizovaných
Čs. společností pro dějiny věd a techniky). Práce z dějin přírodních věd,
20. Praha, ÚČSSD ČSAV 1986, s. 353–377.
Matematika 1780–1870. Vytváření nových koncepcí. Práce z dějin přírodních věd, 20. Praha, ÚČSSD ČSAV 1986, s. 283–296.
Od algebry a geometrie k analytické geometrii. Práce z dějin přírodních
věd, 20. Praha, ÚČSSD ČSAV 1986, s. 85–95.
Vývoj matematiky v ČSR v období 1945–1985 a její perspektivy. Praha,
Univerzita Karlova 1986, s. 12–29.
1987
Die Entwicklung der Geometrie im 19. Jahrhundert und die Entstehung
geometrischer Schulen. In: NTM – Schriftenreihe zur Geschichte der
Naturwissenschaften, Technik und Medizin, 24, 1987, Nr. 2, s. 29–41.
Istorija jestestvoznanija v datach. Moskva, Progress 1987, 495 s. (spolu
s L. Novým).
125. výročí Jednoty československých matematiků a fyziků. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 32, 1987, s. 207–227 (spolu s L. Pátým,
I. Úlehlou a B. Zelinkou).
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Vývoj geometrie v 19. století. Některé rysy společenského rozvoje a specifika vytváření geometrických škol. In: E. Fuchs (ed.): Světonázorové problémy matematiky IV. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1987,
s. 31–44.
1988
Bernard Bolzano i przedẃit nowego etapu rozwoju matematyki. In:
S. Fudali (ed.): Matematyka XIX wieku. Szczecin 1988, s. 245–269.
Dějiny matematiky a fyziky v obrazech. 6. soubor. Praha, Jednota
čs. matematiků a fyziků 1982, 75 s. (spolu s kolektivem autorů).
Fyzika na Karlově univerzitě. Praha, Univerzita Karlova 1988, 125 s.
(spolu s M. Rotterem a E. Těšínskou).
1989
Ernst Mach a rozvoj fyziky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie,
34, 1989, 3, s. 190–192 (spolu s Š. Zajacem).
1990
Dějiny matematiky a fyziky v obrazech. Praha, Jednota čs. matematiků
a fyziků 1990, 77 s. (spolu s dalšími).
Geometria i sztuka. Widzenie i tworzenie obrazów. In: S. Fudali (ed.):
Matematyka przelomu 19. i 20. wieku. (Materialy z 4. Ogolnopolskiej
Szkoly historii Matematyki). Szczecin 1990, s. 141–190.
Luboš Nový — sexagenarian. Historia Mathematica 17, 1990, 2, s. 99–
102.
Úvod k edici. In: V. Jarník: Bolzano and the Foundations of Mathematical Analysis. 2. vydání. Praha, Jednota čs. matematiků a fyziků 1990,
88 s.
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Dějiny věd a techniky ve vysokoškolské výuce 3. (Ed. J. Folta). Práce
z dějin přírodních věd, 26. Praha, Čs. společnost pro dějiny věd a techniky 1991, 493 s.
Dějiny věd a techniky ve vysokoškolské výuce 4. (Ed. J. Folta). Práce
z dějin přírodních věd, 27. Praha, Čs. společnost pro dějiny věd a techniky 1991, 462 s.
Ernst Mach and the development of physics. (J. Folta – V. Prosser, eds.).
Prague, Universitas Carolinae 1991, 531 s.
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Idea a vývoj matematického stroje do poloviny 20. století. In: Dějiny věd
a techniky ve vysokoškolské výuce 4. Praha, Čs. společnost pro dějiny
věd a techniky 1991, s. 335–360.
K několika otazníkům kolem výuky dějinám přírodních věd a techniky na
našich vysokých školách. Dějiny věd a techniky ve vysokoškolské výuce
4. Praha, Čs. společnost pro dějiny věd a techniky 1991, s. 435–455.
Orientální podněty rozvoje matematiky. In: Dějiny věd a techniky ve
vysokoškolské výuce 3. Praha, Čs. společnost pro dějiny věd a techniky
1991, s. 71–78.
Vymaňování geometrie z eukleidovského rámce. In: Dějiny věd a techniky
ve vysokoškolské výuce 3. Praha, Čs. společnost pro dějiny věd a techniky
1991, s. 319–345.
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Místo historie vědy ve výuce. Dějiny věd a techniky, 1992, 4, s. 227–237.
The place of history and philosophy of science in education. In: Manuskripte zur Chemiegeschichte & TeaComNews 3.1. (1992). Pedagogische
Hochschule Halle / Köthen 1992, s. 9–25.
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Dějiny věd a techniky, 1992, 3, s. 192.
1993
Němečtí matematici a československý region. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 38, 1993, s. 165–173.
1994
Education in history of science and technology and our roles. In: Manuskripte zur Technikgeschichte & TeaComNews 5 (1994). MartinLuther-Universität Halle–Wittenberg 1994, s. 7–15.
Georgius Agricola 1494–1555. (J. Folta – J. Majer – M. Zárybnický, eds.).
Praha, Národní technické muzeum 1994, 39 s. .
Georgius Agricola and his importance in mining and metallurgy. In:
Transactions of the University of Mining and Metallurgy, 40 (Agricola
volume). Ostrava 1994, s. 3–24.
Věda a ideologie v době předbřeznové. Příběh Bernarda Bolzana. In:
Jan Evangelista Purkyně a jeho doba. Litomyšl, Nadace při střední
zemědělské rodinné škole v Litomyšli 1994, s. 32–39.
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1995
Development of research in the world and in the Czech countries. Praha,
Rada vědeckých společností 1995, 35 s. (též česky).
Mathematical textbooks in vernacular languages. The case of Czech
textbooks and their development in the 16 th century. In: Histoire et
epistemologie dans l’education mathématique. Montpellier, IREM 1995,
s. 327–341.
Předmluva. In: Studie o technice v českých zemích 1918–1945.(1.
a 2. část.) (I. Smolka – J. Folta, eds.).Sborník NTM 28 a 29. Praha,
Národní technické muzeum 1995, s. 7–9
Studie o technice v českých zemích 1918–1945. (1. a 2. část). (I. Smolka –
J. Folta, eds.). Sborník NTM 28 a 29. Praha, Národní technické muzeum
1995, 1127 s.
1996
The global development of science and technology. Vademecum on the
history of science and technology for teachers as well as for historians. In: Manuskripte zur Technikgeschichte & TeaComNews 7. Halle–
Wittenberg, Martin Luther-Universität 1996, s. 39–45.
Local and general developments in mathematics. The case of Czech
lands. In: C. Goldstein – J. Gray – J. Ritter (eds.): L’Europe mathématique – Mathematical Europe: History, Myth, Identity. Paris, Édition de
la maison des sciences de l’homme 1996, s. 269–288.
Vidění a zobrazování (Geometrie a umění). In: Člověk – umění – matematika. Sbírka přednášek z letních škol Historie matematiky. (J. Bečvář
– E. Fuchs, eds.) Edice Dějiny matematiky, sv. 4. Praha, Prometheus
1996, s. 7–48.
Výuka dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých školách.
(J. Folta, ed.). Rozpravy NTM 140, řada Dějiny věd a techniky [1].
Praha, Národní technické muzeum 1996, 34 s.
Z dějin železniční dopravy v českých zemích. (Věnováno 150. výročí
příjezdu prvního parostrojního vlaku do Prahy). (J. Folta – M. Hlavačka,
eds.) Rozpravy NTM 143, řada Dějiny věd a techniky 2. Praha, Národní
technické muzeum 1996, 28 s.
1997
Clock making in medieval Prague. In: Antiquarian horology and the
proceedings of the Antiquarian Horological Society 23. London 1997,
s. 405–417.
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Dvě století litografie. (J. Folta, ed.) Sborník NTM, 30. Praha, Národní
technické muzeum 1997, 116 s.
First elementary reckoning textbooks in Czech language. In: Science
and technology in Rudolphinian time. Praha, Národní technické muzeum/Společnost pro dějiny věd a techniky 1997, s. 168–194.
Science and technology in Rudolphinian time. (Proceedings of the Symposium held in Prague on 24th –28th August 1997.) (J. Folta, ed.). Acta
historiae rerum naturalium necnon technicarum. Prague studies in the
history of science and technology. New Series, vol 1. Praha, Národní
technické muzeum/Společnost pro dějiny věd a techniky 1997, 241 s.
Semináře pro vyučující dějinám věd a techniky 1996–1997. (J. Folta, ed.).
Rozpravy NTM 145, řada Dějiny vědy a techniky 3. Praha, Národní
technické muzeum 1997, 135 s.
Studie o technice v českých zemích 1945–1992. Teze. (J. Folta, ed.).
Rozpravy NTM 151, řada Dějiny vědy a techniky 4. Praha, Národní
technické muzeum 1997, 176 s.
Věstonická vrubovka. Sloužil paleolitický předmět k bijekci mezi prvky
dvou množin? Vesmír, 76, 1997, s. 310–312.
Výročí vědy a techniky v roce 1997. In: Semináře pro vyučující dějinám
věd a techniky 1996–1997. Praha, Národní technické muzeum 1997,
s. 131–134. (spolu s P. Drábkem, P. Svobodným a Z. Tempírem).
1998
Introduction. In: Mysterium Cosmographicum 1596–1996. Praha, Národní technické muzeum 1998, s. 5–7.
Mysterium Cosmographicum 1596–1996. (Proceedings of the Symposium
held in Prague on 18th –22th August 1996.) (J. Folta, ed.). Acta historiae
rerum naturalium necnon technicarum. Prague studies in the history
of science and technology. New Series, vol 2. Praha, Národní technické
muzeum 1998, 314 s.
O stane badan, przygotowaniu badaczy oraz organizacji historii nauki
i techniki w Czechach. Rozwój bazy naukowej w Czechach po 1989 roku.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 43, 1998, 2, s. 113–124.
15. a 16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. (J. Folta, ed.).
Rozpravy NTM 157, řada Dějiny vědy a techniky 5. Praha, Národní
technické muzeum 1998, 98 s.
Preface. In: Mysterium Cosmographicum 1596–1996. Praha, Národní
technické muzeum 1998, s. 9–17.
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Rudolf Skuherský, geometr pražské polytechniky. In: Někteří významní
matematici mající vztah k našemu kraji. Práce katedry matematiky 6.
Hradec Králové, Vysoká škola pedagogická 1998, s. 33–42.
70 let organizování historiků vědy a techniky. In: 15. a 16. seminář pro
vyučující dějinám věd a techniky. Praha, Národní technické muzeum
1998, s. 5–6.
Výuka dějinám věd a techniky (K přípravě budoucích badatelů v dějinách
věd a techniky). In: 15. a 16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. (J. Folta, ed.). Rozpravy NTM 157, řada Dějiny vědy a techniky 5.
Praha, Národní technické muzeum 1998, s. 69–74.
1999
Calculi 1999. (J. Folta, ed.). Acta historiae rerum naturalium necnon
technicarum. Prague studies in the history of science and technology.
New Series, vol 3. Praha, Národní technické muzeum/Společnost pro
dějiny věd a techniky 1999, 351 s.
Historie studiové rozhlasové a televizní techniky. (J. Folta, ed.). Rozpravy
NTM, 160, řada Dějiny věd a techniky 6. Praha, Národní technické
muzeum 1999, 194 s.
History of Science and Technology in Education and Training in Europe.
In: Debru, C. (ed.): European Commission – DG RTD. LuxembourgOffice for Official Publications of the European Communities 1999, part:
Czech Republic, s. 310–314.
Luboš Nový — a young Septuagenarian. In: Calculi 1999. Praha, Národní
technické muzeum/Spol. pro dějiny věd a techniky 1999, s. 7–11.
Selected bibliography of Luboš Nový. In: Calculi 1999. Praha, Národní
technické muzeum/Společnost pro dějiny věd a techniky 1999, s. 12–16.
Vyučování dějinám věd a techniky aneb co se začarovaným kruhem. Dějiny věd a techniky, 1999, 1, s. 1–4.
2000
Bezdrátový telegraf a Guilielmo Marconi a Alexandr S. Popov. Elektroinstalatér, 6, 2000, č. 1, s. 3–4.
Beginnings of electricity research. (J. Folta ed.) Acta historiae rerum
naturalium necnon technicarum. Prague studies in the history of science
and technology. New Series, vol 3. Praha, Národní technické muzeum/Společnost pro dějiny věd a techniky 2000, 110 s.
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Beginnings of electricity research and Prokop Diviš. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. Prague studies in the history of
science and technology. New Series, vol 3. Praha, Národní technické
muzeum/Společnost pro dějiny věd a techniky 2000, s. 11–26.
Ministr pro vědu císaře Rudolfa II. (400 let od smrti Tadeáše Hájka).
Věda, technika a my 53, 2000, č. 9, s. 4–5.
Od medicíny k mechanice (D. Bernoulli). Věda, technika a my, 53, 2000,
č. 3, s. 4–5.
Prvý Evropan za Mysem dobré naděje (Bartolomeo Diaz). Věda, technika
a my, 53, 2000, č. 4, s. 4–5.
Přírodní vědy, technika a lékařství ve 20. století v datech. Dějiny věd
a techniky, 2000, Special issue (5), 72 s. (spolu s P. Drábkem).
Sekce Dějiny vědy a techniky. In: VIII. sjezd českých historiků. Praha,
Scriptorium 2000, s. 220-221.
Současný stav a problémy dějin věd a techniky v ČR. Dějiny věd a techniky, 2000, 1, s. 1–12 (spolu s P. Drábkem).
Současný stav a problémy dějin věd a techniky v České republice. In:
VIII. Sjezd českých historiků. Praha, Scriptorium 2000, s. 222–228 (spolu
s P. Drábkem).
100 let kvantové fyziky. Věda, technika a my, 53, 2000, č. 12, s. 4–5, 53.
Výuka dějin věd a techniky. Museologica I, 2000. Banská Štiavnica,
Univerzita M. Bela, Fakulta prírodných vied 2000, s. 109–117.
Výuka dějinám věd a techniky. In: VIII. sjezd českých historiků, Hradec
Králové 1999. Praha, Scriptorium 2000, s. 229–231.
Ways to the greater activity and international cooperation in the teaching of the history of science and technology. In: The aims and purpose of teaching history of science and technology. Manuscripte zur
Chemiegeschichte & TeaComNews 8. Martin-Luther-Universität, Halle–
Wittenberg 2000, s. 9–3.
Wissenschaftliche Kolloquium Rechenbücher und mathematische Texte
der frühen Neuzeit. In: Agricola-Forschungs Zentrum, 4. 2000, Rundbrief, s. 19.
Zeiss, aneb s vědou do konkurenčního boje. Věda, technika a my, 53,
2000, č. 3, s. 19–20.
2001
Apendix o vývoji výpočetní techniky pro Dějepis na průmyslovkách“.
”
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Beginning of computing technology. In: Computing technology. Past
& Future. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, New
Series, Vol. 5. Praha 2001, s. 41–66.
Computing technology. Past & Future. (J. Folta, ed.). Acta historiae
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228 s.
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Humblot 2001, s. 171–172.
Rozpravy Národního technického muzea, svazek 170, řada Dějiny vědy
a techniky, 8. (J. Folta, ed.) Praha, Národní technické muzeum 2001,
137 s.
2002
Genius renesanční empirie. Věda, technika a my, 55, 2002, č. 2, s. 5–6.
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Selected Bibliography. Compiled by E. Těšínská et all. Acta historiae
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Podíl dr. Folty
na organizaci letních škol z historie matematiky
Jaromír Baštinec
Z celé mnohostranné činnosti RNDr. Jaroslava Folty, CSc. se budeme zabývat pouze úzkým úsekem, který je spojen se vznikem a průběhem série letních škol z historie matematiky. Tato část práce dr. Folty
není určitě tou nejznámější a nejčastěji zmiňovanou a citovanou, ale
přesto bude asi právě tou částí z jeho celoživotního díla, která bude mít
největší platnost a životnost. A to přesto, že předpokládám, že dr. Folta
vykoná ještě mnohé.

1. Počátek letních škol z historie matematiky
Během sedmdesátých let minulého století se začalo uvažovat o nutnosti
zavedení výuky předmětu Světonázorové problémy v matematice pro
studující oborů učitelství matematiky. Jeho obsahem měla být historie
a filozofie matematiky. Zaveden byl do osnov koncem sedmdesátých let.
Okamžitě zazněly námitky ze strany odborné veřejnosti:
- historie matematiky se na našich vysokých školách nepřednáší dlouhou dobu,
- nejsou žádní vhodně připravení vyučující,
- na vysokých školách není nikdo, kdo by se historií matematiky
profesionálně zabýval,
- není zpracován vývoj matematiky v českých zemích,
- neexistují dostupné učebnice,
- neexistují vhodné studijní materiály pro studenty,
- neexistují materiály použitelné při výuce na středních a základních
školách, apod.
Odstranit tento závažný nedostatek a dát potenciálním vyučujícím
a zájemcům aspoň stručný přehled základních údajů a pramenů, si vytkla
za svůj cíl skupina nadšenců, kteří začali organizovat letní školy z historie
matematiky.
Hlavním organizátorem a motorem byl doc. RNDr. Jaroslav Šedivý, CSc. z MFF UK Praha (viz [2]). Odbornou stránku měl na starosti
RNDr. Jaroslav Folta, CSc. z Akademie věd ČSSR. První letní škola se
konala počátkem září v roce 1980 v Branžeži pod názvem Světonázorová
”
výchova v matematice“.
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Zde při úvodním vystoupení v Branžeži zaznělo, že organizátoři
plánují uskutečnění asi tří-čtyř letních škol a možná i vydání nějakého
skripta.
Ve skutečnosti se letos už připravuje XXIV. mezinárodní letní škola.
To znamená, že z plánovaných 3-4 letních škol se stala pravidelná tradiční
akce, jejíž význam už přesáhl hranice naší republiky.
Prvních deset letních škol proběhlo pod názvem Letní škola Světo”
názorová výchova v matematice“. Od roku 1990 nesou letní školy název
Letní škola Historie matematiky“.
”
Termín konání, který byl původně konec května, začátek června,
hned po ukončení letního semestru, se přesunul na konec srpna.

2. Přehled letních škol a vystoupení dr. Folty na nich
I. Branžež 1.–5. 9. 1980
- Úvod do dějin matematiky.
- Prehistorie matematiky.
- Řecká matematika I, II.
- Závěr antické matematiky.
- Cesta ke vzniku analytické geometrie.
II. Cikháj 1.–5. 6. 1981
- Hlavní vazby ve vývoji geometrických disciplín od 17. století.
- Vývoj zobrazovacích metod.
- Podněty deskriptivní geometrie pro vytváření projektivní geometrie.
- Kritika Euklidovy teorie rovnoběžek a vznik neeukleidovských
geometrií.
- Bernard Bolzano ve vývoji společnosti a vědy.
III. Prostřední Bečva 31. 5.–4. 6. 1982
- Vývoj matematiky v českých zemích do 60. let 19. století.
- Česká geometrická škola.
- Matematika a technické vysoké školy.
IV. Luhačovice 30. 5.–3. 6. 1983
- Kvantitativní pohled na vývoj moderní matematiky.
- Vývoj mechanických a elektrických počítačů.
V. Živohošť 28. 5.–1. 6. 1984
VI. Malá Morávka – Karlov 27. 5.–31. 5. 1985
VII. Lipovec 26. 5.–30. 5. 1986
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- Společenské podněty rozvoje geometrie v 1. polovině 19. století
a vznik geometrických škol.
- Vývoj geometrie v 19. století.
VIII. Jevany 25. 5.–29. 5. 1987
- 125 let živé tradice JČSMF.
IX. Valašské Meziříčí 30. 5.–3. 6. 1988
- Geometrie a umění. Vidění a zobrazování — geometrické
aspekty výtvarného umění.
X. Vranov nad Dyjí 29. 5.–2. 6. 1989
- Školy ve vědě.
- Vzpomínka na Jaroslava Šedivého (společně s J. Bečvářem).
XI. Lanžhot 4. 6.–8. 6. 1990
- Literatura k dějinám matematiky a fyziky.
- Nové knihy z historie matematiky (společně s J. Bečvářem).
XII. Manětín — Brdo 3. 6.–7. 6. 1991
- Vývoj československé vědecko-výzkumné základny v období
1918–1988.
- Metodika výkladu dějin matematiky pro posluchače MFF UK.
XIII. Manětín — Brdo 1. 6.–5. 6. 1992
- Lokální a globální vývoj matematiky.
XIV. Manětín — Brdo 31. 5.–4. 6. 1993
- Korespondence E. Čecha a B. Knastera.
XV. Vyškov na Moravě 26. 8.–30. 8. 1994
- Nová literatura z dějin matematiky.
- Agricola a počátky přírodovědného myšlení.
XVI. Chrudim 25. 8.–29. 8. 1995
XVII. Jevíčko 23.–27. 8. 1996
- K metodice historické práce.
XVIII. Jevíčko 22.–26. 8. 1997
- Kongres v Curychu o historii vědy a techniky.
- Věda a technika v rudolfínské době.
XIX. Jevíčko 21.–25. 8. 1998
XX. Jevíčko 18.–22. 8. 1999
XXI. Velké Meziříčí 25.–29. 8. 2000
XXII. Jevíčko 24.–28. 8. 2001
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XXIII. Jevíčko 22.–26. 8. 2002
XXIV. Jevíčko 22.–26. 8. 2003 – plánováno
V práci [1] je uveden přehled všech přednášejících a přednášek na
prvních šestnácti letních školách. Drobné odlišnosti od této práce jsou
důsledkem toho, že název přednášek je v různých pramenech uveden
různě. Při nejednoznačnosti jsem dal přednost vlastním poznámkám.

3. Vyhodnocení
S výjimkou XVI. letní školy v Chrudimi v roce 1995 jsem se zúčastnil
všech ostatních. Následuje proto můj osobní pohled na průběh a obsah
letních škol. Přínos dr. Folty při organizaci a průběhu série letních škol je
velmi výrazný a mnohostranný. Výrazně se v něm projevují dva vrcholy.
V počáteční fázi zajistil dr. Folta hlavní část odborné náplně a ukázal směr, kterým je třeba dále směřovat. V tomto období se konstituovala
skupina zájemců o historii matematiky, kteří vytvořili základní stabilní
kádr účastníků letních škol. Je velmi potěšitelné, že se nejednalo pouze
o pracovníky pedagogických, přírodovědných a matematicko-fyzikálních
fakult a Akademie věd. Vedle vysokoškolských pracovníků z jiných fakult a vysokých škol neuniverzitního typu (technických, ekonomických,
zemědělských a vojenských) se pravidelně letních škol účastnila i řada
pedagogů ze středních škol různých typů.
Mnozí, původně pasivní účastnící se postupně zapojovali do aktivní práce a sami se stávali přednášejícími. Podařilo se přilákat mezi
přednášející řadu tvůrčích matematiků, astronomů, fyziků, kteří se
sice původně nezabývali přímo historií svého oboru, ale byli schopni
ji popsat a propojit s nejnovějšími trendy a výsledky. Byli to například: Prof. RNDr. I. Netuka, DrSc., doc. RNDr. J. Veselý, DrSc. z MFF
UK Praha, prof. RNDr. S. Schwabik, DrSc. z AV ČR, prof. RNDr. I. Kolář, DrSc. a doc. RNDr. B. Šmarda, CSc. z brněnské PřF MU,
prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc. z VUT Brno a mnozí další.
Významným přínosem byly i přednášky a besedy o pomocných vědách historických a o archiváliích a archivnictví. Pro mnohé z účastníků
to byly první profesionální informace o metodice a stylu historické práce.
Mezinárodní kontakty dr. Folty zprostředkovaly účast na letních
školách i zahraničním účastníkům. Přitom v rozporu s politickou realitou účastníky ze Slovenska stále počítáme mezi domácí. Mezi pravidelné účastníky a přednášející patří např. prof. RNDr. J. Čižmár, DrSc.
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z Bratislavy anebo RNDr. T. Lengyelfallusy, CSc. z Nitry. Pravidelným
hostem a přednášejícím na letních školách je Wieslav Witold z Wroclavi
z Polska. Dále to byli z Polska i prof. S. Fudali, prof. S. PawlikowskaBrozsek a prof. S. Domoradzki. Z Rakouska prof. Ch. Binder, z Německa
prof. K. Hawlitschek.
Přitom se postupně do organizátorské práce při zajišťování letních
škol zapojovali další pracovníci. Jde zejména o doc. RNDr. E. Fuchse,
CSc. z PřF MU Brno a doc. RNDr. J. Bečváře, CSc. z MFF UK Praha,
kteří jsou hlavními organizátory a garanty letních škol v současnosti.
Druhým vrcholem činnosti dr. Folty bylo podle mě období let 1991–
1993, kdy se konaly letní školy na jeho chalupě v Brdu u Manětína.
Politické změny po 17. listopadu 1989 znamenaly mezi jiným i výrazný
cenový skok poskytovaných služeb v ubytovacích a stravovacích zařízeních. Dále došlo ke změnám ve vlastnické struktuře těchto zařízení
a bohužel i k zániku mnohých z nich. Spolu s nedostatkem peněz ve všech
školách všech typů byla ohrožena samotná existence trvání dalších ročníků letních škol. Organizátoři v čele s doc. E. Fuchsem našli východisko
v pořádání letních škol ve sparťanských podmínkách na Brdu. Podařilo
se udržet tradici letních škol a po dalším hledání letní školy zakotvily
v Jevíčku, kde se letos bude konat letní škola už po sedmé.
Je velmi pravděpodobné, že bez přispění dr. Folty, který nabídl pro
konání svoji chalupu, by došlo k přerušení série letních škol. Znovu
oživovat přerušenou sérii akcí je přitom většinou mnohem náročnější,
než vytvářet novou tradici. Proto pokládám toto období za druhý vrchol
činnosti dr. Folty.
Jako ocenění, byl dr. Foltovi udělen titul národní brditel“. Au”
torem byl Mistr B. Henry.
V návaznosti na letní školy a po zkušenostech s jejich konáním
na Brdu, se ve Foltově chalupě uskutečnily i další akce, jako třeba
oslava sedmdesátých narozenin dalšího významného pracovníka v oboru
historie matematiky dr. L. Nového, několik setkání historiků matematiky
s mezinárodní účastí a setkání doktorandů z oboru historie matematiky.
Nedílnou součástí všech letních škol byly besedy. Ať už plánované
a zařazené do programu anebo neplánované. Účast dr. Folty na nich byla
pokládána za samozřejmou. Zde zazněly mnohé nápady a doporučení,
které byly později realizovány.
Velmi cenné byly nezištné rady dr. Folty začínajícím. Ať už se
jednalo o mladé aspiranty, později doktorandy a doktorandky anebo
starší pracovníky, kteří našli zálibu v historii matematiky. Dr. Folta uměl
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poradit vhodnou literaturu, doporučit jakým způsobem zpracovat danou
látku, kam se obrátit pro doplnění informací.
Hodně úsilí věnoval dr. Folta zprostředkování kontaktů, zvláště
mezinárodních, zájemcům o historii matematiky. Jeho informace byly
před masovým rozšířením internetu nenahraditelné.
Dr. Folta má rozsáhlou knihovnu, bohatý archiv plný nejrůznějších
pokladů. Zpřístupněním své knihovny, archivu, poznámek pro zájemce
opět vykonal další kus velmi záslužné práce.
Hodně práce vykonal dr. Folta při popularizaci oboru a při zajišťování vhodných učebních a studijních textů. Je spoluautorem skript
Světonázorové problémy matematiky I., II., IV“. Výrazně se podílel
”
na vydávání souborů Dějiny matematiky a fyziky v obrazech I.–VIII“ ,
”
který zvláště uvítali učitelé na středních a základních školách. Je autorem
řady příspěvků publikovaných v sérii sborníků Dějiny matematiky“
”
nakladatelství Prométheus. Podílel se na vydání encyklopedické edice
Listy: I. Matematici“.
”

4. Závěr
Podíl dr. Folty na zajištění, organizaci a průběhu série letních škol z historie matematiky je pouze malou částí jeho práce. Jejím důsledkem je
ale akce, která se pořádá každoročně a má svůj ustálený okruh příznivců
a její dosah se postupně rozšiřuje. I když poslední výsledky letních škol
už nejsou přímo spojeny s dr. Foltou, je nesporné, že bez jeho přispění
a podpory v době nejpotřebnější, by tady dnes nebyly.
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On the Workshop
in History of Science and Technology
Jasna Fempl-Madjarevic
It is a great honour for me, to be able to participate in this Workshop
in History of Science and technology and to represent my country in
celebration of Dr. Folta 70th birthday!
I hope I’ll be able to transmit on you, at least, the part of this
great influence that Dr. Folta had on me, as a mathematician, scientist,
polyglot, artist, human — friend of my people!
Dr. Jaroslav Folta belongs to those scientists and human, whom one
can’t meet in one’s life very often, but can’t be forgotten. You can’t help,
following his ideas, attitudes, energy, enthusiasm, his view on history
(specially — history of mathematics).

Neuhofen an der Ibbs
in Kurzfassungen der Vortrage – 1989
I saw, for the first time the name of dr. Folta — his title of lecture
was “ Sehen und Abbildungen”. I was the most impressed, but saw
him for the first time, three years later, in Neuhofen, in hotel Kothmühle, where the III “ Österreichisches Symposium zur Geschichte
der Mathematik ” was held. He was introduced to me by our famous
mathematician Prof. Dr. Miloš Čanak, who also participated even since
the I symposium (always with two lectures, by the way). They were
discussing like old friends, on very serious topics, as well as on some
mathematical problems. I was joing them with my English, but Folta
said — “ no, it is not necessary I quite understand your Serbian”. Later
on he was the chairman and led the symposium, in perfect German
language! Like he is an Austrian! He is also gladly seemed, in every
company! I’m just watching him and afraid to talk with him, as it is
my first participation at international symposium, and he so renowned
historian of mathematics! But, during the excursion (in the middle of
symposium) I see — how “ normal and simple”he is (like many others
“ great ”are).
His second lecture, I was deeply impressed, was also in Neuhofen in
1995, named Mathematik in Böhmen während der letzten Dezenien der
Habsburger monarchie.
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We met again in symposium place hotel Kothmühle for the second
time, but I feel like the “meeting of good colleagues”, long known! I’m
much less nervous in discussing, Dr. Folta announces to all, and invites
us, Yugoslavian mathematicians, to take part at 1996 — Mysterium cosmographicum, which will be in Prague, in National Technical Museum!
“ Try to participate or just to come next year in Prague”, he said to me
and Prof. Čanak, very simply, like — nothing was going on, in Yugoslavia,
those years! Our country was, during that time, quite isolated from any
scientific or artistic and of course political events! It lasted even by these
days, on some way, that’s why Folta’s invitation was so important for
us!
In 1996 I was the only possible to participate in Mysterium cosmographicum. I managed to come from Yugoslavia. That symposium, on the
400 years of publishing Kepler’s “ Mysterium-a ”, was something the best
organised and informed I’ve ever seen, owing to the spiritus movens of
that symposium in Prague — Dr. Jaroslav Folta! An excelent organizer,
with the choice of very interesting lectures, everything is “ supposed”.
Also a lovely excursion to Benátky — Tycho Brahe’s and Kepler’s place,
as well as sightseeing tours through Prague, and visiting to concert of
Czech musicians (Radoslav Kvapil and some others! Unforgettable!).
I met Dr. Folta again in Liège, in 1997, on the X International
Congress for the History of Science, where he also participated.
As well as in Neuhofen, 1999, during the bombing of our country by
NATO. He was very helpful and told us, Yugoslavian mathematicians:
“ Don’t worry, be careful and try to work mathematics as much as possible! Life is going on! You have the friends in Czech, we understand each
others — we mathematicians!”How important was for us the knowledge
of having friendship, at that time!
In 1998, October I met Dr. Folta not as a mathematician. I was the
classmaster for a student excursion. He was again very helpful to me as
well as to my students — we could only say to him — “ Thanks a lot for
all — we shall remember you with a great love and respect!”
Today is 14th April 2003 – I saw Dr. Folta for the sixth time in
my life! But I feel, like I have been knowing him for ages, some of his
mathematical and life ideas are deeply in me — his strong person lights
not only my person, but all persons who love life, mathematics, working,
history, languages, and before all — who love people, all over the world!
That’s why I can only say — Dr. Jaroslav Folta is a man for the future!
And — thanks God that such scientists and humans exist, in this our
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“unpiecefull and suffered world”, but the only our one! That’s why we,
mathematicians from Yugoslavia (former and now) and other countries
who participated on some congresses and had opportunity and great
pleasure to make the acquittance to Folta, can only simply say: “ Long
live and work our dear Dr. Jaroslav Folta!”

Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

43

Kepler and the Archimedean Solids
Dedicated to Jaroslav Folta
Christa Binder
The five Platonic solids were well known in ancient Greece. The Pythagoreans knew the tetrahedron (at that time called pyramid), the cube
and the dodecahedron; the octahedron was probably considered as two
pyramids, and was only later recognized as regular solid by Theaitetos,
who also added the icosahedron to the set.
In his dialogue Timaeus Plato put these solids in relation to the
elements, the pyramid to fire, the octahedron to air, the icosahedron
to water, the cube to earth, and finally (remember that we have five
solids and only four elements) the dodecahedron to the whole universe.

Fig. 1

Kepler, Harmonices Mundi (1619), Platonic solids and their association with
the elements

The last three books of Euclid’s Elements, XI, XII and XIII, as well
as the books XIV and XV, added later, are about the five Platonic solids.
Euclid shows how to construct them inscribed into a sphere, compares
edges, areas, and volumes, and — at the end of book XIII — deduces that
there are only five (considering the possibilities of regular n-gons meeting
at a vertex) of them. Book XV (probably written in the sixth century)
treats the Platonic solids and their inscribed and circumscribed spheres
in the same way as Kepler did it centuries later. Edges are counted and
some angles are calculated.
Archimedes generalized the notion by considering solids with regular n-gons as faces and by allowing more than one kind of them.
Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

45

His work is lost, but Pappus gives a resumé in his Collection, Chapter
V, enumerating thirteen solids by their number of triangles, squares,
pentagons, hexagons, octagons and decagons. (i.e., the following Table
without the first two columns). The solids have no names and there are
no illustrations.

V

E

F

3

12

18

8

4

12

24

14

8

24

36

14

24

36

14

8

24

48

26

8

48

72

26

30

60

32

60

90

32

60

90

32

20

24

60

38

32

60

120 62

150 92

5

6

6
8
6
18
12

20

8
12
12 20

6

20 30 12
30
80

8 10

4

6

120 180 62
60

4

20
12

6

truncated tetrahedron
tetraëdron truncum
cuboctahedron
cuboctaëdron
truncated octahedron
octaëdron truncum
truncated cube
cubus truncus
rhomb-cub-octahedron
rhombicubotaëdron
great rhomb-cub-octahedron
cuboctaëdron truncum
icosi-dodecahedron
icosidodecaëdron
truncated icosahedron
icosaëdron truncum
truncated dodecahedron
12
dodecaëdron truncum
snub cube
cubus simus
rhomb-icosi-dodecahedron
rhombicosidodecaëdron
great rhomb-icosi-dodecahedron
12
icosidodecaëdron truncum
snub dodecahedron
dodecaëdron simum
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V is the number of vertices, E is the number of edges, and F the
number of faces, columns 3, 4, 5, 6, 8, and 10 give the number of faces
which are regular 3-, 4-, 5-, 6-, 8- and 10-gons.

Fig. 2

Kepler’s drawings of the Archimedean solids

It seems that after book XV for a long time no one has read
Pappus (or Archimedes?), or thought about this generalization until, in
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the fifteenth and sixteenth century, the art of perspective drawing was
developed. Then some of these polyhedra (now known as Archimedean)
were rediscovered and used as examples for the new art of painting and
constructing.
There are many beautiful examples: a regular starpolyhedron (the
small stellated dodecahedron) by Paolo Ucello (1397–1492) as a mosaic
in the cathedral of San Marco in Venice (from 1430); the illustrations
by Leonardo da Vinci (1452–1519) for the book Divina Proportione by
Luca Pacioli (1445–1517) showing the Platonic solids and some derived
polyhedra as figures made up by edges.

Fig. 3

Ucello’s mosaic and Leonardo da Vinci’s drawing of the truncated icosahedron

Albrecht Dürer (1471–1528) in his book Underweysung der messung mit dem zirckel un richtscheyt (1518), also describes some of the
Archimedean solids by drawing their nets — a new aspect!!
The highlight of this development is, without doubt, e than fifty
engravings (made by Jost Amman) Jamnitzer invents a whole universe
of polyhedra; five chapters with derivations from the Platonic solids,
cones, tori, spheres. The great stellated dodecahedron (later described
by Kepler) appear here and even the great dodecahedron (recognized as
regular solid by Poinsot) can be found among them.
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Fig. 4

Dürer, net of the truncated cube

Fig. 5

Jamnitzer, two variants of the icosi-dodecahedron
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Fig. 6

Jamnitzer, the great stellated dodecahedron and the great dodecahedron

Johannes Kepler
The artists of the sixteenth century made wonderful pictures and had
very ingenious constructions, but they did not treat the theory of polyhedra in any systematic way. That was left to Johannes Kepler (1571–
1630).
Already in 1596 — in Graz — in his Mysterium Cosmographicum
Kepler studies Euclid (with all the additions) and Campanus, as well
as Commandinos’s Latin translation of Pappus. Here we also find his
famous model of the orbits of the planets successively embedded into
spheres, an idea which he was to pursue for his whole life.
In 1611 he writes De Nive Sexangula which contains many new
ideas on the geometry of tilings and on the classification of polyhedra,
mentioning 14(!) Archimedean polyhedra∗ , and stating the fact that
regular prisms and antiprisms also could be considered as Archimedean.
Kepler’s main study of regular and halfregular polyhedra is contained in the second chapter of Harmonices Mundi (1619). He starts
with regular polygons and tilings possible with them. Then he describes
the Platonic solids, first his reasons for the association with the elements,
∗

Did he think of Miller’s solid? Or is it just a mistake?
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Fig. 7

Rhomb-cub-octahedron and Miller’s body

then he deduces the possibilities of forming vertices — with the same
result as Euclid, but without discussing the construction of the polyhedra, and without their circumscribed spheres. He presents two more
polyhedra, made from rhombi, also regular in some sense.

Fig. 8

Kepler’s rhombic polyhedra

Following this discussion he describes two star polyhedra made from
pentagrams, and finds that they can also be considered as regular — they
consist of only one kind of polygons and their angles are all equal. They
are the small star dodecahedron and the great star dodecahedron. (There
are two more regular star polyhedra, discovered by Poinsot (1810), —
without knowledge of Kepler. Cauchy later proved that only these four
exist)∗ .
After that follows a detailed study of the Archimedean solids. He
does it in the same way as for the Platonic solids, not — manily as one
∗

but remember also their much earlier artistic appearance (Fig. 3 and 6)
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Fig. 9

The four regular star polyhedra: the small and the great stellated dodecahedron (Kepler), the great dodecahedron and the great icosahedron (Poinsot)

might perhaps expect — by truncating vertices, but by systematically
considering all cases of vertices formed by regular polygons. He does not
give a construction, but he gets the same thirteen polyhedra mentioned
by Archimedes, via Pappus. All the solids are drawn and baptized by
Kepler.∗

Further development and recognition of Kepler’s work
For a long time Kepler’s work on polyhedra was not known among
geometers. Many of his results were rediscovered indepedently later.
René Descartes (1596–1650) studied polyhedra in De Solidorum
Elementis. He knows the Platonic solids and some of the Archimedean
ones (all to be constructed by truncation). His work also contains an early
version of Euler’s theorem. But this book had a tragic fate. While being
transported to France from Sweden after Descartes’ death, it fell into the
Seine, was rescued, dried and put into the archives of the Academy of
Sciences. In 1676 it was found by Leibniz, who made copies. The original
∗

The text of Kepler is appended.

52 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

book is lost since then. Leibniz’s notes were discovered only in 1860, long
after his death.∗∗
Leonhard Euler (1707–1783) treated polyhedra in a much more
general way by distinguishing between vertices, edges and faces. His
famous theorem
V −E+F =2
(V number of vertices, E number of edges, F number of faces) has its
own history which has been told in many books. Here we can only say
that the work of Kepler and the notion of Archimedean solids seems to
have been unknown to Euler.
Euler’s theorem can easily be used to show that there are only five
Platonic solids. Meyer Hirsch (1726–1851) follows this approach in his
Sammlung geometrischer Aufgaben (1807). In contrast to Kepler who
considered the vertices Hirsch uses Euler’s theorem to treat all polyhedra
bounded by two or three kinds of regular polygons — and obtains (great
surprise!!) the thirteen solids, and draws their nets. He mentions neither
Archimedes nor Kepler, so we can assume that he discovered them
independently.
The Mathematische Wörterbuch by Klügel (1831) knows Kepler
and Hirsch and calls the solids Archimedean. Further developments are
described by Zacharias, Tropfke∗ and Cromwell (to name just a few).
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Fig. 10

Hirsch, nets of the Archimedean solids
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Appendix: From Kepler’s Weltharmonik.∗
The following excerpts of Kepler’s text are included in order to illustrate
the method of his approach.
XXV. Satz: Vollkommenste und reguläre Kongruenzen von ebenen
Figuren zur Bildung einer räumlichen Figur gibt es fünf.
. . . The following example, the description of the icosahedron, shows how
Kepler treated the Platonic solids.
Fünf Dreiecke, die mit ihren Ecken zusammenstoßen, machen 10/3
Rechte aus, also weniger als 12/3. Fügt man nun 10 Seiten in einer
gemeinsamen Ecke zusammen, so entsteht eine Pyramide mit fünfseitiger
Basis. Damit die Ecken an der Basis ebenfalls fünfflächig werden, müssen
je in den beiden ebenen Ecken, die in einer Ecke der Basis zusammenlaufen, 3 weitere ebene Ecken anstoßen; zu jenen 10 kommen also 15 weitere
hinzu; ebensoviele ebene Ecken erstrecken sich nach der anderen Seite.
Diese 30 ebenen Ecken machen zusammen 10 Dreiecke aus, aus denen in
der Mitte eine Zone entsteht, die unten die gleiche fünfseitige Öffnung
besitzt wie oben. Legt man an diese eine weitere fünfseitige Pyramide
an, so wird die Figur völlig geschlossen. So entsteht das Ikosaeder.
...
XXVI. Satz: Den vollkommensten regulären Kongruenzen lassen sich
noch zwei weitere Kongruenzen von zwölf ebenen Fünfeckssternen
sowie zwei halbräumliche von Sternen des Achtecks und des Zehnecks
hinzufügen.
...
XXVII. Satz: Vollkommenste räumliche Kongruenzen werden auch
gebildet von halbregulären Figuren, nämlich von ebenen Rhomben, und
zwar in zwei Fällen.
Aus 12 ebenen Rhomben mit bestimmtem Verhältnis ihrer Diagonalen entsteht ein räumlicher Rhombus, die Figur einer Bienenzelle, soweit
∗
edited and translated by Max Caspar, Bayerische Akademie der Wissenschaften,
München, 1939.
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die Sechszahl der Seiten und die dreikantige Form des räumlichen Bodens
in Betracht kommen. Fügt man nämlich 6 Rhomben so zusammen,
daß immer zwei stumpfe und zwei spitze Ecken zusammenstoßen, so
entstehen oben und unten 3 stumpfwinkelige Lücken, während 3 Paare
von spitzen ebenen Ecken hinausstehen. Wenn man nun 3 Rhomben
mit ihren stumpfen Ecken zusammenfügt, so paßt eine solche Figur auf
beiden Seiten der ersteren Figur mit ihren 3 hinausstehenden Teilen in
jene Lücken, während sie in ihre eigenen Lücken die hinausstehenden
Teile der ersteren Figur aufnimmt.
In gleicher Weise bilden 30 ebene Rhomben mit einem anderen Verhältnis der Diagonalen, das Triakontaeder. Man füge zweimal
5 Rhomben mit ihren spitzen Ecken zusammen; damit erhält man zwei
räumliche Ecken, die man einander gegenüberstellt. Die Lücken, die an
den stumpfen Ecken entstehen, werden ausgefüllt von den stumpfen
Ecken von je zwei weiteren Rhomben. Mitten zwischen diesen beiden
schalenförmigen Figuren läuft ein Gürtel von 10 Rhomben ringsherum,
der die beiden Schalen miteinander verbindet.
. . . Kepler proves that these are all possible regular rhombic polyhedra
XXVIII. Satz: Vollkommene räumliche Kongruenzen niedereren Grades gibt es 13. Es entstehen hiebei die 13 archimedischen Körper.
Da bei diesem Grad unterschiedliche Figuren vermengt werden,
handelt es sich hierbei nach Satz XXI um Figuren entweder von zwei
oder von drei Arten. Im ersteren Fall sind unter den Figuren Dreiecke
oder nicht. Aus Dreiecken und Vierecken nun lassen sich 3 Körper bilden,
auf die die Definition IX zutrifft. Denn durch diese Definition werden die
3 Formen verworfen, bei denen die räumliche Ecke eingeschlosssen wird
entweder von einer ebenen Viereckseite und zwei solchen Dreiecksecken
oder von einer ebenen Vierecksecke und drei Dreiecksecken oder von
zwei Vierecksecken und einer Dreiecksecke. Denn im ersten Fall tritt nur
ein Viereck auf, es entsteht die Hälfte eines Oktaeders, die räumlichen
Ecken sind verschiedenartig. Im zweiten Fall treten nur 2 Vierecke auf,
im dritten nur 2 Dreiecke. Das sind aber nach Satz X unvollkommene
Kongruenzen. Es bleiben übrig die Arten, bei denen ebene Figuren die
körperliche Ecke in folgender Weise bilden. Erstens 4 Dreiecks- und 1
Vierecksseite; diese sind nämlich kleiner als 4 Rechte. Dabei treten auf 6
Vierecke und 32 (d.h. 20 und 12) Dreiecke. Es entsteht eine 38-flächige
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Figur, die ich einen abgestumpften Würfel (cubus simus) nenne. Siehe
Fig. 12.
5 Dreiecks- und 1 Viereckswinkel übersteigen 4 Rechte, wo doch die
Winkel nach Satz XVI bei der Bildung einer räumlichen Ecke kleiner als
4 Rechte sein müssen. Das Gleiche gilt für 4 Dreieckswinkel und 2 Viereckswinkel. 3 Dreieckswinkel und 2 Viereckswinkel machen 4 Rechte
aus.
Zweitens, 2 Dreieckswinkel und 2 Viereckswinkel sind kleiner als
4 Rechte. Hier treten auf 8 Dreiecke und 6 Vierecke zur Bildung eines
14-Flachs, das ich Kuboktaeder nenne. Es ist abgebildet unter Nr. 8.
2 Dreiecks- und 3 Viereckswinkel übersteigen 4 Rechte.
Drittens, 1 Dreiecks- und 3 Viereckswinkel sind kleiner als 4 Rechte.
Hier treten auf 8 Dreiecke und 18 (d.h. 12 und 6) Vierecke zur Bildung
eines 26-Flachs, das ich einen beschnittenen Kuboktaeder-Rhombus
nenne. Abgebildet ist dieser in Nr. 10.∗
In diesen 3 Fällen treten Vierecke neben Dreiecken auf. Wir wollen
nun diesen letzeren Fünfecke zugesellen.
5 Dreieckswinkel haben neben 1 Fünfeckswinkel keinen Platz, da
sie ja schon neben dem kleineren Viereckswinkel keinen Platz finden
konnten. 4 Dreiecks- und 1 Fünfeckswinkel sind kleiner als 4 Rechte.
Es treten hier 80 (d.i. 20 und 60) Dreiecke und 12 Fünfecke zur Bildung
eines 92-Flachs auf, das ich abgestumpftes Dodekaeder (dodecaëdron
simum) nenne. Es ist abgebildet in Nr. 13. In dieser Reihe abgestumpfter
Körper könnte das Ikosaeder der dritte sein, das es gewissermaßen ein
abgestumpftes Tetraeder ist.
Wenn man 3 Dreieckswinkel einem Fünfeckswinkel zugesellt, so tritt
wie oben der Fall ein, daß nur 2 Fünfecke in dem hiebei entstehenden
Körper vorkommen. Wenn man 2 Dreieckswinkel mit 1 Fünfeckswinkel
verbindet, so tritt im Körper nur 1 Fünfeck auf. Im ersteren Fall entsteht
die Zone oder mittlere Säule, im zweiten Fall die Pyramide, wie sie als
Teile des Ikosaeders auftreten; im zweiten Fall sind auch die räumlichen
Ecken nicht von gleicher Art, da ja eine einzelne Ecke wie beim Ikosaeder
von 5 Dreiecksecken umgeben wird. Damit ist der Fall der Ecken mit
einem einzigen Fünfeckswinkel erledigt. 3 Dreiecks- und 2 Fünfeckswinkel
sind zusammen größer als 4 Rechte. Damit ist der Fall von Ecken mit 3
∗
Kepler overlooks Miller’s solid, which is also made of eight triangles and eighteen
squares, and has congruent vertex figures consisting of a triangle and three squares.
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Dreieckswinkeln in Verbindung mit Fünfeckswinkeln erledigt. 2 Dreiecksund 2 Fünfeckswinkel sind zusammen kleiner als 4 Rechte. Hier treten
20 Dreiecke und 12 Fünfecke zu einem 32-Flach zusammen, das ich
Ikosidodekaeder nenne. Es ist abgebildet in Nr. 9. Den Fall zweier
Dreiecke mit 1 Fünfeck haben wir bereits verworfen. Wir sind also mit
den Fällen, in denen 2 Dreiecke auftreten, fertig.
1 Dreiecks- und 3 Fünfeckswinkel sind zusammen größer als
4 Rechte. Die Kongruenz aus 1 Dreiecks- und 2 Fünfecksecken ist
aber nach Satz XXIII nicht regulär, da das Fünfeck eine Figur mit
ungerader Seitenzahl ist. Damit sind die Verbindungen von Dreiecken
und Fünfecken erledigt.
4 Dreiecks- und 1 Sechseckswinkel oder 2 Dreiecks- und 2 Sechseckswinkel füllen die Ebene aus. 3 Dreieckswinkel sind zusammen mit
2 Sechseckswinkeln größer als 4 Rechte, mit 1 Sechseckswinkel bilden sie
einen Körper, der nur 2 Sechsecke besitzt. Die Fälle mit 3 Dreieckswinkeln sind also hinfällig. 2 Dreieckswinkel sind gleich 1 Sechseckswinkel;
dieser Fall scheidet daher ebenfalls aus nach Satz XXII. Es bleibt allein
die Verbindung von 1 Dreieckswinkel mit 2 Sechsecksecken übrig. Hier
treten 4 Dreiecke und 4 Sechsecke auf zur Bildung eines 8-Flachs, das
ich Tetraederstumpf nenne. Er ist abgebildet in Nr. 2.
4 Dreieckswinkel sind zusammen mit einem Siebenecks- oder noch
größeren Winkeln größer als 4 Rechte. Man braucht also hinfort Fälle
mit 4 Dreieckswinkeln nicht mehr zu erwähnen, ebensowenig wie die mit
3 solchen Winkeln aus oft angeführten Gründen. 2 Dreieckswinkel mit
2 Winkeln von Figuren, die größer als das Sechseck sind, übersteigen
4 Rechte. Man braucht also hinfort die Fälle von 2 Dreieckswinkeln in
Verbindung mit 2 Winkeln einer größeren Figur nicht mehr zu erwähnen,
ebenso auch nicht die Fälle von 2 Dreieckswinkeln in Verbindung mit
1 Winkel einer größeren Figur, da dieser größer ist als jene beiden
zusammen; ein solcher Fall wird durch das Axiom XXII ausgeschlossen.
Es bleibt also nur übrig, den Fall zu prüfen, in dem 1 Dreieckswinkel mit
2 Winkeln einer Figur, die größer als das Sechseck ist, sich verbindet. Der
Fall mit 2 Siebenecken scheidet aus nach Satz XXIII, wie alle Fälle mit
2 Vielecken von ungerader Seitenzahl. Der Fall mit 2 Achteckswinkeln
liefert einen Körper, in dem 8 Dreiecke und 6 Achtecke zur Bildung eines
14-Flachs auftreten, das ich Würfelstumpf nenne. Dessen Figur ist
abgebildet in Nr. 1. Mit 2 Zehneckswinkeln erhält man einen Körper, in
dem 20 Dreiecke und 12 Zehnecke zur Bildung eines 32-Flachs auftreten,
das ich Dodekaederstumpf nenne. Er ist abgebildet in Nr. 3. Mit
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2 Zwölfecken wird die Ebene ausgefüllt; es entsteht keine räumliche Ecke,
noch weniger ist das der Fall mit größeren Vielecken. damit ist man mit
den Dreiecken überhaupt fertig, soweit es sich um die Verbindung von
Figuren zweier Arten handelt.
Da also unter den zwei Arten von Seitenflächen keine Dreiecke
mehr auftreten, kommt als nächstkleinere Figur das Viereck in Betracht.
Nun aber sind 3 Viereckswinkel zusammen mit einem Winkel einer
größeren Figur größer als 4 Rechte. 2 Viereckswinkel mit einem Winkel
einer größeren Figur werden nicht zugelassen nach Definition IX, da
von den Figuren der größeren Art jeweils nur 2 in dem räumlichen
Körper auftreten. 1 Viereckswinkel mit 2 Fünfeckswinkeln scheidet aus
nach Satz XXIII. Dagegen geht 1 Viereckswinkel mit 2 Sechseckswinkeln
zusammen. Es treten hiebei 6 Vierecke und 8 Sechsecke zur Bildung eines
14-Flachs, das ich Oktaederstumpf nenne. Er ist abgebildet in Nr. 5.
Die Verbindung von 1 Viereckswinkel und 2 Siebeneckswinkeln oder
2 Winkeln von anderen Figuren mit ungerader Seitenzahl ist nach Satz
XXIII ausgeschlossen. 1 Viereckswinkel und 2 Achteckswinkel erfüllen
den Raum, 1 Viereckswinkel und 2 noch größere Winkel übersteigen
4 Rechte; sie erheben sich nicht zur Bildung einer räumlichen Ecke.
Damit ist man mit dem Viereck fertig, insoweit es nur zwei Arten von
Seitenflächen sein dürfen.
2 Fünfeckswinkel mit 1 Sechseckswinkel oder irgendeinem anderen einzelnen Winkel unternehmen etwas, was nach Satz XXIII zu
verwerfen ist, was bereits oben auch von der Verbindung eines Dreiecks
oder Vierecks mit Fünfecken geltend gemacht wurde. Außerdem erfüllen
2 Fünfecks- mit 1 Zehneckswinkel die Ebene, sie erheben sich weder mit
diesem noch mit einem größeren zu einer räumlichen Ecke.
1 Fünfeckswinkel zusammen mit 2 Sechseckswinkeln macht weniger
als 4 Rechte aus. Es treten hier 12 Fünfecke und 20 Sechsecke zur Bildung
eines 32-Flachs auf, das ich Ikosaederstumpf nenne. Seine Form ist
abgebildet in Nr. 4. Mehr ist vom Fünfeck nicht zu erwarten. Denn 1
Fünfecks- und 2 Siebeneckswinkel übersteigen bereits 4 Rechte. 1 Sechseckswinkel erfüllt mit 2 anderen die Ebene, mit größeren übersteigt
er 4 Rechte. Es ist daher Schluß mit den Körpern, die von zweierlei
Seitenflächen gebildet werden.
Wenn man nun Seitenflächen von dreierlei Art zu einer räumlichen
Ecke zusammenfügen will, so sei zuerst bemerkt, daß 1 Vierecks- und
1 Fünfeckswinkel zusammen 2 Rechte übersteigen; noch mehr gilt das
von größeren Winkeln; 3 Dreieckswinkel aber sind zusammen 2 Rechte.
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Man darf also nicht 3 Dreieckswinkel heranziehen, da sonst die Summe
von 4 Rechten überschritten würde. 2 Dreieckswinkel mit 1 Vierecksund 1 Fünfeckswinkel oder statt diesem 1 Sechsecks- oder irgendeinem
größeren Winkel scheiden nach Satz XXIII aus, da in diesem Fall das
Dreieck als eine Figur ungerader Seitenzahl mit einem Viereck und einem
Fünfeck oder statt diesem einem Sechseck usw. umgeben würde.
Ein einziger Dreieckswinkel nun mit 2 Vierecks- und 1 Fünfeckswinkel sind zusammen kleiner als 4 Rechte. es fügen sich hier 20 Dreiecke
mit 30 Vierecken und 12 Fünfecken zusammen zu einem 62-Flach, das
ich Rhombenikosidodekaeder nenne. Er ist abgebildet in Nr. 11.
1 Dreiecks- und 2 Viereckswinkel sind zusammen mit einem Sechseckswinkel gleich 4 Rechten, mit einem größeren Winkel übersteigen sie
diesen Betrag und erheben sich nicht zu einer räumlichen Ecke. Lassen
wie also die 2 Viereckswinkel.
1 Dreiecks-, 1 Vierecks- und 2 Fünfeckswinkel übersteigen 4 Rechte,
das gilt noch mehr, wenn man 2 noch größere Winkel hinzunimmt.
Man ist daher am Ende mit der Verbindung von 4 Seitenflächen zur
Bildung einer räumlichen Ecke und damit auch mit den Dreiecken bei der
Verwendung von Figuren von dreierlei Art. Denn die Verbindung eines
Dreiecks, eines Vierecks und eines Fünfecks oder irgendeines anderen
Vielecks an dessen Stelle scheidet aus nach Satz XXIV, da das Dreieck
eine Figur mit ungerader Seitenzahl ist.
Da es sich also fernerhin nur um 3 ebene Ecken handelt, so darf unter
den Figuren nach demselben Satz XXIV keine mit ungerader Seitenzahl
sein.
Ein Viereckswinkel macht mit den beiden nächstgrößeren Winkeln,
einem Sechsecks- und einem Achteckswinkel weniger als 4 Rechte aus.
Es fügen sich hier 12 Vierecke, 8 Sechsecke und 6 Achtecke zur Bildung
eines 26-Flachs zusammen, das ich Kuboktaederstumpf nenne, nicht
etwa weil es durch Abstumpfung erzeugt werden könnte, sondern weil es
dem abgestumpften Kuboktaeder ähnlich ist. Der Körper ist abgebildet
in Nr. 6.
Ein Viereckswinkel macht mit einem Sechsecks- und einem Zehneckswinkel weniger als 4 Rechte aus. Es fügen sich hier 30 Vierecke, 20
Sechsecke und 12 Zehnecke zur Bildung eines 62-Flachs zusammen, das
ich Ikosidodekaederstumpf nenne, aus einem ähnlichen Grund wie
vorhin. Er ist abgebildet in Nr. 7.
Wenn statt des Zehnecks ein Zwölfeck in die Gesellschaft eintritt,
so werden 4 Rechte voll, und es entsteht keine körperliche Ecke. Wenn
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an Stelle des Sechsecks ein Achteck tritt und die dritte Stelle ein Vieleck
größer als das Achteck einnimmt, ergeben sich mehr als 4 Rechte; desgleichen, wenn man das Viereck wegläßt und drei verschiedene größere
Figuren mit gerader Seitenzahl zusammengesellt. Es hält sich also die
ganze Familie der archimedischen Körper im Bereich der Zahl 13, was
zu beweisen war.

Fig. 11

Archimedean Solids
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Dimitrievich Brashman (1796–1866)
and the development of mathematics in Russia
S. S. Demidov
• In the XXth century the Russian mathematics acquired a significant
position on the international scientific stage. The Soviet Mathematical
School considerably contributed to the development of mathematics of
the second half of the century, as well as the American and the French
Mathematical Schools too. The acquisition of such a level reflects the result of an intensive (extensive) progress of mathematics in Russia at this
epoch. At the end of the XIXth century two mathematical schools existed
equal in value to the European ones: the Petersburgian school founded
by P. L. Chebychev and expanded by the following excellent mathematicians E. I. Zolotarev, G. F. Voronoi, A. A. Markov, A. V. Lyapunov,
V. A. Steklov and the Moscow philosophico-mathematical school where
various branches of mathematics had an important development, applied
mathematics (N. E. Zhukovskii), differential geometry (K. M. Peterson,
D. F. Egorov), the theory of numbers and the theory of functions of
complex variable. In the 10s in the kernet of this school was created
one of the most brilliant mathematical school: the school of the theory
of functions of real variable founded by D. F. Egorov and N. N. Luzin and
developed by their distinguished disciples as well as P. S. Aleksandrov,
A. Ya. Khinchin, A. N. Kolmogorov, L. S. Pontryagin. These two schools
became the basis for the Soviet Mathematical School.
Of course this successful development originated from the scientific activity of the past which started with L. Euler, who created
the establishment of the Russian mathematical community and continued by N. I. Lobatechevskii, M. V. Ostrogradskii, P. L. Chebyschev,
S. V. Kovalevskaya. However for the development of this community some
distinguished mathematicians mostly contributed to organize it. Among
them, we must stress the name of N. D. Brashman, professor of the
Imperial Moscow University (see [1, 2, 3, 4]).
• Brashman was born on the 14th of June 1796 in Rousinov, near Brno
(1) in a modest family of merchant. Although his financial situation was
not at all brilliant, the young Brashman studied in Vienna University
and in Vienna Polytechnical Institute, compensating the financial handicap of his family with private lessons. One of his teachers who played
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a significant role in his life was J. S. Littrow, distinguished professor of
astronomy, who had a great esteem for his student full of promises and
struggling for a living. So Littrow after Brashman’s graduation tried to
support him. We must stress that Littrow in 1810–1816 was professor
of Kazan University where he founded an observatory and also had the
privilege to be one of Lobatchevskii’s professors. In 1813 Littrow was
elected corresponding member of the Petersburg Academy of Sciences.
So it was natural that Littrow tried to establish him in Russia, and Brashman, became a regular listener of Littrow’s narrations about Russia,
and probably all these stories influenced him to start his career as tutor
in the family of the Russian duke Yablovskii (post, which was familiar to
him, as he worked before in Vienna University, under Littrow’s patronage
too).
In 1823 Brashman, almost penniless arrived in Petersburg having
Littrow’s and Yablovskii’s recommandation letters. From 1824 he taught
in a German secondary school — Petersburg Peterschule. The next year,
supporting by the duke M. A. Saltykov, a former guardian of Kazan educational district, he worked as private dozent in the chair of mathematics
and astronomy in Kazan University.
At that time N. I. Lobatchevskii, was the leading mathematician in
Kazan and dean of the physico-mathematical department and in 1827
he became the Rector of the University. We must stress that during that
period, due to his efforts Kazan University was equal in value to the best
European Universities (see [5]). Brashman taught pure mathematics, mechanics and spherical astronomy. For his lectures on mechanics he used
“ Mr professor Lobatchevskii’s summary ”[6, p. 274] and for his lectures
on mathematics he followed the treatises which his older colleagues
recommended to his students namely the treatises of P. S. Laplace, J. L.
Lagrange, G. Monge, G. Gauss, J. Fourier, S. D. Poisson, A. L. Cauchy.
At the beginning of 1826 Lobatchevskii presented his work on the
theory of parallels to the physico-mathematical department. On the
11th of February (date which is generally accepted as the birth of
non Euclidean geometry) his communication ended with the following
conclusion: “ M. M. professors Simonov, Kupfer and the privat dozent
Brashman should examine this paper and present their review to the
faculty”(quot. [7, p. 151]). As I. M. Simonov was an astronomer and
Kupler was professor of geodesy obviously were not competent to examine this question, and in this committee the only mathematician was
Brashman, who just started his career and of course was not able to cri64 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum
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ticize Lobatchervskii’s discovery. Afterwards Lobatchevskii, then Rector
of Kazan University, asked the University council to send his paper for
review to the Petersburg Academy of Sciences. The most distinguished
mathematician of that time, was the academician M. V. Ostrogradskii,
who couldn’t either understand the novelty of Lobatchevskii’s ideas.
Nevertheless the committee followed Solomon’s example did not express
any official review. Nevertheless as we going to expose, Lobatchevskii
ideas influenced Brashman.
In Kazan University Brashman was formed as a teacher and as
a scientist. In Kazan he wrote a paper: “On the Theory of Singular
Solutions ”. This paper won Ostrogradskii’s favourable opinion, who
esteemed that it was worth to be publish; however this paper was
not edited as its main result, as Ostrogradskii remarked, was already
known. However during his first year of his sojourn in Moscow Brashman
presented two papers which were published in the Scientific Notes of the
Moscow University (Uchenye Zapishi Moskovskogo Universiteta) in 1834;
there is no doubt that he had already prepared them in Kazan. In his
treatise also Lectures of Analytic Geometry, which won Demidov prize
of the Petersburg Academy of Sciences in 1835 (it was publish only in
1836 [11]) appeared Brashman’s didactic experience in Kazan. In this
book as well as in his other manuals we can remark Lobatchevskii’s
influence, as the foundator of the non euclidean geometry considered
that the lectures must follow the contemporary state of Science. Faithfull
to Lobatchevskii’s proposition, Brashman in his Lectures of Analytic
Geometry introduced some elements of projective geometry, recently
elaborated. Brashman’s conceptions of geometry were quite similar with
Lobatchevskii’s ones. So, Brashman, as well as Lobatchevskii considered
that geometry depends on the characteristics of the space and would be
different if our experiences were different. For example if through our
senses by construction we perceive the two dimensional space and not
the three dimensional one, we study consequently only the notions of
line and point and not this of the volume [11, p. 2–3].
It is worth noting that the academicians E. Collins and P. N. Fuss,
members of the committee for Demidov’s prize, paid attention to Brashman’s conceptions and exposed these arguments as shortcoming of his
work, because “ they may lead a student to such useless conclusions as
were recently suggested to us in the so called imaginary geometry ”[12].
In August 1834 N. D. Brashman became extraordinary professor at
the chair of applied mathematics in Moscow University.
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However in the oldest university of the country the level of mathematical education was inferior than this of Kazan. The situation started to
change with Brashman’s arrival. N. E. Zernov (1804–1862) a graduated
of the Moscow University, worked at the chair of pure mathematics
contributed also for this change. E. I. Zolotarev wrote [13, p. 60–61].
“ Everybody who is interested in the history of the development of mathematics in our country must be grateful to these two outstanding scientists
of Moscow University, who offered great services to the science and who
are dead now. Both of them were not only famous for their scientific
works but also for their contribution to their didactic duties. Their
numerous students maned now our institutions in all Russian. Some of
them acquired really honored fame. Among their direct students we can
quote the outstanding scientists as the academician O. I. Somov (1815–
1876) – a graduate of 1835, the founder of the Moscow Technological
School professor A. S. Ershov (1818–1867) — a graduate of 1839, the
greatest Russian mathematician of the second half of the XXth century
academician P. L. Chebyshev (1821–1894) – a graduate of 1841, professor
A. Yu. Davidov (1823–1886) – a graduate of 1845, corresponding member
of the Petersburg Academy of Sciences, N. Y. Bugaev (1837–1903), a graduate of 1859. These two remarkable scientists began to teach in the 30s
at the period when the level of the mathematical education as well as this
of the mathematical research in Moscow University was mediocre. In the
middle of the 60s they radically transformed it, so Moscow University
became one of the most distinguished European Univesities, where the
first mathematical school began to rise. ”
• Brashman taught on various branches of mathematics (analytic geometry, differential and integral calculus), of mechanics (statics, dynamics, hydrostatics, hydrodynamics, applied mechanics) and also gave
lectures on optics. His lectures reflected his capacity and his erudition
of the subject, his knowledge of the contemporary level of the science
as well as his trend for applications. As an excellent teacher Brashman
did not restricted himself only to the trivial methods of teaching i.e.
exposing results and proofs but tried “ to lead (his students) to their own
discoveries”[14, p. 22] and “gradually introduced to them that from the
discovery of known truths they can work in open unknown problems”[14,
p. 14]. So his task was to inculcate to his student a taste for individual
research. Davidov wrote [2, p. XXII–XXIII] that among his students he
chose “ young active and intelligent students who could be good scientists
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and when found them, he concentrated his attention and all his efforts
on them to becoming useful for the science”. A distinguished feature of
his talent was his ability to find for his students problems with extensive
horizon in pure as well as in applied mathematics. So P. L. Chebychev’s
topic for his first thesis (magister thesis) was The experience of elementary analysis in probability theory which was indicated by Brashman,
who mainly interested in this field.
One of the main tasks which the University had to confront was,
according to Brashman’s ideas, the creation of modern teaching books
in Russian and he thoughtfully worked to resolve this question. We have
already mention his Lectures of Analytic Geometry, which won Demidov’s prize in 1935. He published also Theoretical Mechanics (First volume,
Moscow 1859) lithographic An Elementary course for Mechanics for
the 2 nd year students Moscow 1847 and Lectures of Mechanics (1st part
Moscow 1853). In his famous speech About the influence of mathematical
sciences on the development of mental faculties (1841) [14]. Brashman
stressed the importance of this task. He reproached Ostrogradskii for the
absence of his treatises in Russian “ undoubtly if he wrote in Russian, our
mathematical would take a remarkable place among the other European
countries”[14, p. 26]. Brashman, former student of Vienna Polytechnic
School, paid more attention to technical applications. Teaching mechanics he thoroughly chose examples and problems related to technology.
So in his lectures on hydrodynamics he taught applications to the theory
of water-wheels and water-engines. Due to his initiative the lectures of
practical mechanics, practical geodesy, descriptive geometry were introduced in the University of Moscow. In 1911 the distinguished Russian
professor of Mechanics, N. E. Zhukovskii wrote: “ Brashman was the first
who taught mechanics in our country”(quot. [3, p. 551]). The French
system of the polytechnical education and the Ecole Polytechnique in
Paris remain for him the ideal technical education.
Brashman’s and Davidov’s students founded the Moscow school of
mechanics, which became internationally famous with N. E. Zhukovskii,
S. A. Chaplygin, they supported the creation of Moscow Technical School
(A. S. Ershov), and transformed it to become one of the best educational
institutions in the world (F. A. Sludskii, F. E. Orlov, N. E. Zhukovski).
The pedagogical activity of Brashman, won the esteem of his contemporaries. On the 20th of September 1864, took place at the Faculty of
physics and mathematics, a reception to honor Brashmans’s retirement
(where he worked for 30 years, since 1859 as honored professor) and
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from the official address we can quote: “you, Nikolai Dimitrievitch,
you have gathered a numerous family spreading all over the Russian
land . . . You have created a think-tank of young scientists who were
indispensable and still be for almost all Russian Universities; your students teach mathematical sciences in the University of San-Petersburg
and the Petersburg Academy of Sciences, won some members in the
mathematical class. One of your students became a member of the
Academy of Sciences in Paris. If the profit that you won spreading the
mathematical science in Russia could be the prize for you, for your work,
for your sacrifice, then you might be an extremely satisfied man”(quot.
[3, p. 32–33]).
N. D. Brashman’s main scientific achievements are related to mathematical analysis and mechanics. In analysis he studied problems arising
from the theory of differential equations [9], from the integration of
algebraic functions [10, 15], from the theory of maximum and minimum
of functions of many variables [16]. In particular the paper [9] contains
an example concerning the study of function’s behavior, which is the
solution of ordinary differential equation of the second order, basing on
Ch. Sturm’s methods. Today we relate these methods to the prehistory
of the qualitative theory of differential equations which was created in
the 80s of the XIXth century when the famous memoirs of H. Poincaré
appeared. Already in the 30s Brashman paid attention to the special
role of these methods. “Functions determined by differential equatios
have particular quality; particular measures are needed to study their
properties ”[9 p. 30] Brashman show a great interest for the theory of
probability. In his speech in 1841 he mentioned the necessity to introduce
this discipline in the curriculum of the University, as it was not include
at that time. However Brashman wrote only one paper on this branch
of mathematics.
The main Brashman’s work on mechanics: Theory of solid stability and fluid bodies or Statics and Hydrostatics [16] was published in
1837. This book constitutes the first fundamental work on mechanics,
an original introduction of statics and hydrostatics in Russian. This
treatise was appreaciated by M. V. Ostrogradskii and it won Demidov
prize of the Petersburg Academy of Sciences. We must also quote other
important works of Brashman: “Note sur le movement du pendule
ordinaire ”(1851) [19], “Détermination des positions de l’équilibre de
corps flottants”(1855) [20], “ Sur le principe du moindre action”(1866
[21]), as well as his paper on the pressure of river’s current on its bank,
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caused by earth’s rotation (1866), which was published in the first volume
of Matematicheskii Sbornik [22].
In 1842 at the annual meeting of the British Association for the
Advancement of Science Brashman presented his paper on the so
called molecular mechanics which afterwards was rejected but in the
XIXth century was supported by distinguished scientists as P. S. Laplace,
S. D. Poisson, W. R. Hamilton, K. G. Jacobi, M. V. Ostrogradskii. His
work had a great success and J. Herschel noted on it: “Among us, there
is a scientist, who wrote a very important paper. Not along ago we considered mathematical papers in Russian unusual, but science progresses
and this success of Russia constitutes a wonderful event”[2, p. XVII].
However the influence, which these results had on the development of scientific ideas in Russia was much greater that Brashman’s
own results. O. I. Somov’s magister thesis (first thesis) in 1841 and
P. L. Chebychev’s works were consecrated to the integration of algebraic
functions. Brashman’s permanent interest to the theory of probability
and his regret that “ until now does not exist any work in Russian
even elementary”had the following consequences. Brashman’s student
A. Yu. Davidov started to give lectures on this discipline at Moscow
University in 1859/1851 and P. L. Chebycher, his student too, defended
his magister thesis “ On the Experience of Elementary Analysis of the
Theory of probability ”in 1846 and then mainly contributed to its development. His election as a corresponding member of the Petersburg
Academy of Science stressed his contribution to this discipline.
• Brashman used his activity and his talent for the development of
mathematics and mathematical education in Russia. In his new country
(he obtained the Russian citizenship in 1839) he brough up excellent
scientists and teachers, he took an active part to the perfection of Russian
mathematical education system as well as to the creation of mathematical literature in Russian. In the last years of his life Brashman’s initiatives were extremely important for the development of mathematics in the
country: The foundation of the Moscow Mathematical Society and the
journal Mathematicheskii Shornik (Mathematical collection) constitute
his immortal heritage.
In the 60s existed in Moscow a group of scientists, which in majority was Brashman’s students, with great interest for mathematics.
Then Brashman conceived the idea (which was supported by his pupil
A. Yu. Davidov) to establish a mathematical Society in Moscow. The
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first meeting of the Society took place on 15th September of 1864 at
Brashman’s residence. Present were twelve mathematicians, among them
his collaborators of Moscow University A. Yu. Davidov, Y. Ya. Tsinger,
F. A. Sludskii, N. N. Alekseev, B. A. Bredihin), A. V. Letnikov professor
of the Moscow Technical school, and K. M. Peterson, modest teacher
of Moscow Peterschule. [1,2,3]. At this first meeting was unanimously
accepted the statute of the Society. The first article of the statute reveals
the main task of the society: “ The purpose of the Society is the mutual
support in the studies of mathematical science”[23. p. 239]. Brashman
was elected its first president. At the first period the members of the
society decided to be in session once a month at president’s residence,
where they presented their recent results as well as the summaries of
the most interesting works published in the West. Brashman actively
participated exposing his recent works in many sessions. So on the 20th of
October 1864 presented his paper On the pressure on the right bank of the
river, caused by Earth’s rotation. On the 20th of April 1865, exposed his
communication on the form of free surface in elastic fluid. A few months
later, on the 20th of November 1865 he spoke on the new deduction of
stability’s equations and movement of elastic body. The next year on
the 6th of January 1866, he decided to send to the physico-mathematical
department their request for the official approvoument of the society’s
statute. The first paragraph sounded now more ambitious: “Moscow
Mathematical Society is founded at the Moscow University having the
purpose to support the mathematical sciences in Russia” [23, p. 240].
In a such a way started the activity of one of the oldest mathematical
society.
On the 15th of December 1864 Brashman suggested to publish the
communications which were exposed at the prior sessions. Brashman’s
proposition was accepted and the first volume of the new journal named
Matematicheskii Sbornik (Mathematical collection) appeared in 1866,
dedicated to Brashman, who died before its edition. This journal constitutes the oldest Russian mathematical journal [23]. In our days is one of
the most influential mathematical periodical editions in the world, it is
published in Russian and in English (in the United States).
• N. D. Brashman died on the 13th of May 1866. Through his scientific
achievements acquired the fame of an excellent specialist on the field of
Mathematics and Mechanics. He was a remarkable teacher and educated
several generations of Russian mathematicians and mechanics. Some of
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them became internationally famous. However his main contribution
was his distinguished role in the formation of the Russian mathematical
community. In this framework we must consider his activity to establish
the Moscow Mathematical Society as well as the foundation of Matematicheskii Sbornik . According his conviction he formed his students
who played an important role in the creation of this community. And
when in 1897, took place in Zurich the First International Congress of
Mathematicians an active Russian delegation was presented. One of the
vice-presidents of the Congress was his student, N. V. Bugaev. Nowadays
the history of the international community constitutes one of the most
important task to research in the history of science, the problem of
studying the activities of protagonistic persons of this history come forth.
So, we consider that the life and the activities of N. D. Brashman — one
of the creators of the European mathematical community – demands
thoroughly research, than it was done before.

Notes
1. From here we wish to express our warmest thanks to Dr. Jaromir
Bastinec, who inform us on Brashman’s birth place. We must stress
that the reference, which we have find in the literature (see [2, 3, 4])
is incorrect.
2. “The Russian method of instruction in crafts”elaborated in Moscow
Technical School became widely known after the World polytechnic
exhibition in 1873 in Vienna where it was commended by the gold
medal. This method was widely practised: for example it was utilized
in Massachusetts Technologic Institute.
3. In particular the facts of his biography in Czech and Vienna periods
are almost at all unknown.
Bibliography
[1] Yushkevich, A. P.: Istoriya matematiki v Rossii do 1917 goda. Moskva: Nauka.
1968. (In Russian).
[2] [Davidov, A. Yu.]: N. D. Brashman. In: Matematicheskii Sbornik. T. 1. 1866.
C.XI-XXVI. (In Russian).
[3] Likholetov, I. I., Maistrov, L. E.: Nikolai Dmitrievich Brashman. Moskva:
Izdateľstvo Moskovskogo Universiteta. 1971. (In Russian).
[4] Grigorian, A. T.: Brashman Nikolai Dmitrievich. In: Dictionary of Scientific
Biography. 1970. V. 2.
Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

71

[5] Lobachevskii, N. I.: Nauchno-pedagogicheskoe nasledie. Rukovodstvo Kazanskim
universitetom. Fragmenty. Pis’ma. Moskva: Nauka. 1976. (In Russian).
[6] Modzalevskii, L. B.: Materialy dlya biografii N. I. Lobachevskogo. MoskvaLeningrad: Izdateľstvo AN SSSR. 1948. (In Russian).
[7] Kagan, V. F.: Lobachevskii. Moskva: Izdateľstvo AN SSSR. 1948. (In Russian).
[8] Likholetov, I. I., Yanovskaya, S. A.: Iz istorii prepodavaniya matematiki
v Moskovskom universitete. In: Istoriko-matematicheskie Issledovaniya. Vyp. 8.
Moskva. 1955. S.127-480. (In Russian).
[9] Brashman, N. D.: Obshchie rassuzhdeniya o matematicheskom analize i primer
issledovaniya differentciaľnykh uravnenii po novomu sposobu Shturma. In: Uchenye Zapiski Moskovskogo Universiteta. Ch. 6. 1834. S. 24–37. (In Russian).
[10] Brashman, N. D: O transtcendentnykh funktciyakh Abelya. In: Uchenye Zapiski
Moskovskogo Universiteta. Ch. 6. 1834. S. 325–341. (In Russian).
[11] Brashman, N. D.: Kurs analiticheskoi geometrii. Moskva. 1836. (In Russian).
[12] Collins, E., Fuss, P.: Lehrbuch der analytischen Geometrie von N. Braschmann,
Professeur der Mathematik an der kais. Universitat zu Moskau. (Manuscript). In:
Bull. Acad. Sci. Petersb. 1836. T. 2. Nr. 6. Col. 42–44.
[13] Zolotarev, E. I.: Polnoe sobranie sochinenii. T. 2. Leningrad: Izdateľstvo AN
SSSR. 1932.
[14] Brashman, N. D.: O vliyanii matematicheskikh nauk na razvitie umstvennykh
sposobnostei. Rech‘ 17 iyunya 1841 g. Moskva. 1841. (In Russian).
[15] Brashman, N. D.: Rassuzhdenie Puassona ob integralakh algebraicheskikh funktcii. In: Uchenye Zapiski Moskovskogo Universiteta. Ch. 7. 1835. S. 466–474. (In
Russian).
[16] Brashman, N. D.: Primechanie k teorii naibol‘shikh i naimen‘shikh velichin
funktcii mnogikh peremennykh. In: Uchenye Zapiski Moskovskogo Universiteta.
Ch. 8. 1835. S. 131–140. (In Russian).
[17] Brashman, N. D.: Teoriya ravnovesiya tel tverdykh i zhidkikh, ili statika i gidrostatika. Moskva. 1837. (In Russian).
[18] Brashman, N. D.: Reshenie zadachi iz ischisleniya veroyatnostei. In: Uchenye
Zapiski Moskovskogo Universiteta. Ch. 10. 1835. S. 523–525. (In Russian).
[19] Brashman, N. D.: Note sur le movement du pendule simple. In: Bulletin Phys.Math. de l‘Acad. Imper. des Sci. de St. Petersbourgue. Vol. 1. 1849–1853. P. 370–
76.
[20] Brashman, N. D.: Determination des positions d‘equilibre des corps flottants. In:
Bulletin de la Societe Imper. de Naturalistes de Moscou. 1855. T. 28. N 1. P. 11–49.
[21] Brashman, N. D.: Sur le principe de la moindre action. In: Bulletin Phys.-Math.
de l‘Acad. Imper. des Sci. de St. Petersbourgue. Vol. 3. 1859–1866. P. 19–21.
[22] Brashman, N. D.: Opredelenie davleniya reki na bereg, proiskhodyashchee ot
vrashchatel‘nogo dvizheniya Zemli okolo eio osi. In: Matematicheskii Sbornik.
T. 1. 1866. S. 213–224.
[23] Demidov, S. S.: La revue “ Matematicheskii Sbornik ”dans les annees 1866–1935.
In: Ausejo, E., Hormigon, M. (Eds.) Messengers of mathematics: European Mathematical Journal (1800–1946). Madrid: Siglo XXI de Espana Ediores, S. R. 1993.
P. 235–256.

72 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

Eduard Čech and topology
Roman Duda
Abstract. In the years 1930–1938 Čech turned his attention to topology, publishing 30 papers on different topics in that area. The paper
presents Čech’s topological contributions from that period, among them
two major ones: Čech homology theory and Čech-Stone compactification.

The two decades between two World Wars were a period of an intensive
development of topological ideas towards greater abstraction and generality. Aiming at the concept of a general topological space, there were
recognized several steps of generality like Hausdorff, regular, completely
regular, or normal spaces. There were also recognized several types of
general spaces like metric, separable, complete, or compact ones and
initiated the theory of dimension1 . On the other hand, there also was
a strong tendency to keep together two main branches of topology, that
is, combinatorial topology (as it was then called, later it became algebraic
topology), patterned after polyhedra and possessing a strong geometric
flavor, and general topology which was basically influenced by analytical
considerations2 .
Eduard Čech (1893–1960), undoubtedly the greatest Czech mathematician in the XXth century and one of the great names in topology,
was then already known for his achievements in differential geometry
and continued to work in that area, but in the second decade of that
inter-war period he fell tempted to try also topology. And he was largely
successful also there, contributing substantial innovations to that new
field. All his topological papers were later reedited (the papers which
appeared originally in Czech have been translated into French or English)
in a separate volume 3 .
1
For a review of these concepts see any book on general topology, e.g.,
J. L. Kelley, General Topology, Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1955; R. Engelking,
General Topology, Warszawa: PWN – Polish Scientific Publishers, 1977.
2
An early history of topology is covered by, e.g., J. H. Manheim, The Genesis
of Point Set Topology, Oxford: Pergamon Press, 1964; Guy Hirsch, Topologie,
in the book: J. Dieudonné, Geschichte der Mathematik 1700–1900, Berlin: VEB
– Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1985, 639–697; J. Dieudonné, Une brève
histoire de la topologie, in the book: J.-P. Pier (editor), Development of Mathematics
1900–1950, Basel·Boston·Berlin: Birkhäuser Verlag, 1994 (the two latter articles are
dealing mainly with the development of algebraic topology).
3

Topological papers of Eduard Čech, Prague: Academia, 1968.
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After some minor contributions like another proof of the theorem
of Jordan or some technical lemmas in homology modulo 24 , he turned
his attention to dimension. Since 1874 there was a problem whether
distinct Euclidean spaces are topologically different5 . The problem has
been answered in the positive by Brouwer only in 19136 , thus confirming
the value of topological ideas and reviving old hopes for a theory of
dimension. And in fact, the theory has been initiated independently (for
metric separable spaces) by Menger and Urysohn in the early twenties7 .
Their fundamental concept is now called the small inductive dimension
and denoted ind. Its definition, for a given topological space X, runs as
follows:
(i) if X =
/ ∅, then ind X = −1,
(ii) if for any point x of X there is an arbitrarily small open neighborhood U of x such that its boundary U \U is of dimension
ind (U \U ) ≤ n − 1, then ind X ≤ n.
One can slightly change that definition by replacing the words
“ point x ” in (ii) by the words “closed subset F ”. This is a new concept
of dimension, called the great inductive dimension and denoted Ind.
Essentially it is equivalent to Brouwer’s concept from 1913 but it was
Čech who first gave to it a formal definition (for the class of normal
spaces) and used it to prove some important results like the additive
theorem (dimension of a countable union of closed sets is equal to
the limit superior of their dimensions), the theorem on monotony of
dimension, and others — for wider classes of spaces like normal ones.
4

E. Čech, Une démonstration du théorème de Jordan, Atti Accad. Naz. Lincei,
Rend. Cl. Sci. Fis. Mat. Nat., (6) 12 (1930), 386-388; E. Čech, Trois théorèmes sur
l’homologie, Spisy Přírod. Fak. Univ. Brno 144 (1931), 21 pp.
5
For the meaning of that problem to topology and the history of its solution cf.
J. W. Dauben, The invariance of dimension: problems in the early development of
set theory and dimension, Hist. Math. 2 (1975), 273–288; R. Duda, The origins of the
concept of dimension, Coll. Math. 42 (1979), 95–110; D. M. Johnson, The problem of
the invariance of dimension in the growth of modern topology, Arch. Hist. Ex. Sci. 20
(1979), 97–188 and 25 (1981), 85–226.
6
L. E. J. Brouwer, Über den natürlichen Dimensionsbegriff, J. reine angew. Math.
142 (1913), 146–152.
7
K. Menger, Über die Dimension von Punktmengen, Monatsh. für Math. u.
Phys. 33 (1923), 148–160 and 34(1924), 137–161; P. S. Urysohn, Les multiplicités
cantoriennes, C. R. Acad. Sci. Paris 175 (1922), 440–442; P. S. Urysohn, Mémoire
sur les multiplicités cantoriennes, Fund. Math. 7 (1925), 30–137 and 8 (1926), 225–
331; K. Menger, Dimensionstheorie, Leipzig-Berlin: Springer, 1928.
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Strictly speaking, he formulated the definition and announced results8
but two papers providing details and proofs appeared in Czech9 .
His last paper on dimension (from 1933) is worth mentioning also
for extracting the exact meaning of an old concept of dimension due
to Lebesgue10 . Čech gave that concept a formal definition and in that
way started to use, as it was later called11 , the covering dimension,
denoted dim. It seems worth to notice that it is sometimes called the
Čech-Lebesgue dimension12 .
Eduard Čech was a great teacher (he wrote 7 textbooks for secondary schools) and a patriotic man. Complaining in 1932 that topology
has not yet achieved a status in university teaching which it deserves, he
wrote an extensive paper “ en langue tchèque. Pour [. . . ] je trouve bon de
faire précéder l’exposé propre du sujet [. . . ] par un aperçu sommaire de
notions bien connues [. . . ] ”13 . A didactical tendency and an inclination
to write “ en langue tchèque”not only books and surveys but also some
original contributions were a characteristic feature of his activity throughout the years. Such an attitude obviously did him harm by restraining
dissemination of his results and thus diminishing his influence in the
world. In spite of that his influence has soon become great.
Besides exposition, that extensive paper revealed also Čech’s early
interest in problems concerning connectedness, in particular irreducible
connectedness between several points. This led him to the concept of a
“ tree ” which for him was a sort of a dendrite for general topological
spaces. Related to it there is a short paper14 on continua which can be
mapped into a segment in such a way that the inverse images of points are
8
E. Čech, Sur la théorie de la dimension, C. R. Acad. Sci. Paris 193 (1931),
976–977.
9
E. Čech, Dimense dokonale normálních prostorů [Dimension of perfectly
normal spaces], Rozpr. Čes. Akad. Věd (13) 42 (1932), 22 pp. (Bull. Int. Acad. Sci.
Boh. (1932), 18pp.); – ,Příspěvek k theorii dimense [Contribution to the theory of
dimension], Časopis Pěst. Mat. 62 (1933), 277–291.
10
H. Lebesgue, Sur la non applicabilité de deux domaines appartenant à des
espaces de n et n+p dimensions, Math. Ann. 70 (1911), 166–168.
11

Cf. W. Hurewicz, H. Wallman, Dimension Theory, Princeton 1940.

12

Cf. R. Engelking, Dimension Theory, Warszawa: PWN – Polish Scientific Publishers & Amsterdam·Oxford·New York: North-Holland, 1978.
13

E. Čech, Množství irreducibilně souvislá mezi n body [On sets which are irreducible between n points], Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 61 (1932),
109–129.
14

E. Čech, Une nouvelle classe de continus, Fund. Math. 18 (1931), 85–87.
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finite sets. And in another related paper15 he offers some simplifications
to the Menger’s proof of n-Bogensatz.
An influential advocate for restoring the unity of topology was in
those years P. Aleksandrov, whose best paper on the subject has then
newly appeared16 . One of his most important notions serving that aim
was that of the nerve of a covering which offers a sort of a polyhedral
approximation to the whole covered space. Formally, for a given family of
sets {Us } one can consider an abstract simplicial complex whose vertices
are Us and simplexes are all finite families Us1 , Us2 , . . . , Usk such that
Us1 ∩ . . . Usk =
/ ∅. Such a complex is called the nerve of the family {Us }
and this notion has turned to be of great importance for topological
considerations. To give one example, take a compact Hausdorff space
X and consider coverings of X with disjoint interiors. The set of all
such coverings can be partially ordered by the relation of inclusion of its
elements ({Us } ≤ {Vt } iff each Vt is contained in some Us ) and for two
coverings in that order one can define a simplicial mapping σ between
their nerves which transforms Vt into that unique Us for which Vt ⊂
Us . The family of all such nerves together with the simplicial mappings
between them is called the spectrum of X. It is an inverse system of
polyhedra and mappings whose limit, as Aleksandrov proved, is X itself.
This is the fundamental way in which an arbitrary (compact) topological
space can be approximated by polyhedra.
Using these concepts of nerve and spectrum, and probably motivated also by the earlier homology theory of Vietoris17 , Čech developed an
original and quite general homology theory of his own18 . While Vietoris
has been using infinite complexes where vertices are the points of the
space, Čech’s idea was to use the spectrum of Aleksandrov in order to
define a homology group of a given (compact) space as the inverse limit
of classic homology groups of the nerves of its suitable coverings. Since
each nerve is a polyhedron, it was a successful bridge between general
topological spaces and techniques developed for polyhedra, apparently
15
E. Čech, Sur les arcs indépendants dans un continu localement connexe, Spisy
Přírod. Fak. Univ. Brno, 193 (1934), 10 pp.
16
P. Alexandroff, Untersuchungen über Gestalt und Lage abgeschlossener Mengen beliebiger Dimension, Ann. of Math. (2) 30 (1929), 101–187.
17

L. Vietoris, Über den höheren Zusammenhang kompakten Räume und eine
Klasse von zusammenhangstreuen Abbildungen, Math. Ann. 97 (1927), 454–472.
18
E. Čech, Théorie générale de l’homologie dans un espace quelconque, Fund.
Math. 19 (1932), 149–183.
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the best bridge discovered so far. However, the meaning of the new
theory has been far greater. The theory is still called Čech homology
(and cohomology) theory19 and it remains one of the most general in
the field.
One should add that in dealing with combinatorial topology (the
original name for algebraic topology) Čech has tended, as he himself
admitted20 , to a unification of its methods and ways of reasoning with
those in general topology or, somewhat more precisely, to a discovery of
the general substance of the homology theory, of the theory of manifolds
etc., with the aim to incorporate it into the theory of general topological
spaces. Čech’s homology theory was an important contribution to that
program but it was also a strong impulse for a further development of
algebraic topology.
In 1932 there was a Congress of Mathematicians in Zurich during
which Čech delivered two communications, one envisaging a general
theory of topological manifolds21 (not necessarily combinatorial) and
second, proposing a definition of higher homotopy groups22 . In that time
the only considered manifolds were those with a combinatorial structure
due to which one could apply to them simplicial homology theory and
in that way discover, e.g., duality theorems. But Čech already possessed
then his more general homology theory and so he was able to offer a more
general concept of a manifold in which duality theorems, exposed via
his homology theory, still hold23 . A similar idea has been contemplated
by S. Lefschetz24 and these were the first two instances of a theory of
topological manifolds, now an important chapter of topology.
The magnificent idea expressed in the second communication of considering continuous mappings (S n , p) → (X, x0 ) of the n-dimensional
sphere S n into a topological space X, both with fixed points, as a way to
19
For a full treatment the reader is advised to consult the book: S. Eilenberg,
N. Steenrod, Foundations of Algebraic Topology, Princeton 1952.
20

E. Čech, Les théorèmes de dualité en topologie, C. R. 2-e Congr. Math. Slav.
Praha, (1934), 17–25.
21
E. Čech, La notion de variété et les théorèmes de dualité, Verh. des intern. Mathematikerkongresses Zurich 2 (1932), 194.
22
E. Čech, Höherdimensionale Homotopiegruppen, Verh. des intern. Mathematikerkongresses 2 (1932), 203.
23
E. Čech, Théorie générale des variétés et de leur théorèmes de dualité, Ann. of
Math. (2) 34 (1933), 621–730.
24

S. Lefschetz, On generalized manifolds, Amer. J. Math. 55 (1933), 469–504.
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define n-dimensional homotopy group πn (X, x0 ), has not been realized
by Čech. One of the reasons why he did not pursue the idea could be a
criticism that the groups arising out of his definition did not extend the
following property of the fundamental group: abelianized fundamental
group π1 (X, x0 ) is equal to 1-dimensional singular homology group
H1 (X). It was expected that abelianized n-dimensional homotopy group
should be equal to n-dimensional singular homology group which was
not the case with the Čech’s definition. It is regrettable because higher
homotopy groups have later played a major role. Thus all the fame of
discovering all those higher homotopy groups went to Hurewicz who
defined them (equivalently but in a different way) and developed their
theory25 .
Having studied two papers by Alexandroff and Urysohn26 and by
Tychonoff 27 , the first of which has initiated a systematic study of compact spaces and the second envisaged a compactification of completely
regular spaces, Eduard Čech has defined, for every completely regular
space X, its specific compactification βX 28 . His idea was to consider the
family of all continuous functions f : X → [0, 1] such that f (p) = 0 and
f (x) = 1 for all x ∈ F , where p is a point of X and F is a closed subset
of X not containing p. Taking now the cube C with so many edges
If as there are functions f , one may transform X into C by defining
f (x) to be the coordinate of x with respect to If . The transformation
is an embedding X → C and the closure of f (X) in C is, by the
definition, the required compactification βX. As one can easily see, this
compactification is the greatest one and it possesses also other interesting
properties which are studied to this day 29 . In the literature it is called
Čech compactification or Čech-Stone compactification because American
mathematician M. H. Stone has simultaneously come to an equivalent
25

W. Hurewicz, Beiträge zur Theorie der Deformationen, Proc. Acad. Amsterdam 38 (1935), 112–119 and 38 (1935), 521–528 and 39 (1936), 117–126 and 39
(1936), 215–224.
26
P. Alexandroff, P. Urysohn, Mémoire sur les espaces topologiques compacts,
Verhandlungen der Kon. Akad. Amsterdam, 1929.
27
A. Tychonoff, Über die topologische Erweiterungen von Räumen, Math.
Ann. 102 (1930)
28

E. Čech, On bicompact spaces, Ann. of Math. 38 (1937), 823–844.

29

Some account of a further work on β-compactification can be found in the book:
K. Kuratowski, Topologie, vol. II, New York ·London: Academic Press & Warszawa:
PWN – Polish Scientific Publishers, 1968, 18–20.
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concept30 . Stone considered the set M of maximal ideals in the ring C(X)
of all continuous real functions on X. Defining basis in M to consist of
the sets Uf = {∆ : f ∈
/ ∆}, he was able to show that M is a compact
space and that the mapping x → ∆(x), where ∆(x) is the maximal ideal
consisting of all functions vanishing in x, defines an embedding of X
into M . Thus M is a compactification of X. Being the maximal one, it is
equivalent to βX. Contexts of the two definitions, however, were different
and it seems that Čech better recognized generality of the construction.
In that paper on β-compactification Čech has also introduced some
new topological concepts which later turned to be of some value. If a
completely regular space X is of the Gδ type in βX, that is, if X is the
common part of a family of countably many open subsets of βX, then
it is called topologically complete (complete in the sense of Čech). Čech
proved that for such a topologically complete space X holds the Baire
category theorem. Since it was then the most general type of spaces
X enjoying that important property, the concept has proved important
and soon became the object of study for itself. Another new and valuable
concept introduced in that paper was that of a perfectly normal space.
Problems concerning Čech-Stone compactification are still among
more interesting ones and they are important not only for general topology31 . Many of them are important for foundations of mathematics,
especially those concerning compactification of the set of natural numbers32 .
The construction of β-compactification of completely regular spaces
has been accompanied by his book point sets33 and a paper on general
topological spaces34 . Both were fairly original and modern (they are
admirably precise and didactically outstanding) but, being published in
Czech, they could influence only Czech mathematical community. This
they did and with a good success but a little later Bourbaki offered
30
M. H. Stone, Applications of the theory of Boolean rings to general topology,
Trans. Amer. Math. Soc. 41 (1937), 375–481.
31
Cf. N. Neil, D. Strauss, Algebra in the Stone-Čech compactification: theory
and applications, Berlin·New York: W. de Gruyter, 1998.
32
A survey of open problems in that area is provided by the article: K. P. Hart,
J. van Mill, Open problems on βω, in the book: J. van Mill, G. M. Reed (editors),
Open problems in topology, Amsterdam etc.: Elsevier Science Publishers (NorthHolland), 1990, 97–125.
33
E. Čech, Bodové množiny I [Point-sets I], Praha 1936.
34
E. Čech, Topologické prostory [Topological spaces], Časopis Pěst. Mat. 66
(1937), D225–D264.
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a different approach to general topology and it was Bourbaki’s book35
that has become a canonical model for the theory, since then commonly
accepted. Among Čech’s unpublished papers was found a manuscript of
Bodové množiny II.
In the period 1930–1938 Čech published altogether 30 papers and
1 book (in Czech) on topology, of which we have described a part.
The selection was personal but everybody should agree that he made
two major contributions, namely Čech homology theory and Čech-Stone
compactification, and was fairly close to invent higher homotopy groups.
His extraordinary topological intuition is also well reflected by the push
he gave to dimension theory by advancing two nearly then forgotten
dimension concepts Ind and dim or by the initiative to start the general
theory of manifolds. All his contributions were extremely original and
have exercised great influence up to the present day but the impact
of those two which bear his name was by far the greatest one. They
secured for Čech not only wide recognition but also a place in the
history of mathematics. Later on Čech returned to differential geometry
although after War World II there appeared one more paper (joint with
J. Novák)36 and two more books on topology, Topologické prostory in
1959 and Bodové množiny in 1966 (the latter was a posthumous edition
consisting of the first three chapters of Bodové množiny I and of the
manuscript of Bodové množiny II), the two in Czech. Although the
books were revised (by his students and friends) and later translated
into English37 , their time has already passed: having been written about
thirty years before their publication, they could hardly compete with
later ones.
Topological decade was a sort of a break in Čech’s continuing
interest in differential geometry, to which he devoted more time and
more energy than to topology, publishing nearly twice as many papers.
Nevertheless, if the Čech’s name remains vivid in mathematics, it is due
rather to that topological break than to anything else.

35

N. Bourbaki, Eléments de mathématique, Topologie générale, Paris: Hermann:

1940.
36
E. Čech, J. Novák, On regular and combinatorial imbedding, Časopis Pěst.
Mat. 72 (1947), 7–16.
37
E. Čech, Topological spaces, Revised edition by Z. Frolík and M. Katětov,
Praha: Academia, 1966; – , Point sets, Praha 1968.
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János Bolyai’s unrenowned face
Miroslav Tibor Morovics
The most famous Hungarian mathematician of the 19. century, János
(Johann) Bolyai (1802–1860) went down in history as one of the spearheads of noneuclidean geometry theory. Accompanied by Nicolay Ivanovich
Lobachevsky and Carl Friedrich Gauss belongs to a trio of mathematicians who figured out the popular Euclid’s Postulate 5 problem after
two thousand years long ineffectual quest, pointing out the principally
different line of geometry evolution, by what a new chapter in history
of mathematics had been opened. Following the conventional opinions,
János Bolyai’s scientific career seems to be very similar to the comet
glaring just once, in his case with the only one printed work, dealing with
absolute geometry, autonomous from Euclid’s Postulate 5. Although
this brilliant master-piece, baring noneuclidean geometry perspectives,
is undoubtfully the most important contribution of his scientific work,
recent research works brought in the surprising outcomes also in another
fields of Bolyai’s creative output.
Predominant part of this Hungarian mathematics giant’s scientific
and conceptual production remained in form of a manuscript. The size
of posthumous works of him proves itself to be respectable, surpassed
14 000 written pages. In the present the substantial part of this estate is
preserved along with manuscript collections of Teleki – Bolyai Library
in Tirgu Mures (Romania), however the valuable collection of Bolyai’s
works has also been located in Hungarian Academy of Sciences Library
in Budapest. The nature of this mostly mathematically orientated manuscript estate expresses the wide diversity. In general view it does not
consist of integrated, finished works, but overwhelmingly of miscellaneously targeted mathematical works’ fragments, containing huge quantity
of valuable ideas and authentic findings comparable to those of his several
coevals. Some of them were written on integrated sheets of paper, but
frequently fulfilled various fragments of used pieces of paper, not once
completely chaotically the unprinted sections of various files, the blank
parts of his children’s copybooks, as well as his notes crossing different
texts can be found. The reading and analysis difficulty of these texts is
also due to a fact of the author’s completely modern mathematical terms
and symbology use, different from the commonly accepted and used.
Mirroring these fragments, our vision of János Bolyai’s matheActa historiae rerum naturalium necnon technicarum
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matical output has to be modified according to his presentation as
a mathematician with considerably broader engagement than the sole
noneuclidean geometry theory was. The first explorers studying Bolyai’s
scientific production in the frame of his life and works’ first wave inquiry
(P. Stäckel, F. Schmidt, J. Bedházi, L. Schlesinger and the others), could
not even uncover all the secrects of this precious and comprehensive,
nevertheless both the chaotic and nonsystematic scientific heritage. The
successive researchers, even the specialists on Bolyai’s mathematical
production (L. Dávid, B. Szénássy, Gy. Alexits) were incapable of resolving this problem for long decades. Although his most important
works’ cognition, mainly that of noneuclidean geometry, significantly
advanced in the frame of international confrontation, the message of
the manuscripts remained further concealed, only exceptionally dimly
anticipated. The attempts to uncover the unrenowned János Bolyai’s
face in the mirror of his manuscript legacy only succeed in the recent
years. Elemér Kiss, Hungarian mathematician residing in Romania, who
— as I remark, rightfully — talks about real “mathematical treasuries”
to be found in his heritage, has got the merit in this success. At first,
the results of his long-time research work were published in the scientific
articles, subsequently also in the bookform, even in English, to make
them accessible for international scientific community.1 It is necessary
to mention, preliminary to Kiss there was Tibor Weszely successful in
the propagation of the Two Bolyais’ image, assembling the original
monography to deal with János Bolyai’s scientific output.2 Following
these breakthrough research works, currently we are already aware of the
fact opposing the tradition, the fact of Bolyai’s scientific activity being
progressive until the last days of him. Besides noneuclidean geometry
he stayed activated predominantly in number theory (complex numbers
especially) and also took the issue of algebraic equations’ solvability up.
This article’s proposed gain is to point out the essential features of thus
concepted János Bolyai’s unrenowned face.

Scientia Spatii
1
Kiss, E.: Mathematical Gems from the Bolyai Chests. János Bolyai’s discoveries in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts.
Budapest, Akadémiai Kiadó – Typotex Kiadó 1999.;
Kiss, E.: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. Budapest, Akadémiai Kiadó – Typotex Kiadó 1999.
2
Weszely, T.: Bolyai János matematikai munkássága. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1981.
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The range of János Bolyai’s scientific interests proves itself to be rather
broader opposite to previous assumptions, however not even the most
recent discoveries could correct the fact of the central position within his
mathematical production being linked to one of the first noneuclidean
geometry theory’s elaboration. The success and failure of thus orientated
experiments has significantly affected both his scientific work and his
destiny.
In the problems of parallels he became seriously involved about
1820 during his studies in the military academy in Vienna. His interests
in Euclid’s delicate postulate were stimulated by his father, who failed
in his own long lasting attempts to resolve this problem and who in
this period even contradictionally discouraged him — on his own harsh
experiences’ basis — to get engaged in this “ smirch of mathematics”.
The fundamental idea of the solution arose sometimes in 1823 as he
described it in his famous, frequently quoted letter to his father: “ . . . out
nothing I have created the new, entirely different world”. However,
the phase of his cogitation mentioned above remained mathematically
undocumented. His first integrated theory of the new geometry seems
to be developed sometimes during 1823–1825 years. In the beginning
of 1825 he presented his heretic theses to the father, his only scientific
counterpart, but he was not awarded his comprehension — which is not
surprising. Another familiar, to whom he presented some, in German
elaborated work on noneuclidean geometry a year after, was his former
mathematics lecturer on the military academy, captain Johann Wolter
von Eckwehr (1791–1857). In the meantime he became Bolyai’s direct
supervisor in the military service in Oradea (Romania). Unfortunately
this crucial manuscript has been lost leaving not even a single evident
response. It is difficult to assume this military officer to comprehend the
sense and significance of János Bolyai’s revolutionary ideas.
It is interesting, that despite all of discouragement and disagreement it appears to be his father exhorting him to compile and publish
his ideas. Farkas Bolyai seems to intuitively perceive the accurate era
for the revolutionary ideas in mathematics has grew already up and
finally was really urging his son for his works to publish. As he was
arranging his main mathematical work “ Tentamen” to get published,
he offered his son to publish his work alongside as an appendix to that
voluminous handbook of mathematics noted above. It was the merit
of him, that János Bolyai’s Appendix saw the light of the day in the
separate specimen form before the book itself was printed. The separates
Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

83

came out already in June of 1831, while the first volume of “Tentamen”
(having problems with print) only in the next year. So this is how
the epochal, in Latin written, János Bolyai’s masterpiece dealing with
noneuclidean geometry fundaments was being published, with the title
on the front page as follows: Appendix. Scientiam Spatii absolute veram
exhibens . . .(Appendix. Presenting the absolutely truthful Science of the
Space . . . ). In order to precise the date of origin we can add, following
János Bolyai’s notes on this event as well as the printing permission’s
date, that János’ “ Appendix ”manuscript alongside the “Tentamen”had
to be prepared already in 1829.3
An interesting parallel emerges in connection with born of noneuclidean geometry in N. I. Lobachevsky’s work. They began to be involved in the parallels’ problem approximately in the same time regarding
Lobachevsky’s leading position as he had begun it in the second decade of
the 19. century. According to the facts mentioned in his Kazan University
lectures as early as 1823 he was talking about the impossibility of proving
the parallels’ axiom. His important essay “Geometry fundaments’ short
explanation ” presented to discussion in February 1826, already contented the ideas of his theory. However, only covering letter to this thesis
has been preserved, not its text. His first work concerning mentioned
subject was published under the title “ About geometry fundaments” (in
Russian) in “ Kazanskij Vestnik” journal as a serial article in 1829/30
volume. During the third decade of the 19. century Lobachevsky — in
contrary to Bolyai — published series of works on noneuclidean geometry
problems, besides Russian in German and French as well. In his works he
has overwhelmingly expanded on hyperbolic geometry theory, whereas
Bolyai developed absolute geometry system, containing hyperbolic as
well as Euclidean geometry as special cases.4
The arguable formulation through which Gauss reacted the publication of his former friend son’s ground — breaking work seriously
hit János Bolyai’s scientific production. Namely short afterwards the
publication Farkas Bolyai hurried up to forward it to Gauss: “ My son
3

Dávid, L.: A két Bolyai élete és munkássága. (2nd ed.) Budapest, Gondolat
1979, pp. 152, 287.;
Kiss, E.: Bolyai János kéziratainak rejtett matematikai kincsei. Természet Világa
129, 1998, 3. különszám (Matematika), pp. 16–20.
4

Wußing, H. – Arnold, W.: Biographien bedeutender Mathematiker. Berlin,
Volk und Wissen 1975, pp. 360–365.;
Sain, M.: Nincs királyi út! Matematikatörténet. Budapest, Gondolat 1986, p. 622.
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has got bigger respect to your judgement than to that of whole Europe.”.
Gauss’ introductory words in his response were as follows: “If I begin
not praising him, it might take the breath away from you for a while.
Otherwise I cannot do: if I praise him, I praise myself, because the
content of his work, the way followed by your son and the findings he
reached are really similar to my ideas developed during last 30 – 35
years.” It was not only the expression of his surprise, but he was also
delighted by his friend’s son overpreceeding him. As he mentioned, Gauss
did not intend to publish any single part of his thus targeted thoughts
for the outcoming unconformity, however aimed to register them after
a time, what proved itself to be pointless in that moment thanks to János’
output. Finishing the letter, Gauss expressed the extra credits to the
young author.5 Gauss’ letter did not fulfil János’ expectations, even on
the contrary bitterly disappointed him. Perhaps he has got hurt by those
introductory, possibly carelessly pronounced words, perhaps dreamed
about more formidable, more uncompromising appreciation after the
years of misunderstanding. The biggest and perhaps eligible frustration
for him was nonethless caused by Gauss’ total lack of endeavour in
Bolyai’s influential scientific work’s propagation, not pulling it out of
the anonymity of unrenowned publishing house from provincial town.
For several times János Bolyai applied for temporary release from his
military service in order to maintain on his scientific research work. One
of the best conceptually thinking mathematicians in the human history
was drowned in providing the prosy and uninspiring tasks of standard
military buildings’ surveys and design. For mathematical genius of his
calibre it must have been downtrodding, no wonder his conflicts with
military supervisors were rather frequent. Following his health grounds
he was retired only in 1833. The human as well as scientific isolation
spread around him as he maintained on his work, for long years feeling
strong injustice and invaluation vibrations, besides another purposes resulting from negative interpretation and gloomy acceptance of his idol’s,
Gauss’ valuation words. This idol was engraved upon his memory by his
father, who in his young days had the opportunities of the friendly hand
— shaking with this later “ princeps mathematicorum”. The scientific
5
Briefwechsel zwischen Carl Friedrich Gauss und Wolfgang Bolyai.
(Hrsg. Schmidt, F. – Stäckel, P.) Leipzig 1899.
Letters: Bolyai – Gauss, 20. 6. 1831 (pp. 102–105); Gauss – Bolyai, 6. 3. 1832 (pp. 108–
113)
(Also: http://gallica.bnf.fr)
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target represented by the person of Gauss, partly hated, nevertheless
honoured until his last days, seems to have the most significant impact
on Bolyai’s output, what is demonstrated by the topics he dealt with
being parallel to those Gauss tried to solve. There are lot of literary
references according to human dimensions of János Bolyai’s isolated,
from scientific community separated production, we only intended to
mention them due to a better understanding of the conditions, in which
his remarkable, however mostly in the archives locked and until present
undisclosed works were born.

Responsio
“Scientia Spatii . . . ”(Appendix) was the only János Bolyai’s work being
published during his lifetime. In general, there is not big amount of
compact, into integrated theses assembled works among his manuscripts.
As an exception we can mention his work targeting the complex numbers
theory, which was developed on his father’s initiative in 1837 as an
contribution to the competition declared by Jablonowsky Society in
Leipzig. Despite the valuable works of C. F. Gauss and other mathematicians (Wessel, Argand, Buée . . . ), this problem was far from being
solved in the 1830s and considering dissonant, frequently even mystical
opinions on the complex numbers principles, it emerged as an active
subject of mathematics evolution. The question has been put out by
M. W. Drobisch, Leipzig University professor and targeted the problems
of geometry interpretation, complex quantities depiction and constructibility principally in the terms of analytical geometry applications. Jablonowsky Society’s contest did not raised any significant response. Only
three authors entered it, by an interesting chance, all three came from
Hungary. Besides the Two Bolyais, father and son, F. Kerekes, Reformed
College of Debrecen professor, also took part being successful after all to
win the competition, even if his work did not by far reach the scientific
qualities of both his rivals.6
Eight pages of János Bolyai’s manuscript, quoted in the literature
under the title “ Responsio ”(The Answer) analyses the matter in vitaly
broader context then the purpose of the competition intended. Author
has already concepted the complex numbers as an arranged pair of real
6
A Responsio. In: Stan, J. – Nagy, L. T.: Bolyai János élete és munkássága.
(http://www.bolyai.go.ro)
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numbers, likely to R. W. Hamilton’s achievments developed not long before. Referring to “ Appendix”he emphasised the remarkable importance
of the imaginary unit in the frame of absolute geometry, by which he
demonstrated the substantially new geometric interpretation of complex
numbers. Additionally he has presented absolutely new interpretation of
logarithms following the modern functions’ theory. (He has concepted
the logarithmic function as an converse to the exponential function
defined by series.) It is necessary to admit it was not possible to explain
all the elements of his theory, therefore his work engenders in a compendiary form. The conception remained even more difficulted by the
dissimilar symbology (different symbols used for arithmetical operations
an numerical marks, instead of 2 up to 4 units used 1, i, -1, -i, etc).
P. Stäckel, the first editor of Bolyai’s manuscript, has already pointed
out these facts. He denominated János’ work as “valuable treasure”,
however brought forward the fact of insufficient integrity enabling not
to assume its proper intelligibility. Providing this he has also justified
the unprofessional stance of Bolyai’s critics who had marked the work as
an incomprehensible, unclear and far too complicated. As L. Schlesinger
rightfully mentioned, “ . . . in 1837 there existed only one human capable
of understanding and satisfactory evaluation — Gauss . . . ”.7
The unfavourable appreciation caused another disappointment to
János Bolyai. The development of “ Responsio”, thus concisely and perhaps generally incomprehensibly formulated work on complex numbers
appears not to be accidental and isolated. It came after the long – term
interest, disputes with his father, intensive reflections and thoughts.
In his manuscript legacy a series of notes can be found to witness an
intensive interest in these problems, as he worked out the fundaments
of complex integers arithmetics independently and simultaneously to
Gauss. Thus restored ideas of him show János Bolyai as an author of
modern systematic complex numbers theory corresponding with contemporary conception of in those days still mysterious objects.

7
Schlesinger, L.: Bolyai János. Mathematikai és Physikai Lapok 12, 1903,
pp. 77–78;
A Responsio. In: Stan, J. – Nagy, L. T.: Bolyai János . . .
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Complex numbers’ divisibility problems
Especially valuable there are János Bolyai’s outcomes dealing with the
complex integers’ divisibility problems (complex numbers of which the
real as well as imaginary part is formed by integer). Findings of this
kind are usually linked with C. F. Gauss in accordance to several of his
publications.
In Z[i] set of all complex numbers we can define similar terms to
that of Z set of all integers, e.g. consistent divisibility, residue divisibility,
factorisation to the product, compound complex number, complex prime
and the likes. János Bolyai exactly demonstrated complex numbers of
Z[i] set to be the elements of one of the following groups:
a) complex numbers 1 + i, 1 − i, −1 + i, −1 − i
b) primes in the form 4m + 3 (m ∈ Z; e.g. 3, 7, 11, . . . )
c) factors of factorisation of 4m + 1 formed primes (m ∈ Z)
(Obviously, if number u ∈ Z[i] is a complex prime, similarly complex
units multiples of u are the primes as well. The numbers belonging to
the each of the groups can be computed from one of them as unitary
multiples.)
Bolyai denominated the numbers contained in a) group as perfect
complex numbers. The numbers from b) group are primes even in R set
and Z set respectively. In Z[i] set they obtain the complex number’s form,
e.g. 3 + 0 · i, 7 + 0 · i . . . , alongside being primes even in this set. This is
why they acquired “ absolute prime ” title.
The c) group, existence of which follows the well known Fermat’s
Christmas theorem, is the most interesting. This theorem goes as follows:
every prime of the 4m + 1 form can be divided to the sum of the squares
of two integers.
e.g. 5 = 4 · 1 + 1 = 22 + 12
13 = 4 · 3 + 1 = 32 + 22
etc.
Given feature of these primes enables factorisation:
13 = 4 · 3 + 1 = 32 + 22 = (3 + 2i) · (3 − 2i) = (2 + 3i) · (2 − 3i) = · · ·
17 = 4 · 4 + 1 = 42 + 12 = (4 + i) · (4 − i) = (1 + 4i) · (1 − 4i) = · · ·
and the like.
From Bolyai’s (proved) demonstration follows the consequence, that
factors
(3 + 2i), (3 − 2i), (2 + 3i), (2 − 3i), (4 + i), (4 − i), (1 + 4i), (1 − 4i),
. . . etc.
are the primes (c point).
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János Bolyai smartly proved even the latter Fermat’s Christmas
theorem using some of the Gauss’ conclusions quoted in Disquisitiones
arithmeticae. As he noted the demonstration in the letter to his father
from the mid-fifties of the 19. century, this is the only indication helping
us to date this invention. The only similar demonstration known from his
coevals’ works is G. Eisenstein’s dated to 1844. Comparing both versions,
the principal difference is brightly evident. Fermat’s theorem expressed
during the Christmas time in 1640 was left not proved for a long time.
Its first known demonstration came from Leonhard Euler (1707–1783)
and was extremely long and complicated. Euler’s related study was 55
pages long. Perhaps this is why the Fermat’s theorem remained in the
professionals’ field of vision up to now. The long series of demonstrations
originated over the previous periods, these efforts of mathematicians were
targeted to develop the shortest and smartest version. However, Bolyai’s
demonstration goes even through this competition.
János Bolyai was even able to prove the long series of analogies of
numbers theory’s fundamental theorems using the Z[i] set. For instance,
he proved the existence of unambiguous factorisation of complex numbers to the primary factors in analogy to real numbers. He inquired the
problem of congruences in Z[i] set. The applications of the several knowledges coming from the complex numbers field in proving the theorems of
number theory is interesting. Using this theory he also developed another
demonstrations of latter Fermat’s Christmas theorem.8

János Bolyai and number theory
One of the most exciting conclusions of E. Kiss’ inquiries appears to
be the fact of János Bolyai’s intensive engagement in number theory.
Previous authors unanimously stated that Bolyai did not achieve any
remarkable result in this field. Only most significant of them are here to
be mentioned, for more details reader can turn to E. Kiss’ quoted works.
Likely to the previous case of complex numbers, even in this particular
problem he was interested in prime numbers and striving to develop
8
Kiss, E.: Kétszáz éve született Bolyai János. Középiskolai Matematikai és
Fizikai Lapok (KöMaL) 52, 2002, 8. szám.
(Also: http://www.komal.hu/cikkek/bolyai200/bolyai200.h.shtml); (Modified English version of article: On János Bolyai’s Bicentennial. KöMaL, Special English language issue 2002, December. – Also: http://www.komal.hu/lap/2002ang/bolyai.h.shtml);
Kiss, E.: Bolyai János kéziratainak . . . , pp. 19–20.
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the formula or algorithm enabling to compute the primes. Initially, the
method resulting from Fermat’s little theorem appeared to be promising.
This theorem’s text is as follows:
If p is a prime, and a is an integer not divisible by p, then number
ap−1 − 1 is divisible by p , so then:
(1)

ap−1 ≡ 1 (modp)

For instance, for prime 5 and integer 2 (not divisible by 5):
25−1 − 1 = 24 − 1 = 15,
which is divisible by 5, so then
25−1 ≡ 1 (mod5).
If the converse of the small Fermat’s theorem is valid, then p is
a prime according to validity of (1). Thus converted theorem would
concede the prime computing formula. The idea actually came from
János’ father Farkas, who exhorted his son to try to develop the demonstration of such converse. After a time János reached the conclusion, that
converse of Fermat’s theorem is not valid. Namely he found out some
contradictions witnessing the falsity of the converse.
E.g.:
415−1 = 414 = 268 435 456 ≡ 1 (mod15),
when 15 is blatantly not a prime.
Numbers p, which fulfil the congruence (1) for a = 2, however they
are compound numbers, are entitled pseudoprime numbers. János Bolyai
found the smallest pseudoprime number, 341.
2341−1 = 2340 ≡ 1 (mod341),

alongside 341 = 11 · 31.

He informed his father about his small invention in a letter from
May 1855, even if he was familiar with this feature of 341 before. It is
necessary to add that this feature was invented already in 1830 by the
anonymous mathematician, however János Bolyai did not know about it
as he did not reach it by a chance as well.
His prime numbers computing method followed the findings of the
conditions of this congruence’s validity
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(2)

apq−1 ≡ 1 (modpq)

whereas p, q are primes, a ∈ Z, divisible neither by p, nor by q.
(Appropriate exponent is being obtained using the product of two prime
numbers — similarly to 341 case). This is the method he used to
find the pseudoprime 414 mentioned above. The case was published
by D. H. Lehmer in 1927. According to his own inquiries in congruence
conditions (2), Bolyai has even derived the theorem currently linked to
the name of J. H. Jeans, who published it for the first time in 1898
only.
Another example of pseudoprime invented by János Bolyai is 232 +1
number. We can find it notable because it belongs to the cathegory of
so-called Fermat numbers, numbers of the following type:
Fk = 2{2

k

}

+ 1.

Pierre Fermat was convinced of prime number character of thus
formed number, although he verified only k = 0, 1, 2, 3, 4 cases. Fermat’s hypothesis was contradicted by Euler’s demonstration in 1732
proving F5 = 232 + 1 (Bolyai’s example) case not to be prime. Similar
demonstration of F6 case has only been reached in 1880 (Laundray).
Inquiries in the general features of Fermat numbers divisibility
appeared in mathematical publications only at the beginning of the
20. century. According to the evidences contained in his manuscripts,
János Bolyai apears as a spearhead even in this particular field of arithmetics. He has also succeed in proving the fact, that Fermat numbers
always stay in the form 6n − 1, so they are not divisible by 3. According
to one of his notes (unfortunately unfinished and proofless), it is possible
to factorise every Fermat number Fk to the product if k ≥ 5 and that
seems to be very ambitious statement. 9
9
Kiss, E.: Bolyai János kéziratainak . . . , pp. 18–19;
Kiss, E.: Notes on János Bolyai’s researches in number theory. Historia Mathematica
26, 1999, pp. 68–76;
Kiss, E.: János Bolyai the first Hungarian Number Theorist. KöMaL, Special english
language issue 1996, pp. 8–10.

Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

91

x

y

3b− x−y

4b− 2x−y

b

2x+y−2b

x+y−b

2b − y

2b − x

To the things of interest contained in his manuscript legacy also belongs
the magic square, in which the variables x, y, b figured instead of concrete
numbers.

Algebraic equations’ solvability problem
Paging through János Bolyai’s manuscript legacy it is easy to see he
was seriously engaged in solvability of algebraic equations higher than
fourth degree. It seems to be natural, as we regard his father’s private
library as well as Teleki Library in Tirgu Mures — he studied there
very often — containing the works of J. L. Lagrange and C. F. Gauss who
were intensively concerned in this subject. Lot of notes, commentaries
and additions linked to Gauss’ works can be found in Bolyai’s records.
He pointed out Gauss’ sceptic expressions about general solvability of
algebraic equations contained in Gauss’ works “ Demonstratio nova”
and “Disquisitiones arithmeticae ”. János was often browsing through
the handbook of Andreas von Ettinghausen, professor of mathematics
from Vienna, titled “ Vorlesungen über die höhere Mathematik” (Vienna
1827), however he often criticised it. He found Ruffini’s demonstration
(1799) of algebraic insolvability of equations higher than fourth degree
there, which he annotated as follows: “ . . . he tried to reach the impossibility . . . but some errors appeared in his experiment.”
It is evident that Bolyai uncovered the insufficiences of Ruffini’s demonstrations, in connection to which he at first figured out the existence
of its algebraic solution to be true. However, he reached the objective
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conclusion of general algebraic insolvability of algebraic equations higher
than fourth degree, after unsuccessful inquiries. There is no complete
evidence of this statement kept among his manuscripts, though several
of his notes indicate the fact he has proved the theorem today linked to
the name of Paolo Ruffini and Niels Henrik Abel. (Bolyai talked about
even two versions of such demonstration.)
For the first time János Bolyai was sporadically engaged in problems
of algebraic equations’ solvability in 1820s, but then, after he moved
to his family estate to Domáld (1837), he intensified his thus oriented
inquiries. Commenting this period of his life, biographers entitled him
“ the eremite of Domáld”. It is adequate even from his scientific output’s
point of view, explicitly in algebra he was working out the problems being
already solved, as in his isolation he did not know about it. Using his own
faultless demonstration Able solved the algebraic equations’ problem in
1826, but “Crelle Journal ” where it was published, even the significant
works of Evariste Galois on the latter subject did not reached János
Bolyai’s hands.10

János Bolyai’s unrenowned face
We can talk about the unrenowned face of János Bolyai even in connection with his real portrait. In various mathematical publications it is
possible to find a photo of him made on the basis of Mór Adler’s oil painting, although the majority of the authors disapprove its authenticity.
(According to several opinions it is even considered to be a portrait of
Friedrich Nietzsche in the time of his youth.)
There is no reliable authentic portrait of János Bolyai created during
his lifetime preserved to the present. We know about the existence of
three portraits, according to his biographies and correspondence. First of
them was a portrait painted during the time of his Vienna studies, which
was mentioned in one of his father’s letters, which is already lost. Another
one depicted him as a lieutenant and military engineer in the full fig of
uniform — Bolyai has torn it up in some burst of anger while quarreling
with his father Farkas. The third one was mentioned by Paul Stäckel as
a small picture put on the china clay, but destroyed by János’ grandchildren, children of his son Dénes. Probably the most authentic depiction of
his face provides the plastic on the frontage of palace of culture in Tirgu
10

Kiss, E.: Bolyai János kéziratainak . . . , p. 20.
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Mures, which was created following the authentic descriptions and the
exhumation executed in 1911. (Since 1911 the Two Bolyais, father and
son, share the common tomb in Tirgu Mures cemetery.) The building
was completed between the years 1911–1913, the relief is considered to
be of the same age. It was the time when his son Dénes was still alive –
it could oblige its authenticity.11

János Bolyai’s portrait (Is it János Bolyai ?)
However, as more important we can consider the unrenowned Bolyai’s face which was recently uncovered thanks to patient, difficult and
devoted research works of Elemér Kiss. In Bolyai’s manuscript legacy
there was no such valuable paper left to be compared with “Scientia
Spatii . . . ”, although latter examples are enough to force us to update
and modify our view of scientific range of János Bolyai’s output. As the
best expert on his manuscripts denotes, not even now we would afford
to consider the inquiries of his legacy finished. There can still be hidden
another treasuries among his manuscripts.
Translated by Andrej Šperka
11
Kántor, S.: Milyen volt Bolyai János, avagy van-e kép Bolyai Jánosról? Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) 52, 2002, 1. szám.
(Also: http://komal.elte.hu/cikkek/bolyaikep/bolyai.h.shtml)
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Reflections of Picard’s theorem and Monge’s
problem on two Greek mathematicians:
G. Remoundos and P. Zervos.
Christine Phili

Summary.

In the beginning of the 20th century two young distinguished

graduates from the University of Athens, tried to expand their mathematical horizon in Paris. Very gifted, it did not take them long to obtain
important results. Remoundos extended Picard’s classical theorem while P.
Zervos solved Monge’s problem (1784), unsolved till that time. Years later
the director of the renowned series of monographs Mémorial des Sciences
Mathématiques, Professor Henri Villat, invited both of them to contribute
to it. In 1927 G. Remoundos was the first to present his monograph,
Extension of Picard’s theorem to algebroid multiform functions and its
generalizations, while in 1932 P. Zervos wrote on Monge’s problem.

I. Introduction
During the last thirty years of the 19th century Greece1 gained a wide
reputation2 through the works of Kyparissos Stephanos3 (1857–1917)
and Ioannis Hadjidakis4 (1844–1921), who teaching in the University of
1

For more details see Ch. Phili, Sur le développement des mathématiques en
Grèce durant la période 1850–1950. Les fondateurs. Istoriko Mathematicheski Issledovania. 2e série Moscow 1997 p. 80–102.
2
See W. Blaschke, On the contribution of ancient and modern Greece to the
advancement of mathematical science. Bull. of the Greek Mathematical Society. Vol.
19, 1938 p. 166–174 (transl. in Greek by K. N. Labiri).
3

Ch. Phili, Kyparissos Stephanos and his paper on quaternions. Acta historiae
rerum naturalium necnon technicarum. New series Vol. 3 Prague 1999 p. 35–46;
Cyparissos Stephanos (1857–1917): un mathématicien grec d’envergure entre deux
pays et deux siècles (to appear in the Revue d’Histoire des Mathématiques).
4
On his work see, Mathematische Beiträge herausgegeben von J. Hatzidakis,
professor der höheren Mathematik an der militärischen Schule zu Pireaus. Erstes Heft
Athen 1876. Druck von Gebrüder Perris in 8o 49 s. We must stress that the majority of
his papers were presented in Crelle’s Journal. W. Blaschke and H. Reichardt in their
book, Einführung in die Differential Geometrie, Berlin – Göttingen – Heidelberg,
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Athens5 formed the first generation of mathematicians. So, the seeds of
their knowledge would fertilize the mind of three distinguished students:
N. I. Hadjidakis6 (Ioannis Hadjidakis’ son) (1872–1942), G. Remoundos7
(1878–1928) and P. Zervos (1878–1952).
This triad had the opportunity to study8 (as well as their professors
Kyparissos Stephanos9 and Ioannis Hadjidakis)10 with the most famous
(scientifically and instructively) mathematicians of their time and later
brought to Greece the contemporary mathematical spirit and with their
research promoted the development of mathematics. Moreover they communicate to their students an enthusiasm for mathematics and cultivated
research skills.
N. I. Hadjidakis generalizes Darboux’s theories in n-dimensional
Springer Verlag 1960 refer to his work op. cit. p. 57. Hadjidakis’s transformation is
discussed in M. Spivak’s book, Comprehensive Introduction to Differential Geometry
Vol. 5. Boston 1975 p. 379.
5
See Ch. Phili, Mathematics and Mathematical Education in the University of
Athens from its foundation to the beginning of the XXth century. Archives Internationales d’Histoire des Sciences No 146. Vol. 51 2001 p. 78–95.
6
For more details, see Ch. Phili, Some aspects of Scientific Society in Athens at
the end of the XIXth century: Mathematics and Mathematicians. Archives Internationales d’Histoire des Sciences No 145 Vol. 50. 2000 p. 302–320.
7
See Ch. Phili, Panagiotis Zervos, George Remoundos, Nicolaos Hadjidakis. Founders of Mathematics in Greece of the 20th century in Figures of 20th century. Athens
2000 ed. Livani p. 147–152 (in Greek).
8
Nicolaos Hadjidakis in 1896-98 attended the lessons of Poincaré, Picard and
Darboux in Paris. The next year he studied in Göttingen, where he became close to
D. Hilbert, who later sent a recommendation letter to support his election as Professor. See Proceedings of the Department of Philosophy 14/2/1900. (Unfortunately
we were not able to found this letter in the Archives of the University.) In 1900, he
attended the lectures of Schwarz, Fuchs and Knobloch in Berlin University.
9
K. Stephanos studied in Paris and obtained his doctorat d’Etat, titled “ sur la
théorie des formes binaires et sur l’élimination ” in 1884 having the following jury:
Hermite, Darboux and Bonnet. During his sojourn in Paris (1879–1884) he was the
archivist of the French Mathematical Society. From this post he had the opportunity
to develop important scientific relationships with many eminent mathematicians:
Poincaré, Hilbert, Klein, Darboux, Dyck etc.
10

Ioannis Hadjidakis holder of a scholarship from Athens University, studied
for one year (1866–67) in Paris (Sorbonne) but on account of the Franco-German
war, he preferred to continue his studies in Berlin. As he noted himself, he followed,
among others, Kronecker’s Kummer’s and Weierstrass’s lectures in Berlin University
(1869–1873). Nevertheless during our recent research (Dec. 2002) in the Archives of
Humboldt University I. Hadjidakis’ name does not appear in the University register,
so we consider that he attended the lectures as free auditor.
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space11 and also contributes to the progress of cinematic geometry12 .
Remoundos extending Picard’s classical theorem, mainly focussed his
research on the development of the theory of functions, while P. Zervos
solving Monge’s problem became (as well as the two others) significant
references among the members of the international community.
G. Remoundos and P. Zervos shared a close friendship, studied together in the University of Athens and almost in the same period continued
their studies in Paris. While there, inspired by very well known mathematicians, they learnt about the most advanced theories and important
discoveries. As they did not have common scientific interests, each one
was attracted by a different field of research: theory of functions for
Remoundos and differential equations for Zervos.
Let us present their achievements which took a crystallized form in
their monographs in the Mémorial des Sciences Mathématiques.

II. Picard’s theorem and G. Remoundos (1878–1928)
Born in Athens in 1878, he studied mathematics in Athens University
(1895–1900) where he earned the respect of his professors13 . Holder
of a scholarship, from the Greek government, (which he won in an
open competition) Remoundos continued his studies in Paris until 1905.
During his sojourn he attended the lectures of H. Poincaré, E. Picard,
P. Painlevé and P. Appell at the University of Paris14 as well as in the
Ecole Normale Supérieure (foreign student)15 .
11
See N. Hadjidakis, Displacements depending on one, two, k parameters in a space
of n dimensions. American Journal of Mathematics (1900) p. 154–184. See also his
paper: Zum Aufsatze “ Ausdehnung der Frenetschen Formeln und verwander auf den
Rn von Herrn W. Fr. Meyer ” Deutsche Math. Ver. 19 p. 267–269.
12
see f.ex. Sur quelques formules de géométrie cinématique. Comptes Rendus du
Congrès Intern. des Math. Strasbourg 1920 p. 459–463.
13
In the Proceedings of the Sessions of the Faculty (M.S.), Professor I. Hadjidakis
notes the presence of a distinguished student, that of G. Remoundos during the
academic years 1898–1899 and 1899–1900. op. cit. p. 140 and p. 148.
14
In the preface of his thesis, he expresses his profound gratitude to France, to its
scientists and to French science.
15
Recognizing the scientific advantages and the hospitality which this institution
offers, he addresses his warmest thanks to the director: “ Mr Perrot, whose philhellenism developed a constant solicitude towards the Greek students of the Ecole, to the
director of the Scientific Section, M. Jules Tannery ” as well as to all his professors.
G. Remoundos, Sur les zéros d’une classe de fonctions transcendantes. Ann. de la
Fac. Sc. de l’Université de Toulouse 2e série Vol. 20. 1906 p. 5.
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Professors Painlevé and Raffy introduced him into the French
Mathematical Society on the 18th of November 1903 and in this same
session he was elected member of the French Mathematical Society.
His fundamental result is the extension16 of Picard-Borel’s theorem
to algebroid functions. This result constitutes the canvas of his thesis17 .
After its defence, the dean of the Faculty of Sciences of the University of
Paris P. Appell sent a congratulatory letter to the Greek prime minister
G. Theotokis, stressing the scientific achievements of the young Greek
mathematician.
Remoundos himself reveals how he came to undertake this research:
“ M. Painlevé, in his lectures on the abelian functions in the Ecole Normale (1902–1903), where I had the honor to attend, made this remark.
M. Painlevé formulated as apparently true the following proposition:
»A function having ν branchs in the neighborhood of a singular essential
point isolated (from this we can understand that there are not other
essential singularities in a circle sufficiently small written around this
point z = a) takes in the neighborhood of this point all the values,
except 2ν at most« ”.18
Painlevé, who had contributed to this field19 , noted, continues Remoundos, that it would be possible to test the proof of this aforesaid
proposition, in two ways, Picard’s and Borel’s. “According to this indication of my professor, I started to work following Mr. Picard’s way,
but the results were not satisfactory, so I must follow Mr. Borel’s20 way,
16
The first extensions of Picard’s theorem are due to E. Borel f. ex. see his
book, Leçons sur les fonctions entières. Paris Gauthier – Villars 1900 p. 94–102 and
E. Landau, Ueber eine Verallgemeinerung des Picardschen Satzes. Sitzungberichte
der Königlich. Preussischen Akademie der Wissenschaften Berlin 1904 p. 1118–1133.
We must also add that Carathéodory’s discussions with P. Boutroux on Borel’s
proof of Picard’s theorem in Göttingen, led to a generalization of the theorem that
appeared in his communications in the French Academy of Science. See, Ch. Phili,
Constantin Carathéodory: His Life and Work in Advances in Convex Analysis and
Global Optimization. Honoring the Memory of C. Carathéodory (1873–1950). Kluwer
Acad. Publ. Dordecht. Boston. London 2001 p. xv–xvi.
17
Thèse de doctorat de l’Université de Paris which Remoundos defended having
as jury: Picard, Poincaré, Painlevé. His thesis was published in the Scientific Annals
of Toulouse University as well as in Gauthier – Villars, Paris 1906 p. 80 in 4o .
18
G. Remoundos, Sur les zéros d’une classe de fonctions transcendantes. Ann. de
la Faculté des Sciences de l’Université de Toulouse 2e série Vol. 20 1906 p. 5.
19
See f. ex. his dissertation, Sur les lignes singulières des fonctions analytiques.
Ann. Fac. Sci. Univ. Toulouse Sci. Math. et phys. 2 (1888) p. 1–130.
20

At the end of his preface in his thesis Remoundos addresses his warmest thanks
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which was the successful one ”21 .
In reality Painlevé’s remark constitutes “an extension of the famous
Picard’s theorem22 to non uniform functions, on the values of uniform
function in the neighborhood of an isolated singular essential point”23 ,
as Remoundos pointed out in one of his first papers.
Until 1903 the various generalizations of Picard’s theorem on the
values of an entire or meromorph function and of uniform function in
the neighborhood of an isolated essential point concerned only uniform
functions. In this same year G. Remoundos in his first presentation to
the French Academy of Sciences24 presents an extension to multiform
algebroid25 , which appeared in a more extensive form in his paper: On
the zeros of a class of transcendal functions 26 . Let u = ϕ(z), a function
of z of ν-branchs giving by the equation
F (z, u) = uν + uν−1 A1 (z) + uν−2 A2 (z) + · · · + Aν (z) = 0

(I)

“ to M. M. P. Painlevé and E. Borel for their advice and for their warm reception of
my research ”. op. cit. p. 5.
21
Idem.
22
We must stress that Picard formulates two theorems in two successive notes
presented in the French Academy of Sciences. In the first one, Sur une propriété
des fonctions entières C.R.Ac.Sc. t. 88 1879 p. 1024–1027, he states “ that for each
non constant entire function f (z) the equation f (z) = A has roots, where A is
any complex number, with at most one exceptional value of A ”. (the so-called
little Picard’s theorem). In the same year in his second note, Sur les fonctions
analytiques uniformes dans le voisinage d’un point singulier essentiel. C. R. Ac.
Sc. t. 89. 1879 p. Picard establishes the following theorem (the so-called big Picard’s
theorem) “ In any neighborhood of an essential singularity z0 of the function the
equation f (z) = A has infinitely many solutions for any complex number A, finite or
infinite, with at most two exceptions, depending only on the function ”. Mathematics
of the 19th century Geometry, Analytic Function Theory edited by A. N. Kolmogorov
and A. P. Yushkevitch. (transl. from the Russian by Roger Cooke). Birkhäuser Verlag
Basel – Boston – Berlin 1996 p. 238–239. For more details see E. Picard, Traité
d’Analyse t. III Paris 1896; see also E. Borel, Leçons sur les fonctions méromorphes.
Paris Gauthier – Villars 1903 and O. Blumenthal, Principes de la théorie des fonctions
entières d’ordre infini. Paris Gauthier – Villars. 1910.
23
G. Remoundos, Sur les zéros d’une classe de fonctions trancendantes. Bull.
S.M.F. Vol. 32 1904 p. 44.
24
Une nouvelle généralisation du théorème de M. Picard sur les fonctions entières.
C. R. Ac. Sc. t. 136 1903 p. 953–955.
25
An algebroid (in the plane) is every function u = a(z) having a finite number
of branchs in all the plane and not having transcendental singularities in a finite
distance. The function u = a(z) satisfies the equation of the form: F (z, u) = uv +
A1 (z)uv−1 + A2 (z)uv−2 + ... + Av−1 (z)u + Av (z) = 0 where Ai (z) are meromorph
functions.
26

Bulletin S.M.F. 1904 Vol. 32 p. 44–50.
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where A1 (z), A2 (z), · · · Aν (z) are entire functions a question arises, for
which values of u the equation f (z, u) = 0 could have a finite number of
roots, Remoundos demonstrated the two following theorems:
I The function u(z) with an infinite number of branches, defined by
the equation (1), takes in the domaine of the infinity all the values,
except may be, a denombrable set, which makes part of the set (E),
set of the roots of the equation and
II Every transcendental algebroid function27 with ν branchs et finite
genre28 takes in the domaine of infinity all the values, except 2ν at
most. If the number of exceptional values is superior to 2ν, then the
function u(z) is not transcendal, but algebraic.
These two papers, mentioned above constitute the kernel of Remoundos’ thesis, published in 1906, On the zeros of a class of transcendental functions which is divided into three principal chapters.
In the first one, basing on Borel’s fundamental theorem29 , Remoundos studied the zeros of analytic functions with ν finite number of
branches in the neighborhood of a singular essential isolated point. In the
second chapter he treats the same subject for an extentity class of multiform functions, with ν finite number of branches in the neighborhood
of a singular essential isolated point, while in the third one the young
Greek completes the theorems given by Borel on the entire functions
having regular increase.
Soon Remoundos’ thesis became a frequent reference. Otto Blumenthal, in his book, Principes de la théorie des fonctions entières d’ordre
infini 30 indicates it, as well as other mathematicians31 later. However
27

Algebroid function is every function having a finite number of branchs, defined
by the equation:
f (z, u) = aν + A1 (z)uν−1 + A2 (z)uν−2 + · · · + Aν−1 (z)u + Aν (z) = 0
(I)
where A( z) are entire or meromorph functions.

28
genre of a function to ν branchs defined by the equation (I), is the most great
genre of its coefficients A1 (z), A2 (z) . . . Aν (z).
29

Let two series of n entire functions G1 (z), G2 (z) . . . Gn (z); H1 (z), H2 (z) . . .
Hn (z) and suppose that the maximum modulum of the differences Hi (z) − Hk (z)
increases faster than [µ(r)]1+ε , where µ(r) designes a increasing arbitrary function
and ε > 0, then from the following identity
G1 (z)eH1 (z) + G2 (z)eH2 (z) + . . . + Gn (z)eHn (z) = 0
implies that
G1 (z) = 0, G2 (z) = 0, . . . Gn (z) = 0.
30
Collection de monographies sous la direction de M. E. Borel. Paris Gauthier –
Villars 1910 p. 107.
31

See f. ex. F. Iversen, Sur les valeurs asymptotiques des fonctions méromorphes
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Remoundos’ works are mentioned32 in several important treatises as: in
P. Montel’s Leçons sur les familles normales de fonctions analytiques,
Vivanti, Sur les fonctions analytiques, Zoretti Leçons sur le prolongement
analytique, while Painlevé refers to them in the French édition of the
Encyclopädie der mathematischen Wissenschaften.
Later, his student Theodore Varopoulos 33 (1894-1957) continued
Remoundos’ research in the beginning of his career and also as professor
at the newly established University of Thessaloniki.

III. Monge’s Problem and P. Zervos (1878–1952)
Born on the island of Cephalonia (Ioanian islands), he studied in the
University of Athens where he soon distinguished himself. In the Proceedings of the Philosophical Department34 , under the Rectorship of Ioannis
Hadjidakis, we can read that P. Zervos received his first distinction (a
fellowship of thirty drachmas, a significant amount at that time)35 . He
graduated from the Athenian University (1899) with the highest honours,
and two years later obtained his doctorate having as jury Cyparissos
Stephanos and Ioannis Hadjidakis.
During a three years stay in Paris (1903–1905) he was elected
member of the French Mathematical Society, introduced by professors
Raffy and Estaneuve on the 18th of November 1903. From the beginning
he showed evidence of his scientific activities presenting the results of his
research36 while he attended the lectures of Poincaré (Celestial Mechanics), Boussinesq (Physics), Darboux (Geometry), Goursat (Analysis)
et les singularités transcendantes de leurs inverses. C. R. Ac. Sc. t. 166 p. 156–159;
P. Boutroux, Sur quelques propriétés des fonctions entières. Thèse de Doctorat 1903.
32
See f. ex. M. Watanabe’s paper: Some properties of the coefficients of the formal
solution of the differential equation. . . Tôhoku Math. J. 7. 1915 p. 187.
33
See f. ex. Th. Varopoulos, Sur quelques théorèmes de M. Remoundos, C. R. Ac.
Sc. t. 171, 1920 p. 613–614.
We must also emphasize that Varopoulos, who studied in Paris with P. Montel,
in his presentation on the property of multiform functions, named Painlevé’s proposition, which was proved by Remoundos in his first Note in the French Academy of
Sciences, theorem Painlevé – Remoundos.
34
From 1837 (year of the foundation of the University) until 1904 the mathematical department was an “ unimportant ” part of the department of philosophy.
35
See Rectorship of Ioannis Hadjiadakis 1894–1895. Athens 1896 p. 2 (M.S.)
36
Zervos presented many communications. In 20–1–1904, Sur le développement
d’une fonction en série ordonnée suivant les puissances entières et positives d’une
autre fonction, Bull S.M.F. Vol. 32 1904 p. 64; in 4–2–1904, Sur la représentation des
fonctions non uniformes (idem); in 20–2–1904, sur les équations algébriques (idem);
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Hadamard (Hydrodynamics and related Analysis, four semesters, both at
Sorbonne and Collège de France), Painlevé (Mechanics, four semesters),
Picard (Theory of functions of one complex variable). As we can see
for his presentations to the French Mathematical Society, during the
first period of his stay (1903–1904), his research was focussed on two
different topics: real algebraic equations and theory of functions of one
complex variable.
It was the second period of this stay (1905) that will open the way
for the solution of the famous Monge’s Problem (1784), unsolved till that
time.
Strongly impressed by the whole mathematical (and not only) personality of Hadamard, whose lectures, in Collège de France, he reguraly
attended, P. Zervos asked for him a subject for further research. Then,
Hadamard gave him the still unsolved Monge’s problem with, as reference, only the original paper of the French geometer37 . He added “ this
interests me greatly ”38 , 39 . It was from a problem of fluid mechanics that
Hadamard had become interested in these problems of Indeterminate
Analysis, in which the number of variables is greater than the number
in 18–5–1904, démonstration de l’impossibilité d’une certaine identité entre fonctions
entières (idem p. 147); in 6–7–1904 Sur les séries ordonnées suivant les puissances
d’une fonction donnée. Idem. Almost all these communications will constitute the
kernel of Zervos’ first publications.
37

Supplément où l’on fait voir que les équations aux différences ordinaires, pour
lesquelles les conditions d’intégration ne sont pas satisfaites, sont susceptibles d’une
véritable intégration, et que c’est de cette intégration que dépend celle des équations
aux différences partielles élévées. Hist. Ac. Sci. 1784 p. 502–576. See also R. Taton,
l’Oeuvre Scientifique de Monge. P. U. F. Paris 1951.
38
According to P. Zervos’ son, professor emeritus of Athens University, S. P. Zervos
(Docteur des Sciences mathématiques in 1960). Here we wish to express our warmest
thanks for his assistance and his information.
39
For his interest for partial differential, characteristic is Paul Lévy’s statement:
“ One of Hadamard’s admirers once told me that it was in the theory of partial
differential equations that he gave the most striking proof of his genious. He devoted
numerous articles and two large books to this subject, one book on the propagation of
waves and the equations of hydrodynamics (1903), the other on the Cauchy problem.
On the subject of these works, I will first of all note that he was not interested in the
problems one poses because they seem easy to solve: I do not believe that he ever
studied cases where elementary integration is possible. On the contrary, he devoted
himself to problems which are posed naturally, and especially those from physics: for
these even little progress seemed important to him ”. P. Lévy, Jacques Hadamard, La
Jaune et la Rouge, Janvier 1964 p. 7.
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of equations40 , 41 .
What was Monge’s problem? Let f be a sufficiently smooth function,
in the form f = f (x1 , x2 , x3 ; dx1 , dx2 , dx3 ), homogenous with respect to
dx1 , dx2 , dx3 . It was possible to solve42 explicitly the equation f = 0; i. e.
express the variables x1 , x2 , x3 explicitly as functions of one parameter,
of one arbitrary function of this parameter and of their derivatives until
a certain order. A finite set of arbitrary constants may be also included.
In 1784 Monge obtained his result43 by an ingenious, simple method.
He had found the connection of the above question with the theory of first
order partial differential equations. Naturally, differential geometry is
included in this research. The French geometer believed that his method
could be extended to equations with more variables. Let us formulate
the so-called general Monge’s Problem.
Let fi (x1 , . . . , xn+1 ), i = 1, . . . , k, k ≤ n − 1 be sufficiently
smooth functions, homogenous with respect to dx1 , . . . dxn+1 . Monge’s
problem is one independent variable consists in solving (integrating) explicitly (in the above sense) the system of k equations
fi (x1 , . . . , xn+1 ; dx1 , , . . . , dxn+1 = 0.
It has been possible to extend Monge’s result in certain special cases.
The general case studied is that where n > 2 and k < n−1, a belief which
was also shared by the leading mathematicians who searched in vain for

40
J. Hadamard, Sur l’équilibre de plaques élastiques circulaires libres ou appuyées
et celui de la sphère isotrope. Ann. Sc. E. N. S. 3e série t. 18 1901 p. 313–342.
41
From the following question Hadamard was led to these problems: “ Lorsqu’ un
corps élastique est déformé par l’action de corps rigides qui doivent rester en contact
avec lui, le contact ayant lieu sans frottement, la déformation qu’ il subit ne peut pas
être quelconque, quels que soient les corps déformants, puisque la tension à la surface
doit être normale ”. J. Hadamard, op. cit. p. 337.
42

The term solve means integrate in the classical language.

43
The process by which Monge arrived at his problem is described in M. Janet’s
paper: P. Zervos et le problème de Monge. Bull. Sc. Math. 2e série Vol. 95, 1971 p. 15–
26; on the geometric theory of differential equations see S. Lefschetz, Differential
Theory: Geometric Theory. Interscience New York 1957.
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a general proof. Among them Serret44 , Darboux45 and Hadamard46 , had
made important contributions.
Two months after Hadamard’s proposal, Zervos found an example
which opened the way for the exact opposite direction, the proof that
the extension of Monge’s method was, in general, impossible when the
number of variables is greater than three. So x, y, z taken from the
equations.
s − x0 x − y0 y − z0 z = a3
s − x00 x − y00 y − z00 z = a03
s − x000 x − y000 y − z000 z = a003
000
000
000
s − x000
0 x − y0 y − z0 z = a3
could not give the solution of the equation dx2 + dy 2 + dz 2 = ds2 where
x0 , y0 , a3 are arbitrary functions of an independant variable.
Hadamard understanding the importance of this statement, intervened to have it presented as a Note 47 in the Comptes Rendus of the
French Academy of Sciences by Painlevé 48 in 10th of April 1905.
At the end of July 1905 Zervos presents a more advanced paper
44

Serret integrates the equation dx2 + dy 2 + dz 2 = ds2 by the geometric interpretation of it by rectangular coordinates. See J. Serret, Sur l’intégration de l’équation
dx2 + dy 2 + dz 2 = ds2 . Journ. math. pures et appliquées 1ere série t. 13 1848, p. 353–
368.
45

Darboux starting from Serret equation dx21 + dx22 + dx23 = dx24 setting dxi −
P 2
dbi
= −x4 ,
ai dx4 = 0 and xi − ai x4 = bi i = 1, 2, 3 he obtains
ai = 1 and da
i
gives a new formulation of the problem of the intergration, determine the most
db1
db2
db3
general expressions ai bi satisfying the equations da
= da
= da
. Extending
1
2
3
his method he obtains a more general formulation: Determine the most general
db
db1
db2
expressions ai bi satisfying the equations da
= da
= dan−1 , see J. Serret, Sur
1

2

n−1

l’intégration de l’equation dx2 + dy 2 + dz 2 = ds2 et de quelques équations analogues.
Journ. math. pures et appliquées 2e série t. 18 1873 p. 236–241; Sur la résolution de
l’équation dx2 + dy 2 + dz 2 = ds2 et de quelques équations analogues ibidem 4e série
t. 3, 1887 p. 305–325; Sur le problème de Pfaff. Bull. Sc. Math. 2e série t. 6 1882 p;
Solutions singulières des équations aux dérivées partielles. Mém. Sav. Etrangers Ac.
t. 27 1883p.
46

Hadamard studing a problem of mathematical
P physics, affronted the general
solution of a system of n−1 differential equations k Fik (yk ) = 0 (k = 1, 2, . . . , n−1;
i = 1, 2, . . . , 7n − 1 where F are the differential operations of the following form
A0 Dn + A1 Dn−1 + · · · + An where D is the derivation symbol and A arbitrary
functions of independent variable.
See. J. Hadamard, Sur l’équilibre de plaques élastiques circulaires libres ou appuyées
et celui de la sphère isotrope. Ann. Ec. Norm. 3e série t. 18 1901 p. 313–342.
47

P. Zervos, Sur le problème de Monge. C. R. Ac. Sc. t. 140 p. 1013–16.

48

Hadamard was not yet a member of the Academy.
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to Painlevé 49 where he makes some remarks on the integral curves 50 ,
which will appear in the Comptes Rendus of 11th of September. These
dates are significant because in the meantime an important paper was
published by Goursat 51 , which begins with the acknowledgement that it
was Zervos’ Note that had revived his interest in Monge’s Problem52 . In
the same vein we must mention also Botasso’s contribution, who makes
further advances in his Note53 in the French Academy of Sciences on the
13th of June 1905, based on Zervos’ first paper.

IV. 1905: Return to alma mater and further developments.
Ending their Parisian sojourn both of them return to Athens, where they
tried to start their academic career, as the University of Athens was the
only54 University in the country. For that a sine qua non condition55 was
the defense of another dissertation56 . So, each one chose as the subject
of this second thesis, their recent results published in France.
In the Archives of the University of Athens we were not able to
find the text of Remoundos’ second thesis, titled: “On some points
of the theory of numbers”. However in the Proceedings (M.S.) of the
Faculty of Physicomathematics (session of 20th May 1905), the Dean of
the department professor Ioannis Hadjidakis analyzing the work of his
49
See the note below at the first page of Zervos’ communication, Sur le problème
de Monge. C. R. Ac. Sc. t. 140 1905 p. 501.
50
“ By integral curve he means every”curve satisfying the equation:
dyn+1
dy2 dy3
f y1 , y2 , . . . yn+1 , dy
, dy , . . . , dy
=0
51

1

1

1

E. Goursat, Sur le problème de Monge, Bull. S. M. F. t. 33 1905 p. 201–210.
52
“ La publication d’une Note récente de M. Zervos (Comptes Rendus 10 Avril
1905) a ramené mon attention sur certains résultats relatifs au problème de Monge,
qui quoique très incomplets, peuvent peut-être offrir quelque intérêt pour les
mathématiciens qui s’occuppent de ce genre de question ”. E. Goursat op. cit. p. 201.
53
M. Botasso, Sur une solution du problème de Monge, relatif à l’équation
f (dx1 , dx2 , . . . , dxn ) = 0 à coefficients variables. C. R. Ac. Sc. t. 140 1905 p. 1579–
1582.
54
Following Carathéodory’s proposition of 1919, the Greek government establishes
at Thessaloniki a second University in 1930. (see Projet d’une nouvelle Université en
Grèce, présenté au Gouvernement Hellènique par C. Carathéodory. Paris 20 Octobre
1919).
55
For the post of private docent.
56
The second thesis was a kind of Habilitationschrift. This procedure was obligatory until 1982; with the new law for the universities in 1982 it was abolished.
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late student indicates: “ the author presents the existing analogy between
the arithmetic theorem of Lindemann and that of Borel whose external
similarity is evident”57 . From this extract we can infer that this second
thesis is the Greek translation of his previous papers already published
in French under the same title58 , where Remoundos stresses the analogy
between Lindemann’s theorem on the impossibility of the equality
A1 ea1 + A2 ea2 + · · · + An ean = 0
where a1 , a2 , . . . , an ; A1 , A2 , . . . , An are algebraic numbers and Borel’s
theorem on the impossibility of the equality
P1 (z)eH1 (z) , P2 (z)eH2 (z) + · · · + Pn (z)eHn (z) = 0,
where P1 (z), P2 (z), . . . , Pn (z), H1 (z), H2 (z) . . . Hn (z) are rational functions of z.
As this second thesis is not available, for the History of Mathematics
in Greece his inaugural speech remains very important59 , as a private
lecturer in the University of Athens published in 1906, “ On the progress
of mathematical Analysis during the last century”. In this text60 he presents Riemann’s, Weierstrass’, Poncaré’s, Picard’s, Hadamard’s, Borel’s,
Mittag-Leffler’s, Painlevé’s contributions without omitting to inform his
students of the new theory recently formulated by G. Cantor, which the
Greek audience heard for the first time.
Almost in the same period, in the beginning of 1906, 21st of January, P. Zervos defended his second thesis On Monge’s Problem. After
the exposition of “ Monge’s conjecture”, Professor Cyparissos Stephanos
adds that “ P. Zervos’ works presented in the Comptes Rendus of the
Academy of Sciences in Paris gave birth to other works, those of Botasso
and Goursat. Mr. Zervos’ results are very interesting and show the large
range of his mind, only the development of his theory is condensed,
but because this work is very important and the results are rigorous” 61
he approved it. In the same vein are the eulogies of professor Nicolaos
57
Proceedings of the Faculty of Physicomathematics (M. S.) session of 20th May
1905 p. 35.
58
Sur quelques points de la théorie des nombres. C. R. Ac. Sc. t. 150 p. 135–136;
Annales de l’E. N. S. (3) 23 p. 367–386.
59

Athens 1906 16 pages (in Greek).

60

Here we wish to express our warmest thanks to Dr. Catherine Remoundos, grand
daughter of Professor G. Remoundos, who brought this text to our attention.
61
Proceedings of the Faculty of Physicomathematics (M.S.) session of 21st January 1906 p. 79.
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Hadjidakis, who also emphasizes the condensed form of this text, while
he expresses the favorable opinion of Professor Ioannis Hadjidakis, who
is absent62 .
In November 2002, in Zervos’ file of canditature in the Academy
of Athens we found this text, which until then was unknown. This
brochure of 32 pages, edited in 1905, just before its defence, constitutes
a precious document for the Greek mathematical bibliography as its
contains the historical framework of the problem63 . So the author presents the previous contributions, firstly the theories of Monge–Darboux64
and Hadamard’s method65 . In the third part, he presents the results of
his recent research66 , and its applications67 , where he paid tribute to
Darboux’s and Goursat’s methods68 .
As well as the fourth part, where he adds Botasso’s69 method.
At the end he presents his remarks70 , emphasizing that the theory of
characteristic leads to another more general theory of integral curves.
Unfortunately this vanguard text for Greece was not at all widespread
in the mathematical milieu of the country. This brochure rich in motivations with many references to the original sources, appeared at the moment
when the theory of partial differential equations becoming increasingly
powerful, but the Greek mathematicians, who in reality were very few71 ,
could not take any profit from it.
Their second dissertations offered them the possibility to become
private lecturers of the Athens University, but for a few years they worked
also in secondary education72 .
62

Idem p. 80.
He refers to Hugoniot’s theory of compatibility as well as to Beudon’s papers.
See Beudon Jules, Sur les systèmes d’équations aux dérivées partielles dont les
caractéristiques dépendent d’un nombre fini de paramétres. Ann. E. N. S. 3e série
t. 13. 1896. Bull. Soc. Math. France t. 25, 1897 p. 108–120. Sur les changements des
variables Bull. S. M. F. t. 28 1900 p. 107–116.
64
P. Zervos, On Monge’s Problem Athens 1905 p. 9–14.
65
Idem p. 14–16.
66
Idem p. 16–25.
67
Idem p. 25–27.
63

68

Idem p. 26–27.
Idem p. 30–31.
70
Idem p. 31–32.
71
For many academic years a maximum of ten to twenty students attended the
department of mathematics.
69

72

Remoundos worked from 1906 to 1912 while Zervos until 1918.
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Firstly Remoundos was elected full professor in the new chair of
analysis created in Athens University under Carathéodory’s advise, while
in 1916 he succeeded his professor, Cyparissos Stephanos, as professor
of analysis too, in the National Technical University of Athens73 , 74
(Polytechnic School of Athens).
Following the good example of his colleague, Nicolaos Hadjidakis,
who organizes the first seminar in Greece, Remoundos establishes also his
own. So in 1917–1918, he gave lectures on the hypergeometric functions,
on the maximum and minimum of algebroid functions, while during the
academic year 1923–1924, he offered optional lessons on subjects which
constitute the kernel of his research: on Picard’s theorem, on algebroids
and on multiform functions75 .
During his short life Remoundos published various papers in well
known European mathematical journals as f. ex. Rendiconti del Circolo
matematico di Palermo, Bulletin of the French Mathematical Society,
Annals of the Ecole Normale Supérieure, Acta Mathematica etc and
he attended two International Congresses of Mathematicians in Rome76
(1908) and in Cambridge77 (1912).
After the establishment of the Academy of Athens in 192678 , he
was elected effective member and its first secretary where he continued
to show evidence of his scientific activities79 presenting his last papers
mainly focussed on Picard’s theorem.

73

From the Proceedings of the Polytechnic School, (M.S.), session of 24th of
September 1916, concerning his election, we can see the respect of the scientific
community for Remoundos as a teacher as well as a researcher. From here we want
to thank Dr. I. Antoniou for his kindness to give us this document.
74
After the foundation of the University of Economic and Commercial Sciences
in 1920, Remoundos taught also mathematics, as well as mechanics in the Naval
Academy.
75
The Archives of the University of Athens are incomplete, consequently our
information concerning his seminar as well as his optional lessons are fragmentary.
76

Sur les zéros des integrals d’une classe d’équations différentielles. Atti Congr. Mat.
Roma Vol II p. 69–73.
77
Sur les singularités des équations différentielles. Proceedings 5th Intern. Math.
Congr. Vol. I p. 372–374.
78
Although installing in Germany C. Carathéodory was elected effective member
in 1926, after Remoundos’ proposition.
79
Remoundos was also the Greek representative to the Society of Nations (cultural
section).
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In his later presentations80 to the French Academy of Sciences, he
gave a new generalization of Picard’s theorem81 , while in the session
of 15th December 1927, he formulated the following new theorem: “If
there exist two polynomials P1 (ζ) and P2 (ζ) such that the functions
f [σ(z)−P1 (z)] = H1 (z), f [σ(z)−P2 (z)] = H2 (z) are entire, then the two
polynomials P1 (ζ) and P2 (ζ) differ of
R a constant, as well as the functions
N [H1 (ζ)] and N [H2 (ζ)]82 , where eN (z) dζ is the kernel, (a concept
which he introduces in this communication) and σ(z) arbitrary entire
function ”.
In his last scientific paper, he generalizes the concept of kernel,
which was applied in the new generalization of Picard’s theorem. So,
Remoundos defines as kernel every function w = ϕ(ζ) which gave birth
to two cases of exception, such that if ζ = f (w) is the inverse of w =
ϕ(ζ), the case where the function f [σ(z) − u] or f [σ(z) − P (z)] is entire
algebroid, is exceptional83 and the kernel utilized in Picard’s theorem
is the function eζ , and the Greek academician formulated the following
theorem: if there exist two polynomials P1 (ζ) and P2 (ζ) such that the
functions σ(z)−P1 (z) and σ(z)−P2 (z) are the integrals of the differential
equation u(ν) = Q(z)eN (z) where Q(z) is a polynomial and N (z) an
entire function or entire arbitrary algebroid, the difference P1 (z) − P2 (z)
has an order at most equal to ν − 1 and the quotient of the derivatives
of ν order will be a rational function.
Meanwhile professor of Hydromechanics84 at the Sorbonne, Henri
Villat (1879–1972) director of the “ Journal de Mathématiques pures et
appliquées”in 1924 conceives the idea to establish a new collection “ unter
the patronage of the French Academy and other foreign Academies85 ,
80
Substitutions à l’inverse d’une fonction entière. Une nouvelle généralisation
du théoréme de M. Picard. C. R. Ac. Sc. t. 185, 22 Aot 1927 p. 435; Une nouvelle
généralisation du théorème de M. Picard idem p.
81
Let u = ϕ(z) an entire function of finite order, if exists two values of u1 and u2
of u such that the functions f [σ(z) − u1 ] = H1 (z), f [σ(z) − u2 ] = H2 (z) are entire,
we can consider them as exceptional as the caracteristic P (ζ1 , ζ2 ) became a constant
for J1 = H1 (z) and J2 = H2 (z).
82
G. Remoundos, Une nouvelle généralisation du théorème de M. Picard. Praktika
Akademias Athinon Proceedings of the Academy of Athens 15 Dec. 1927 p. 515-516.
83
G. Remoundos, Sur la nouvelle généralisation du théorème de M. Picard. Idem
26 January 1928. p. 60–62.
84
See f. ex. his books: Aperçus théoriques sur la résistance des fluides (Paris 1920),
Leçons sur l’hydrodynamique (Paris 1929), Leçons sur la théorie des tourbillons (Paris
1930), Mécanique des fluides (Paris 1938).
85

The Academies of Belgrade, Brusselles, Bucharest, Coimbra, Cracovie, Kiev,
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with the collaboration of numerous savants”, the “ Mémorial des Sciences
Mathématiques”. Monographs written by well known mathematicians,
who present the recent scientific achievements, compose this collection.
So, Villat considering that Remoundos ex professo could present the
extension of Picard’s theorem to algebroid multiform functions, invited
him to contribute to this new collection, offering the possibility of three
fascicles86 . Unfortunately the premature death of the Greek academician
put an end to this ambitious project as only one of them appeared.
Remoundos’ monograph, Extension aux fonctions algébroı̈des multiformes du théorème de M. Picard et de ses généralisations 87 , which
constitutes the first text where the recent achievements on the multiform
analytic functions are systematically presented reflects also his contribution to this field of research “fertile and interesting”as he quotes in his
preface. His contribution is also stressed in the review of this edition in
the Jahrbuch über die Forschritte der Mathematik88 . According to the
reviewer’s89 statement that this new publicaton is a recapulative presentation of the research concerning the extension of Picard’s-Landau’s
theorem, he indicates the author’s research from 1904 to 1923. So his
claim, that this great scientific achievement could be considered to belong
to Greece90 is justified.
From 1906, the year of the defence of his second thesis until 1918 the
year of his election91 as full professor in Athens University, Zervos contiMadrid, Prague, Rome, Stockholm (Mittag-Leffler’s foundation). The Academy of
Athens was not on the list because when this collection was founded, the Academy
of Athens was not yet established.
86
The author presenting his book officially in the Academy of Athens, reveals
that he had already signed a contract with Gauthier – Villars for three fascicles. See.
G. Remoundos, On a book published in Paris, Praktika Akadimias Athinon, session of
27th October 1927 p. 371. Besides Remoundos in his preface, written in 1924, unveils
that he intends to prepare a second fascicle titled: On the families and the series of
algebroid fnctions, and he makes the allusion to a third one attached “ to the families
and to the series of functions and to the notion of normal families due to Mr. Montel ”.
Nevertheless Dr. Catherina Remoundos, his grand daughter, assures us that in the
archives of the family there were no unpublished manuscripts.
87

Fascicule XXIII. Paris 1927. Gauthier – Villars.

88

Bd. 53, 1927 p. 292.

89

By Dr. E. Feigl (1890–1945), E. Schmidt’s student.

90

G. Remoundos, On a book published in Paris, Praktika Akadimias Athinon
session of 27th October 1927 p. 372.
91
Probably for the file of his canditature in Athens University, Zervos published in
Athens, another brochure, on the same subject: Some remarks on partial differential
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nues to work on Monge’s problem. Goursat’s paper of 1905, about which
Zervos’ emphasizes “ his very elegant way concerning the integration of
Monge’s system ”92 as well as Goursat’s paper of 189793 , gave a new
impetus to the young Greek mathematician and suggested a new series
of research: in what cases the system of partial differential equations
associated with the given Monge system is an involution? It is on this
subject that P. Zervos published a result in 190894 95 for an equation
dxn+1
dxn+1
2
of the form f (x1 , dx
dx1 , . . . dx1 ) = dx1 he shows that a sufficient and
necessary condition to be in involution the associated system, is that
∂Fk
=0
∂x1
where F1 , F2 , . . . Fn−1 are the first members of the relations
P1 + P2 β + P3 ϕ3 (x1 β) + Pn ϕn (x1 , β)−
f [x1 , β, ϕ3 (x1 β), ϕ4 (x1 , β) . . . ϕn (x1 , β)] = 0
∂ϕ3
∂ϕn
∂f
∂f ∂f
∂f ∂ϕn
P2 + P3
+ · · · + Pn
−
−
·
− ··· −
·
=0
∂β
∂β
∂β
∂ϕ3 ∂β
∂ϕ ∂β
2
∂ ϕ3
P3
+ ··· = 0
∂β 2
n−1
∂
ϕ3
Pn
+ ··· = 0
n−1
∂β
Zervos will make two other important contributions in two Inter-

equations of first and second order. Athens 1917. 16 p. (in Greek). In reality this brochure constitutes a summary of the achievements including Cartan’s recent research
on systems in involution. (See Sur les systèmes en involution d’équations aux dérivées
partielles du second ordre à une fonction inconnue de trois variables indépendantes.
Bull. S. M. F. t. 39 1911, p. 352–443.)
92
P. Zervos, Le problème de Monge. Mémorial des Sciences Mathématiques.
Fasc. LIII. Paris 1932 Gauthier - Villars p. 17.
93
E. Goursat, Recherches sur les systèmes en involution d’équations du second
odre. Journ. Ecole. Polyt. 2e série. 3e cahier 1897 p. 75–130.
94
P. Zervos, Sur une méthode de M. Goursat dans le problème de Monge.
C. R. Ac. Sc. t. 146 1908 p. 1081–1085.
95
When Zervos gave this result to Painlevé, the latter considered that the Note
was so important that it had to be presented in five pages, but the members of the
Academy had the right to present Notes of non members consisting of at most three
pages. As only the Permanent Secretary, Gaston Darboux, had the right to present
Notes of non members consisting of five pages, this Note was presented by Darboux.
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national Congresses in Rome96 (1908) and in Cambridge97 (1912).
In the first one to apply Goursat’s method in n − k functions of the
form
fi (y1 , y2 , . . . yn+1 ) = 0
(i = 1, 2, . . . n − 1)
he proved that the sufficient condition is to adjoin to these n−k equations
k − 1 new equations of the same form such that the associated system is
in involution.
In the second one98 , he states that we can correspond to an equation
of partial derivatives of first order with three independent variables,
Monge’s equation of second order starting from a complete integral of
this equation, and in this case the solution of Monge’s equation is given
by very simple formulas which can be considered as the intention of
Monge’s formulas
V = 0,

∆V
= 0,
∆a

∆2 V
= 0 ···
∆a2

In this same article in a note at the bottom of page 417, he adds
that he hopes soon come by a paper just published by D. Hilbert. Indeed,
some months earlier99 , D. Hilbert100 broke new ground in this subject.
It is a “ sweeping”Hilbertian work, proving in particular that for a large
class of equations, Monge’s conjecture was false, a full justification of
Zervos’s conviction which was first developed in April 1905. More ³preci´
d2 y
dz
sely Hilbert proves that no solution exists for the equation dx
= dx
2
having the form x = ϕ(t, w1 , w2 , . . . wz ), y = ψ(t, w1 , w2 , . . . wz ), z =
χ(t, w1 , w2 , . . . wz ) where w is an arbitrary function of t and wi is derivative of this function of order i and indicates how this proposition could
be extended to more general equations.
96

P. Zervos, sur la correspondance entre les théories d’intégration des équations
aux dérivées partielles du premier ordre et d’intégration des systèmes de Monge. Atti
del IV Congresso Internazionale dei Matematici. Vol. II Roma 1909 p. 94–97.
97
P. Zervos, Sur les équations aux dérivées partielles du premier ordre à trois
variables indépendantes International Congress of Mathematicians Cambridge 1912
p. 415–417.
98
See its review in J. F. d. M. Bd. 44. 1913 p. 422 signed by A. K.
99
Almost in the same period, Gross gave a generalization of Goursat’s method.
See W. Gross, Ueber Differentialgleichungenssysteme erster Ordnung deren Lösung
sich integrals darstellen lassen. Math. Ann. t. 73 1973 p. 109–172.
100
Ueber den Begriff der Klasse von Differentialgleichungen. Festschrift Heinrich
Weber. Teubner Leipzig 1912; see also Math. Ann. t. 73 p. 95–108.

112 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

The hope expressed by Zervos in his presentation in the 5th International Congress, was realized. In an astonishingly short time he
generalizes Hilbert’s result in his paper presented in Crelle’s Journal101 .
Finally in 1914 “ the beautiful general result ”102 of Elie Cartan appears103 104 who a few years earlier105 had worked on a derivative system
of a given Pfaff system. E. Cartan’s paper begins as follows “In a very
recent paper, M. Zervos generalizes a proof given by M. Hilbert ”106 . From
then on, Zervos’ work uses of course, also E. Cartans’ ideas. His papers
are mainly presented in the International Congresses of Mathematicians:
Strasbourg107 (1920), Bologna108 (1928) and in the Comptes Rendus of
the French Academy of Sciences109 .
In 1922, Goursat’s classic book appears “ Leçons sur le problème
de Pfaff”110 111 which contains extremely few references. In the case of
101
P. Zervos, Sur l’intégration de certains systèmes indéterminés d’équations
différentielles. Journal für die reine und angewandte Mathematik Bd. 143, 1913 p. 300–
312.
102

M. Janet op. cit p. 23.

103

Sur l’intégration de certains systèmes d’équations différentielles C. R. Ac. Sc.
t. 158. 1914 p. 326–28.
104
See also, sur l’intégration de certains systèmes indeterminés. Journ. reine und
angew. Math. t. 145 1914 p. 86–91 as well as Sur l’équivalence absolue de certains
systèmes d’équations différentielles et sur certaines familles de courbes Bull. S. M. F.
t. 42 1914 p. 12–48.
105
Sur quelques quadratures dont l’élément différentiel contient des fonctions arbitrares Bull. Soc. Math. t. 29, 1901 p. 118–130; Sur l’intégration de certains systèmes
de Pfaff de caractère deux ibid. p. 233–302.
106

Sur l’intégration de certains systèmes d’équations differentielles C. R. Ac. Sc.
t. 158, 1914 p. 326.
107
P. Zervos, Remarques sur certains transformations des équations aux dérivées
partielles. Comptes Rendus du Congrès International des Mathématiciens. Toulouse
1920. p. 259–264; Sur l’intégration de certains systèmes différentiels indéterminés
(ibid. p. 329–331).
108

Sur une théorie nouvelle du problème d’intégration des systèmes de Monge. Atti
del Congresso Internazionale dei Matematici Bologna 1928 p. 37–40; Sur quelques
courbes intégrales ibid. p. 409–412.
109
Sur quelques transformations d’équations aux dérivées partielles C. R. Ac. Sc.
t. 176. 1920 p. 781; Sur quelques transformations d’équations aux dérivées partielles
ibid. t. 176. 1923 p. 1444.
110

Paris, Hermann.

111

See also J. F. Pfaff, Methodus generalis, aequationes differentiarum partialium,
ne non aequationes differentials vulgares, utrasque primi ordinis, inter quotanque
variabilis complete integrandi. Abhandl. Kgl. Akad. Wiss. Berlin 1814–1915 p. 76–
135. For more details see J. A. Schouten and X. v.d. Kulk, Pfaff’s Problem and its
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Monge’s Problem, these are: Serret (1848), Darboux (1887), Hadamard
(1901), Goursat (1905), Zervos (1905, 1908, 1913), Hilbert (1912). Thus,
since Zervos was considered a well known specialist on Monge’s Problem,
professor Henri Villat invited him to write the corresponding Memoir in
the Mémorial des Sciences Mathématiques and in 1932, Le problème
de Monge112 , by P. Zervos, was included in this series which became a
permanent reference.113 , 114 , 115 .
For all his life Zervos remains attached to the same subject, either in
his seminars or in the last years courses on: Monge’s problem, Pfaff’s Problem and continuous groups as well as in his research. At the Interbalcan
Mathematical Congress in Athens116 (1934) and in Bucharest117 (1937)
he presented a large generalisation of the new results. He also introduced
a new concept, that of a system of Monge in involution, in analogy to
the classical concept of a system of partial differential equations.
At the first Interbalcan Congress, Zervos at the beginning of his
presentation gave a retrospective summary: “ What have been the paths
that they have followed until now in the problem of the general integration of indeterminate systems? Or, rather, in what way have they
set the problem of the integration of such systems: What special cases
have been studied? What sort of solutions have been found and by what
methods? ”118 In this paper he introduced also the concept of symbolic
generalizations, AMS Chelsea 1969.
112
113

Fascicule LIII. Paris Gauthier – Villars.
See its review in Jahrbuch über die Forschritte der Mathematik, 1932 p. 478–480.

114
See f. ex. N. Saltycow’s paper, Les progrès et les problèmes actuels de la théorie
des équations aux dérivées partielles du premier ordre à une fonction inconnue.
Proceedings of the First Interbalcanic Congress of Mathematicians. Athens 1934 p. 76.
115

With a large number of references to the literature the author covers this subject
globally from the end of the 19th century and the beginning of 20th . Moreover Zervos
refers to E. Vessiot’s new theory of the general problem of integration, correlative
of Cartan’s theory, where the French mathematician utilizes symbols of infinitesimal
transformations and their sheafs. See E. Vessiot, Sur l’intégration des faisceaux des
transformations infinitesimales de degreé n à n + 1 variables. C. R. Ac. Sc. t. 184, 1927
p. 143–145; Sur l’intégration des faisceaux des transformations infinitesimals dans le
cas où, le degreé du faisceau étant n, celui du faisceau derivé est n + 1. Ann. E. N. S.
3e série t. 45 1928 p. 189–253.
116

Sur quelques équations différentielles. Proceedings of Interbalcanic Congress.
Athens 1937 p. 55–58.
117
Sur quelques conditions d’intégration de certains systèmes d’équations différentielles indéterminées. Bull. math. Soc. Roum. des Sciences t. 40. 1938. p. 1-2.
118

P. Zervos op. cit. p. 55.
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integration. His motivation arises, as he says, from the important successes of the symbolic differentiation of Elie Cartan.
In one of his last published papers in the Proceedings of the Academy of Athens, he continues to work on symbolic integration119 , 120 and
he introduces the concept of symbolic integral of second, third, . . . nth
order 121 .

Final remarks
Remoundos and Zervos following parallel careers at the University of
Athens, tried to bring to Greece modern mathematical theories in their
seminars and in their lectures too. Remoundos offered to his students
an advanced theory of functions and differential equations, while Zervos
introduced in Greece Dedekind’s cuts and set theory.
As the Greek mathematical community122 started to form, the necessity for its “ official ”representation became imperative. The Scientific
Society 123 created in 1888 by Ioannis Hadjidakis, Kyparissos Stephanos,
George Hadjidakis and others, could not substitute the lack of a mathematical society, a professional institution already established in many
countries124 since the nineteenth century.
In the last two years of the First World War, Nicolaos Hadjidakis,
G. Remoundos, P. Zervos and professors of secondary education wishing
to promote the mathematical activity encouraged this idea, which matured and in March 1918 the Greek Mathematical Society was created. The
following year its journal appeared, Bulletin of the Greek Mathematical
119
P. Zervos, Sur l’intégration symbolique. Praktika Akadimias Athinon Vol. 14.
1940 p. 448–450 (in French).
P
120
Considering a sum of symbolic products ω =
Aa1 a2 . . . ap , dxa1 dxa2 . . . dxap
where A are functions of x1 , x2 , . . . xn . Symbolic integral of ω of every symbolic form
O of p − 1 degree verifying the relation O00 ω.
121

P. Zervos op. cit. p. 450.

122

See Ch. Phili, The formation of the mathematical community in Greece at the
turn of the XIXth century (communication in the XXI International Congress of the
History of Sciences. City of Mexico 8–14 July 2001 (to appear).
123
See Ch. Phili, Some aspects of the Scientific Society in Athens at the end of the
XIXth century. Archives Internationales d’Histoire des Sciences no 145 Vol. 50 2000
p. 302–320.
124
Moscow Mathematical Society, the first of its kind was organized in 1864. London Mathematical Society in 1865, French Mathematical Society in 1872, American
Mathematical Society in 1888, Deutsche Mathematiker Vereinigung in 1890.
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Society, which became a forum for the newly formed mathematical
community.
Although the Bulletin was not entirely devoted to present contemporary mathematical research125 , from 1919 Remoundos and Zervos were
engaged in contributing to the Bulletin 126 . Remoundos, who was the
Vice-President127 of the Society (1918–1928), presented in it a part of his
research128 in French, while Zervos published in French too his work on
systems in involution129 and side by side presented his philosophical130
and historical131 views on mathematics in Greek.
The foundation of the Academy of Athens in 1926132 and its Pro125

In the Annals of the University of Athens founded in 1903, were published only
original papers but of course the mathematical contribution was minimal.
126
C. Carathéodory wishing to support it presented some papers. See: On a transformation analogous to Legendre’s transformation (in Greek) t. 3 1922 p. 16–24; On
punctual transformations (in French) t. 5 1924 p. 12–19; He also gave a lecture in
19 May 1924 on mathematical lessons in secondary education (in Greek) which was
published in the same year idem p. 83–88.
127
Besides his scientific and administrative activities Remoundos shows also evidence of promoting the social profile of the Society. For example on the occasion of
Carathéodory’s arrival in Athens (in September 1920) for the foundation of Smyrna’s University, he announces this event in a daily Greek newspaper with a large
circulation. See Acropolis of 5th September 1920.
128
See f. ex. Les séries divergentes par le calcul des probabilités. Bull. Greek
Math. Soc. Vol. 1. 1919 p. 54–61; L’intégration des équations différentielles par les
séries sommables, idem p. 115–120; Sur quelques propriétés des fonctions croissantes,
idem Vol. 2 1920 p. 19–23.
129

See Sur l’équivalence des systèmes d’équations différentielles. Bull. Greek
Math. Soc. Vol. 1 1919 p. 1–8; Sur quelques remarques relatives aux théories de
l’intégration de systèmes en involution du second ordre, ibidem p. 9–12.
130
As auditor of Poincaré’s course on celestial Mechanics, Zervos was deeply
impressed by the professor’s genius. Back in Greece (at the end of 1905) he studied Poincaré’s book Science and Hypothesis and Science and Method. P. Zervos’
philosophical activity began with the translation of Poincaré’s treatise Science and
Hypothesis, which was published in 1914 which was circulated and read widely. This
activity culminated with the foundation of the Greek Philosophical Society in 1932
starting with his presidency.
131

The birth and the development of the first mathematical concepts. Bull. Greek
math. Soc. Vol 5 1924 p. 72–81.
132
The foundation of the Academy based on the model of the French Academy, had
already been announced during the war of Independence on the 10th of April 1824,
and among those who signed for its establishment was Ioannis Carandinos, Rector
of the Ionian Academy, but Ibrahim’s invasion of Peloponnesus failed its realization.
In 1831 the Bavarian classical philologist and philhellene Friedrich Thiersch proposes
the establishment of an Academy. See F. Thiersch, De l’état actuel de la Grèce Vol. II.
1833 p. 175. Later although the creation of the Academy was included in Maurer’s

116 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

ceedings (Praktika) gave another opportunity for the growth of the
mathematical science in the country. G. Remoundos (1926–1928) and
P. Zervos (1947–1952) focussed on their interests, presented the results
of their contemporary research in their works.
Years later their work received widespread recognition infiltrating
two important books. Remoundos’ contribution is pointed out in SarioNoshiro’s book Value Distribution Theory 133 , while Zervos’ achievement
with Monge’ s Problem is noted in Steven A. Gaal’s book Linear Analysis
and Representative Theory 134 . These contemporary references resemble
a living connection to the past, which allows them to be considered
classical.

project (during the Regency) for higher education in 1834 (see G. Maurer’s book, Das
Griechische Volk, 3 Vols. Heidelberg 1835), the foundation stone was laid by King
Othon, in 1859. The building designed by the Danish architect Hansen and built
by the Austrian architect Ziller was finished in 1877. For various reasons it remains
closed. The Foundation of the Union of Academies in 1919 in Paris made imperative
the establisment of the Academy, which started its function in 1926. The history of
the Academy of Athens is worthly of special study which we hope to carry out in the
near future.
133
Princeton, N. J. D. van Nostrand co 1966 p.
134

Springer Verlag 1973 p. 660.
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Kniha »Bernoulliovy polynomy«
od Matyáše Lercha∗
Štefan Porubský
Život a dílo Matyáše Lercha bylo v minulosti hodnoceno z mnoha pohledů. Některé charakteristiky můžeme jen stěží nahradit lepšími už
i z toho důvodu, že jejich autoři reprodukovali svou osobní zkušenost
jako bezprostřední svědkové popisovaných událostí. Podobně, faktografická fakta je možné změnit jen pod vlivem nových objevů. Je dobře
známým faktem, že publikované vědecké dílo Matyáše Lercha se skládá
z 238 vědeckých prací a mnoha dalších článků odborných. Tyto práce
jsou uveřejněny ve 32 různých odborných časopisech nebo sbornících
našich i zahraničních. Z nich je napsáno 118 česky, 80 francouzsky, 34
německy, 3 chorvatsky, 2 polsky a 1 portugalsky. Podle oborů je prací
z matematické analýzy asi 150, z teorie čísel asi 40; další publikace
se týkají geometrie, aritmetiky, numerických výpočtů a dalších témat
podružnějšího významu. Těžiště jeho prací bylo nepochybně v oblasti
matematické analýzy, kde Lerch publikoval ve všech důležitých úsecích,
které v době jeho činnosti stály v popředí zájmu světové matematiky.
Jsou to: obecná teorie funkcí, nekonečné řady, funkce gamma, eliptické
funkce a integrální počet.([Borůvka 1961, str. 356])
Když Lerch v r. 1922 umírá, zanechává v pozůstalosti v rukopisu dvě
knihy; jednu o eliptických funkcích a jednu o Bernoulliových polynomech.
Zejména studium vlastností eliptických funkcí, bylo za jeho aktivního
života středobodem intenzivního zájmu. Bernoulliovy polynomy a čísla
jsou v té době předmětem zájmu především z důvodu jejich nečekaných
výskytů v tematicky vzdálených výsledcích. Koncem 19. století vzniká
dojem, že okruhy důležitých problémů u obou problematik jsou již vyčerpány a dosažitelné výsledky dokázány. To je příznačná atmosféra pro
knižní zpracování různých aspektů důležitých výsledků. Publikace tohoto
druhu jsou však většinou určeny pro specializované publikum. V české
odborné matematické literatuře však chyběly publikace již na základní
úrovni.
∗

Date: 29. května 2003.
1991 Mathematics Subject Classification. 11B68, 39A10.
Key words and phrases. Bernoulliova čísla a polynomy, diferenční rovnice.
Práce byla napsaná s podporou grantu # 201/01/0471 Grantové agentury České
republiky.
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Koncem roku 1901 vyšel v Praze Počet diferenciální od Eduarda
Weyra nákladem Jednoty českých matematiků. Weyr byl k sepsání této
knihy vyzván výborem Jednoty, jak sám uvádí v předmluvě ([Bečvář
1995, str. 143]). V září 1902 vyšla ostrá kritika Weyrovy knihy sepsaná
Janem Vilémem Pexiderem, která obvinila Weyra, že jeho učebnice
vznikla složením opsaných částí knih Tanneryho, Genocchiho a Serreta
([Bečvář 1995, str. 143]). Weyr asi nebyl vhodnou osobou k napsání
solidně vybudovaného diferenciálního počtu. Byl kromě jiného značně
pracovně zatížen. Lepší českou učebnici mohl snad v té době napsat
jedině M. Lerch, který však byl v létech 1896–1906 na univerzitě ve
Fribourgu ([Bečvář, 1995, str. 153]). Zdá se, že potřeba české učebnice
analýzy byla pociťována již delší dobu. Ludvík Frank píše v článku
O životě profesora Matyáše Lercha ([Frank 1953, str. 130]): [Lerch] obdržel od pražské městské rady 500 zlatých jako cestovní stipendium
na rok 1886 a stejnou částku na další rok, tentokrát s úkolem sepsati
učebnici počtu diferenciálního a integrálního.1 Lerch učebnici nenapsal
a rovněž nepodnikl studijní cestu, takže stipendium považoval za svůj
dluh. Splatil jej v roce 1901, když získal Velkou cenu pařížské Akademie
([Bečvář 1995, str. 157]).
Aktivně tvořící matematici většinou věnují svoji energii bezprostřední vědecké práci, učení nebo výchově, případně organizační činnosti.
S Lerchem to nebylo jinak.
Lerch se v posledních letech věnoval jen a jen práci vědecké a povinnostem učitelským. Přednášky jeho, dvouroční kurs, byly drženy na
vysoké úrovni — patrno nejlépe z toho, že s vynecháním algebraických
a geometrických partií tvořily základ jeho univerzitních přednášek ve
Freiburgu i v Brně. Rozsah jejich byl asi tento: Prvních 9 kapitol I. dílu
a prvních 6 kapitol II. dílu Serretova kompendia (v něm. překladu);
funkce gamma a partie příbuzné, však mnohem důkladněji; úvod do
theorie funkcí komplexní proměnné, Cauchy–Riemannova differenciální
rovnice; derivování a integrování řad a součinů funkcí — aplikace na
sin πx a π cot πx, Bernoulliovská a Eulerova čísla; Fourierovy řady, někdy
též úvod do nauky o potentiálu. Elementární methody řešení differenciálních rovnic prvního a vyššího řádu a stupně; Cauchyho existenční
1
Čupr ale uvádí ([Čupr 1923, str. 307]: městská rada pražská udělila Lerchovi
dvakráte po 500 zl., k tomu účelu, abyste ku svému dalšímu odbornému studiu
”
podnikati mohl cesty dle předloženého a radou městskou schváleného programu
cestovního, to však s tou podmínkou, že vědecká díla, jež vydati jste se zavázal,
sepíšete jazykem českým. . . “. – Š.P.
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důkaz, řešení řadami i omezenými integrály; jednoduché rovnice parciální
(jednou též základy počtu variačního). Z algebry: nauka o rovnicích
— též Gaussův důkaz o existenci řešení — numerické a grafické řešení
rovnic algebraických a zejména transcendentních. Z analytické geometrie
rovinné: bod, přímka, kuželosečka (byl–li čas i z hlediska projektivní
geometrie), z prostorové: přímka, rovina, plochy stupně druhého [(Čupr
1923, str. 309]).
Proto, že se nevěnoval intenzívně psaní učebnic měl i další vnitřní
důvody.
[Čupr 1923, str. 305]: Jest velmi litovati, že nemáme žádné učebnice
od Lercha. Podotkl jsem před ním několikráte, až odejde z vysoké školy,
že přijde tak na zmar jeho veliká zásoba učitelských zkušeností; na to
mi nejednou odpověděl slovy: Věda — o tu se mi vždy především jedná
”
— dělá se několikastránkovými pojednáními a nikdy tlustými učebnicemi;
a pak, český národ neměl pro mně místa na svých vysokých školách, když
byl jsem ve vědeckém vzrostu, nu já nemám proň učebnice na sklonku
své vědecké činnosti. I byl jsem velmi mile překvapen, když o vánocích
(tuším roku 1918) ukázal mi obsáhlý rukopis monografie o Bernoulliských
funkcích a číslech, která měla být šířeji založena než známá monografie
Saalschützova.2 Než jiné práce zatlačili interes Lerchův od této práce,
jež nedokončena jest v jeho pozůstalosti. Nedokončen zůstal i rukopis
spisu o elliptických funkcích, jímž se Lerch zabýval až do své smrti; byl
rozpočten na dva díly, z nichž jen k prvnímu připraven jest materiál. . . ..
Lerchovy práce o eliptických funkcích jsou z devadesátých let minulého století. V té době byl rozvoj klasické teorie eliptických funkcí
téměř dokončen. Po studiu eliptických integrálů Legendrem a objevech
Abelových a Jacobiových byla studována theorie eliptických funkcí na
základě teorie funkcí analytických. . . .
Lerchovy práce o eliptických funkcích nejsou zásadního významu.
Většinou navazují na práce Jacobiovy a Hermitovy a přinášejí rozmanité doplňky známých výsledků. Tento přínos je dvojího druhu: Lerch
jednak používá podstatně theorie eliptických funkcí ke studiu otázek,
jež byly dříve vyšetřovány jinak; jednak využívá svých znalostí důkazových metod a speciálními obraty dochází často velmi zjednodušeně
k známým výsledkům. Kromě toho mnohé relace zobecňuje ([Radochová
1957, str. 503]).
V každém případě byl Lerch kompetentním znalcem všech zákoutí
2

viz [Saalschütz 1893] — Š.P.
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teorie eliptických funkcí. Zachovalá část rukopisu první učebnice o eliptických funkcích byla dodatečně publikována [Lerch 1950] E. Čechem
s pomocí O. Borůvky. Rukopis o Bernoulliových polynomech se nezachoval celý do dnešních dnů a nebyl nikdy (ani částečně) publikován.
V příloze této práce je reprodukována první část tohoto rukopisu.
Rukopis knihy o Bernoulliových polynomech je psán ručně na volných listech formátu přibližně A5 s číslováním končícím u 302. Listy
jsou popsány jednostranně, ale 29 z nich obsahuje text i na rubu. Na
některých místech jsou malé poznámky psané tužkou, s největší pravděpodobností pocházejí od O. Borůvky. Většinou mají formu dat, která
ale nejsou v časové posloupnosti. To nasvědčuje, že text byl studován
několikrát. Rukopis není úplný. Chybí v něm strany 57, 129-144, 75,
225. Strany 57, 129-144, 75 už nebyly součásti textu asi dávno předtím,
než se dostaly k autorovi těchto řádek. Strana 225 se musela ztratit
později, protože není na soupisce chybějících stran. Kniha má 8 kapitol,
dvě z nich jsou bez názvu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Řady arithmetické a polynomy Bernoulliovy
Trigonometrické řady . . . . . . . . . . . .
Mateřské funkce; čísla Bernoulliova . . . . .
Algebraické odvození hlavních výsledků . . .
Různé funkce mateřské. Čísla Eulerova . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlastnosti arithmetické čísel Bernoulliových a

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
jiných konstant

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

1
13
17
28
35
79
102
153

Kdyby knížka byla vyšla tiskem, představovala by zajímavý doplněk
ke knihám o Bernoulliových číslech, které vyšly přibližně v té době ve
světě [Saalschütz 1893, Čistjakov 1895, Nielsen 1923].
Bernoulliova čísla jsou jednou z nejznámějších posloupností v matematice. Vystupují v rozvojích mnoha funkcí, např. tg x, cotg x, cosec x,
ln | sin x|, ln | cos x|, ln | tg x|, tgh x, cotgh x, cosech x, v tzv. EulerMaclaurinově sumační formuli, která se kromě jiného používá na zrychlení konvergence mnoha řad. Jejich vlastnosti hrají důležitou roli v teorii
čísel (zejména v souvislosti s klasickými útoky na Velkou Fermatovu
větu), v p-adické analýze a jejích aplikacích [Porubský 1998], v teorii diferenčních rovnic a kombinatorice [Kaucký 1975]. Počet prací, v kterých
vystupují, je obdivuhodný, kolem 3000 položek ([SkuSla1983]). V nedávné minulosti se navíc ukázalo, že mnohé starší výsledky kolem Bernoulliových polynomů mají překvapující nové aplikace nejen v moderní
teorii čísel ([Koblitz 1977, Porubský 1998]).
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Zajímavé je konstatování: Obecných výsledků si Lerch později
mnoho nevážíval; říkal, čím pravidlo je obecnější, tím že méně dává pro
praxi, a této výtky neušetřil ani některých svých prací např. nového
důkazu Weierstrassovy věty, že lze se k dané funkci spojité v intervalu
a . . . b blížit posloupností racionálních funkcí stejnosměrně konvergující
(Rozpravy Č. Ak. I, 33): rád by prý viděl aspoň jednu takovou posloupnost funkcí vytvořenou dle předpisu v důkazu tom obsaženém!
Lerch nemiloval vůbec důkazů, které nepodávaly možnosti myšlenky
v nich obsažené konstruktivně nebo počtářsky vykořistiti ([Čupr 1923,
str. 303]).
Problém pro Lercha byl ukončen, až dovedl udati i postup numerických výpočtů resp. konstrukcí, proto mezi jeho pracemi jest jich tolik,
jež se zabývají počítacími methodami problémů řešených jím i jinými
matematiky, odtud pramení jeho snaha po řadách co nejrychleji konvergentních, snaha po seznání asymptotických výrazů, z téhož důvodu
kupuje pro svůj ústav na brněnské technice i 20místný počítací stroj
soustavy The Millionaire. Vzorce nepřístupné numerickému propočítaní,
např. vyjádření ve formě determinantu, přímo nenáviděl, říkal o nich, že
jsou pro matematika to, co pro chudáka šunka za oknem; ani k jedné ani
k druhé věci se nemůže. O jeho aversi k obecným problémům byla již
učiněna zmínka dříve – na druhé straně však podotýkal, že utilitarismus
nemá ve vědě místa; kdo prý se při každém objevu hned táže, k čemu
to je, podobá se dítěti, jež strká do úst vše, co poprvé vidí, aby seznalo,
jak to chutná [Čupr, str. 304]).
Protože Bernoulliova čísla se často objevují právě ve výsledcích,
které mohou být použity k numerickým prověrkám, mohou dobře posloužit jako demonstrace těchto Lerchových nároků. Typickým příkladem je
Kummerův výsledek ve směru možného důkazu velké Fermatovy věty
xp + y p = z p , kde p je liché prvočíslo. V té době překvapující Kummerův
výsledek požaduje dělitelnost alespoň jednoho čitatele Bernoulliových
čísel B2 , B4 , . . . , Bp−3 prvočíslem p. Jak jsme již poznamenali Bernoulliova čísla se objevují často v rozvojích funkcí, a jako taková se přirozeně
objevují v mnoha Lerchových pracích. Často je citován jeho jeden, ve své
podstatě jednoduchý výsledek, kde Lerch [Lerch 1905, str. 483] dokázal
speciální případ velmi důležité Voronného kongruence pro Bernoulliova
čísla, přičemž postřehl její použití na algoritmické3 řešení lineárních
kongruencí ax ≡ 1 (mod N ), (a, N ) = 1 [Porubský 1998], které je možné
3
Pro malé hodnoty N se úloha řeší obyčejně hrubou silou“, tj. probírkou všech
”
možných hodnot x od 1 do N − 1. Pro velké hodnoty je tato metoda prakticky
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psát ve tvaru
x ≡ a − 12

N
−1
X
i=1

¹

ai
i
N

º
(mod N ).

Zde buc označuje tzv. (dolní) celou část u.
Označení Bernoulliova čísla poprvé použil Abraham De Moivre (1667–1754) ve své Miscellanea analytics, která vyšla v Londýně
v r. 1730. Vzdal tím hold Jakubu Bernoullimu4 , který tato čísla objevil
před r. 1695 ve vzorci pro Sm (r), součet m-tých mocnin prvních r
přirozených čísel.5 Vzorec byl však publikován až posmrtně v jeho knížce
Ars Conjetandi [Bernoulli 1713, str. 94–99].6
Když v dnes používaném označení označíme Bk , k = 0, 1, 2, . . ., k-té
Bernoulliho číslo7 , pak tato můžeme spočítat rekurentně pomocí vztahu
¶
½
m µ
X
m+1
1,
Bi =
0,
i
i=0

(1)

Například, B0 = 1,

když m = 0,
pro m > 0.

¡ 2¢
¡2¢
8
1 B0 + 1 B1 = 0, atd., což vede na tabulku

nepoužitelná.
4

Toto označení použil i L. Euler (1707-1783) v [Euler 1755], kde píše . . . unde
isti numeri, qui ab Inuentore Iacobo Bernoullio cocari solent Bernoulliani . . . .
Jméno Jakoba Bernoulli (1654–1705) nesou i další pojmy: Bernoulliho rozdělení
a Bernoulliho diferenciální rovnice. Považoval vlastnosti logaritmické spirály, o které
napsal dvě slavná pojednání, za magická a přál si mít na svém náhrobním kameni
vygravírovanou tuto spirálu s nápisem Eadem Mutata Resurgo. J. Bernoulli jako první
též použil termín integrál nebo permutace.
5
Téměř současně se objevují Bernoulliova čísla i nezávisle u japonského matematika Seki Takakazu (1642–1708).
6
Ars Conjetandi je asi Bernoulliho nejoriginálnější dílo. Dílo bylo neúplné ke dni
jeho úmrtí a vyšlo 8 let po jeho smrti. Mělo velký vliv na rozvoj teorie pravděpodobnosti.
7
Toto je tzv. sudá notace pro Bernoulliova čísla, kde B2s+1 = 0 s výjimkou B1 .
Jedno v minulosti používaných označení označovalo jako k-té Bernoulliho číslo číslo
Bk∗ = (−1)k−1 B2k , k ≥ 1.
8

Tento rekurentní vztah je nepříjemný pro přímé výpočty protože vede na počí-

taní se zlomky, např. B36 = −

26 315 271 553 053 477 373

,

1 919 190
12 300 585 434 086 858 541 953 039 857 403 386 151

nebo B62 =
. Použitím tohoto vztahu
6
L. Euler spočítal hodnoty Bn pro n ≤ 30. Poslední Eulerem spočtené číslo má hodnotu
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n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1
1
5
691
Bn 1 − 12 − 16 0 − 30
0 42
0 − 30
0 66
0 − 2730
Pomocí Bernoulliových čísel můžeme psát
1
Sm (n) =
m+1

µ
µ
¶
µ
¶
¶
m+1
m+1
m+1
m
B0 n
+
B1 n + . . . +
Bm n .
1
m

Jako ilustraci spočítal Bernoulli pomocí svého vzorečku součet desátých mocnin přirozených čísel od 1 po 1000. K výsledku
91 409 924 241 424 243 424 241 924 242 500
poznamenává, že potřeboval k tomu méně než polovinu čtvrthodiny“.
”
Použitím jeho vzorce k tomu potřeboval spočítat hodnoty B0 , B1 ,
. . . B10 , čím asi velice rezonoval s Lerchovou představou o počtářsky
”
vykořistitelných“ výsledcích.
8 615 841 276 005

B30 =
14 322
n ≤ 62.
Z (3) plyne též, že

. V r. 1842 publikoval M. Ohm [Ohm 1842] hodnoty Bn pro

|B2n | > 2(2n)!
(2π)2n ,
tj. že Bernoulliova
√ čísla v absolutní hodnotě rostou nade všechny meze. Přesněji
B2n ∼ (−1)n−1 4 πn(n/πe)2n .
Pohodlnější pro výpočet je vztah přes tzv. tangentní čísla
T2n−1 = (−1)n−1

4n (4n − 1)
B2n ,
2n

která jsou určena pomocí polynomů Tn (x) stupně n + 1 s nezápornými celočíselnými
koeficienty, kde
(
Tn+1 (x) = (1 + x2 )T 0 n x),
T0 (x) = x
přičemž
T2n+1 = T2n+1 (0).
Například,
n 13 5 7
9
11
13
15
17
.
Tn 1 2 16 272 7 936 353 792 22 368 256 1 903 757 312 209 865 342 976

Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

125

Poznamenejme, že úloha spočítat součet mocnin celých čísel má
i hlubší dopad. V počátečním období rozvoje diferenciálního a integrálního počtu se tento problém objevuje u P. Fermata (1601–1665)
v r. 1635 při přibližném výpočtu plochy pod grafem mocninné funkce
xm .
V r. 1735 vyřešil L. Euler, tzv. Bazilejský problém 9 , spočítat10

(2)

ζ(k) =

∞
X
1
1
1
1
= 1 + 2 + 2 + 2 + ...
2
k
2
3
4

k=1

2

Euler našel hodnotu součtu π6 . Tento problém byl ve své době stejně
populární jako byla v současnosti tzv. velká Fermatova věta, a proto není
divu, že Euler si tento výsledek velice považoval a označoval jej za jeden
z nejdůležitějších, který kdy dokázal. Součet (2) představuje hodnotu
Riemannovy zeta funkce ζ(2). Později Euler [Euler 1748, článek 168]
našel hodnoty ζ(2k) pro k ≤ 13. Je mimořádně zajímavou skutečností,
že obecně platí
∞
X
1
22n−1 π 2n B2n
= (−1)n−1
,
2n
k
(2n)!

(3)

n > 0, celé.

k=1

9

Jakob Bernoulli publikoval v období 1682–1704 pět pojednání o nekonečných
řadách. To první obsahuje například výsledek, že harmonická řada diverguje, o kterém
si myslel, že je nový. Nevěděl, že tento výsledek
Mengoli (1626–1686) o 40
Pdokázal
−2 konverguje, že její součet
let dřív. Na druhé straně Bernoulli dokázal, že ∞
n=1 n
je < 2, ale nebyl schopen najít její přesný součet. Součet se nepodařilo najít ani
Leibnizovi. Problém se stal známým jako Bazilejský problém.
10

Lerch [Lerch 1887] při studiu tzv. Malmsténovských řad zavedl funkci
P∞ e2kxπi
k=0 (w+k)s , která nese jeho jméno. Díky této Lerchově zeta funkci

K(w, x, s) =

je to v podstatě vedle E. Čecha jméno jediného českého matematika, které figuruje
v klasifikaci Americké matematické společnosti, která se používá při klasifikaci článků
v Mathematical Reviews a v Zentralblattu für Mathematik. Když zvolíme x celé
dostaneme z ní tzv. Hurwitzovu zeta funkci, která se dále pro k = 1 redukuje na
Riemannovu zeta funkci ζ(s). Lerch nejdříve publikoval výsledky o Malmsténovských
řadách v sérii 3 článků psaných v češtině o rozsahu více než 100 stran (autor tohoto
článku již několikrát v minulosti dělal z nich kopie pro zahraniční zájemce, pro jejich
nedostupnost v zahraničí). Když si asi uvědomil jejich význam, publikoval alespoň
výsledky o funkci K(w, x, s) ve francouzštině.
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Doposud neznáme přesnou hodnotu ζ(n) pro liché hodnoty argumentu
n.11
Bernoulliova čísla dostaneme též jako hodnoty tzv. Bernoulliových
polynomů12 Bn (x) pro nulovou hodnotu argumentu, tj. Bn = Bn (0),
n = 0, 1, 2, . . .. Tyto polynomy13 můžeme definovat i jako polynomy
Bn (x), pro které
Z

x+1

(4)

Bn (t)dt = xn .

x

Pak

Z
mn + (m + 1)n + . . . + (s − 1)n =

s

Bn (t)dt,
m

a derivace (4) vede na charakterizaci
Bn (x + 1) − Bn (x) = nxn−1 .

(5)

Proto když zvolíme v následující větě f (x) = xn , pak g(n) jsou právě
Bernoulliovy polynomy, jak ukazuje vztah (5). Tato věta představuje
základní výsledek pro řešení diferenčních rovnic v oboru polynomů [Nörlund 1924]:
11
Velký rozruch způsobil v r. 1981 výsledek francouzského matematika R. Apéryho, že hodnota ζ(3) je iracionální číslo [Apéry 1981, Poorten 1978]. V r. 2000
T. Rivoal [Rivoal 2000] dokázal, že mezi čísly ζ(3), ζ(5), ζ(7), . . . je nekonečně mnoho
iracionálních.
Sám Lerch [Lerch 1900] vyjádřil ζ(4k − 1) pomocí velmi rychle konvergentní řady
∞
X
n=1

1
n4k−1

(2π)4k−1
=
(4k)!
−2

∞
X
n=1

B2k + (−1)

k−1 1

“4k”

2 2k

Bk2

+

k−1
X

ν−1

(−1)

ν=1

“4k ”
2ν

!
Bν B2k−ν

1
1
.
n4k−1 e2nπ − 1

12
Toto pojmenování, s použitím jiného označení poprvé použil Joseph Ludwig
Raabe (1801–1859) in [Raabe 1848]. Raabe je obyčejně považován za švýcarského
matematika, protože tam prožil podstatnou část života. Narodil se ale ve slavném
haličském městečku Brody (dnes Ukrajina), které v té době bylo na území RakouskaUherska. Vystudoval ve Vídni.
13
Podobně jako pro Bernoulliova čísla (poznámka pod čarou 7 ) i v případě Bernoulliových polynomů se v minulosti nepoužívalo jednotné označení. Např. N. Nielsen
[Nielsen 1923] rozumí pod Bernoulliovými polynomy polynomy n!Bn (x − 1).
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Věta 1. Nechť f (n) je polynom stupně r s racionálními koeficienty. Pak
g(n) = f (1) + f (2) + . . . + f (n),

neboli

∆g(n) = f (n),

je polynom stupně r + 1 s racionálními koeficienty.
Jak pomocí tohoto přístupu vybudovat základy teorie Bernoulliových polynomů ukazuje následující text převzatý z Lerchova rukopisu o Bernoulliových polynomech a tvořící jeho první kapitolu.14
Předtím ještě jedna charakteristika Lerchovýh postojů ([Borůvka 1961,
str. 358]): . . . Lerchovy spisy jsou psány krásným, propracovaným slohem. Lerch sám napsal: Vděčím velmi spontánním inspiracím, i když
”
jsou na počátku zpravidla nedokonalé. Moje metoda práce se ostatně
podobá metodě romanopisce Balzaca, musím neustále korigovat svůj
styl a psáti téměř krasopisně. Tak dosahuji zdokonalení a obohacení
úvah.“ Jako ukázku Lerchova slohu si dovolím uvést výňatek z jednoho
ze zmíněných pojednání věnovaných systematickému výkladu vlastností
funkce gamma. V něm Lerch mluví o tzv. charakteristických vlastnostech
funkcí, tj. vlastnostech, jimiž jsou příslušné funkce jednoznačně určeny,
takže — abych se vyjádřil názorně — lze z nich vykouzlit barevnou
fotografii těchto funkcí. Cituji: V teorii funkcí důležitou úlohu mají
”
tzv. charakteristické vlastnosti funkcí, které tyto úplně definují, aniž záležejí v nějakém jich způsobu aproximace. Hledajíc takových vlastností
charakteristických hledí se analysis přiblížit vědám popisným, kteréž individua v přírodě se vyskytující určují na základě jistých znaků. Veliká cena
řečených výsledků, jež nejsou dosud nikterak četné, vězí nejen v eleganci,
jež se tím zavádí do úvah analytických, které jimi rázem pozbývají unavujícího vlivu početních detailů a razí cestu myšlénce na úkor mnohdy
zbytečných formalismů, ale cena funkcionálních vlastností charakteristických spočívá hlavně v tom, že ony jsou to především, jež podporují
invenci, jak toho theorie funkcí elliptických podává velkolepé doklady.
Budeme také v průběhu úvah těchto se snažit, abychom pro jednotlivé
útvary poskytli vlastnosti charakteristické, pokud toho připouští materiál
málo ohebný“.
14
V souvislosti s Lerchovým názorem na diferenční počet je zajímavá následující
poznámka [Čupr 1923, str. 305]: Tvrdil [Lerch], že počet differenciální a integrální —
opírající se v přední řadě o pojem a existenci spojitosti — jsa applikován na problémy
fysikální, může poskytovati jen první přiblížení, neboť jako hmotu tak i jiné jevy není
nutno a snad je nesprávno si představovati je jako spojité; applikacím pro přírodní
vědy snad lépe by vyhovoval jakýsi počet rozdílový a summační“.
”
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M. Lerch: Bernoulliovy polynomy:
§.1. Řady arithmetické a polynomy Bernoulliovy
1. K dané řadě základní, složené z jakýchkoli veličin
(6)

u0 , u1 , u2 , u3 , . . . , uν , uν+1 , . . .

přísluší tzv. řady rozdílové různých řádů. První z nich
∆u0 , ∆u1 , ∆u2 , ∆u3 , . . . , ∆uν , ∆uν+1 , . . .
sestává z veličin tvořených dle pravidla
∆uν = uν+1 − uν ,
tj. prostým odčítáním sousedních členů. Z prvních rozdílů tvoříme rozdíly
druhé dle téhož pravidla
∆2 uν = ∆uν+1 − ∆uν = uν+2 − 2uν+1 + uν ,
podobně tvoříme rozdíly třetí
∆3 uν = ∆2 uν+1 − ∆2 uν = uν+3 − 3uν+2 + 3uν+1 − uν ,
atd.
Pro obecný člen p-té řady rozdílové máme obecné vyjádření
µ ¶
µ ¶
µ ¶
p
p
p
(7) ∆ un = un+p −
un+p−1 +
un+p−2 −
un+p−3 + . . .
1
2
3
µ ¶
p
+ (−1)p
un
p
µ ¶
µ ¶
p
p
X
X
p
p
=
(−1)ν
un+p−ν =
(−1)p−ν
un+ν .
ν
ν
ν=0
ν=0
p

Velmi důležito jest vyjádření obecného členu řady základní (6) prostřednictvím veličin
un , ∆un , ∆2 un , ∆3 un , . . .
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tj. prvních členů všech řad rozdílových pocházejících z řady základní un ,
un+1 , un+2 , . . . . Spočívá ve vzorci
(8)

un+s =

s µ ¶
X
s
∆ν u n ,
ν
ν=0

při čemž ∆0 un = un . Aniž se činí obecnosti újma možno voliti n = 0:
(9)

us =

s µ ¶
X
s
ν=0

ν

∆ν u0 ;

zvláště jest
(10)

∆m us =

s µ ¶
X
s
∆ν+m u0 .
ν
ν=0

Končí-li se posloupnost prvních členů rozdílových řad samými nulami,
např.
0 = ∆r+1 u0 = ∆r+2 u0 = ∆r+3 u0 = . . . ,
ukazuje nám poslední rovnice, že
∆r ur = ∆r u0 ,
tj. jedna z řad rozdílových — r-tá — sestává ze stejných členů, a další
rozdíly jsou vesměs nullami. Řady takové slují se arithmetické r-tého
řádu; pro takovou se rovnice (9) přepíše na
(11)

r µ ¶
X
s
us =
∆r u0 ,
ν
ν=0

poněvadž veličiny ∆r+1 u0 , ∆r+2 u0 , . . . se rovnají nulle. Zde pravá strana
podrží smysl i pro lomená s, takže nacházíme celistvou racionální funkci
(12)

r µ ¶
X
x
f (x) =
∆r u0 ,
ν
ν=0

která poskytuje řadu základní pro celistvá kladná x,
f (x) = ux ,
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a sice je tato funkce r-tého stupně. Pojem řady arithmetické r-tého [řádu
== Š. P.] kryje se tedy s pojmem řady
f (0), f (1), f (2), f (3), . . . ,
kde f (x) je celistvá funkce racionální stupně r. A sice je tato funkce jinak
libovolná, tj. každá řada typu (13), příslušná k funkci celistvé stupně r,
jest arithmetická řádu r. Vychází to z okolnosti, že
µ ¶
µ ¶
n n−1
n n−2
∆xn = (x + 1)n − xn =
x
+
x
+ ...,
1
2
podle níž bude postupně15
∆2 xn = n(n − 1)xn−2 + a2 xn−3 + b2 xn−4 + . . .

∆2 x n
=
∆(x + 1)n −
∆xn

∆3 xn = n(n − 1)(n − 2)xn−3 + a3 xn−4 + b3 xn−5 + . . .
...
∆n−1 xn = n(n − 1) . . . 2x + an−1
∆n xn = n!
takže pak pro funkci
f (x) = A0 xr + A1 xr−1 + A2 xr−2 + . . .
bude

∆r f (x) = r!A0 ,

tedy řada (13) arithmetickou r-tého řádu.

24.3.66

2. Rovnici (12) lze psáti
(14)

∞ µ ¶
X
x
f (x) =
∆ν f (0);
ν
ν=0

∆x = 1,

při čemž f (0), ∆f (0), ∆2 f (0), . . . značí počáteční členy rozdílových řad
z veličin (13). Neboť tu členy počínaje ν = r + 1 jsou rovny nulle.
15
Zde uvedené marginální poznámky pochází s největší pravděpodobností od
O. Borůvky a jsou do rukopisu vepsány obyčejnou tužkou – Š.P.
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Rovnici (14) v případě f (x) = xn píšeme
xn =

n µ ¶
X
x
∆ν 0n ,
ν
ν=1

takže ∆ν 0n značí počáteční člen řady ν–tých mocnin rozdílů posloupnosti
0, 1, 2n , 3n , 4n , . . .
Zavedeme-li označení na okamžik16
φn (x) = x(x − 1)(x − 2) . . . (x − n + 1)
=

n−1
X

(−1)% f%n−1 xn−% = xn − f1n−1 xn−1 + f2n−1 xn−2 ∓ . . . ,

%=0

takže
f1 =

n−1
X

ν

1

f2 = 1.2 + 1.3 + 2.3 + . . . + (n − 2)(n − 1),
f3 = 1.2.3 + 1.2.4 + . . . + (n − 3)(n − 2)(n − 1)
...
jsou základní souměrné úkony prvků 1, 2, 3, . . . ,n − 1, které slují též
součiniteli fakulty, máme dvojici rovnic
xn =

(15)

n
X
∆ν 0n

ν!

ν=1

(16)

φn (x) =

n−1
X

φν (x),

(−1)% f%n−1 xn−% .

%=0

To dává podnět k následující větě:
Soustava rovnic
(17)

zn =

n
X
∆ν 0n
ν=1

16

(n)

Občas píšeme fν

ν!

yν ,

(n = 1, 2, 3, . . .)

místo fνn , aby se vyhnulo nedorozumění s mocností.
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řeší se výrazy
(18)

yn =

n−1
X

(−1)% f%n−1 zn−% ;

%=0

při čemž lze pravou stranu psáti symbolicky takto
yn = z(z − 1)(z − 2) . . . (z − n + 1);

z ν = zν .

Zaveďme prozatím označení — kterého se ostatně později přidržíme —
qνn = qν(n) =

∆ ν 0n
.
ν!

Dosadíme hodnotu zn−% podle (17) do vzorce (18); vyjde
(19)

n−1
X

(−1)% f%n−1 qνn−% = 0,

ν < n;

%=0

dále dosadíme hodnotu qν podle (18) do (17), při čemž píšeme % = ν −σ:
(20)

n
X

ν−1
(−1)ν qνn fν−σ
= 0,

σ < n.

ν=σ

Rovnici (19) lze považovati za rekurentní vzorec pro neznámé qνn :
qνn = f1n−1 qνn−1 − f2n−1 qνn−2 + f3n−1 qνn−3 − . . . ;
řada se zakončí prvkem qνν = 1 (jelikož ∆ν 0ν = ν!), a klademe-li
postupně n = ν + 1, ν + 2, . . ., obdržíme
µ
¶
ν+1
qνν+1 = f1ν =
,
2
qνν+2 = f1ν+1 qνν+1 − f2ν+1 ,
qνν+3 = f1ν+2 qνν+2 − f2ν+2 qνν+1 + f3ν+2 ,
...
z čehož vychází, že qνn jsou čísla celistvá.
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Také bychom již zde mohli zjistit okolnost, že čísla
q1k+1 , q2k+2 , q3k+3 , . . .
tvoří arithmetickou posloupnost řádu 2k, o níž však bude jednáno
později.
Rovnice (12) řeší problém interpolace arithmetických řad; jeli totiž
daná řada arithmetická stupně r.
u0 , u1 , u2 , . . .
dává nám rovnost (12) pro lomená x hodnoty ux , které s hodnotami členů
pro celistvá x souvisejí spojitě. Geometricky to značí, že nám výraz (12)
dává parabolickou křivku stupně r, která prochází r + 1 danými body
x = 0, y = u0 ;

x = 1, y = u1 ;

...;

x = r, y = ur .

Je to interpolační vzorec Newtonův, a liší se jen formálně od vzorce
Lagrangeova pro případ ekvidistantních pořadnic.
Pro účely prakse brává se pojem rozdílů poněkud obecněji; uvažujeme na místě (13) základní řadu
f (0), f (h), f (2h), f (3h), . . .
kde h jest jakákoli veličina, obyčejně realná a malá. Máme pak značení
∆x = h, a
∆f (x) = f (x + h) − f (x);
uvažujeme pak funkci proměnné t, f (th), a rovnice (14) zní
µ ¶
µ ¶
t
t
f (th) = f (0) +
∆f (0) +
∆2 f (0) + . . .
1
2
čili
∆2 t(0) x(x − h)
∆t(0)
x+
h
h2
2
3
∆ t(0) x(x − h)(x − 2h)
+ . . . ; ∆x = h.
+
h3
3!

f (x) = f (0) +
(21)

Při tom se předpokládá f (x) jako funkce racionální celistvá.
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Jsou sice také funkce transcendentní, pro něž rovnice tato zůstává
platnou, ona tu pravá strana konverguje a má za součet funkci na levé
straně. Tak např. pro
f (x) = ax máme ∆f (x) = ax (ah − 1), ∆ν f (x) = ax (ah − 1)ν ,
a volíme-li h = 1, zní pak (14) v tomto případě
∞ µ ¶
X
x
a =
(a − l)ν ,
ν
ν=0
x

čili píšeme-li a = 1 + c,
∞ µ ¶
X
x ν
(1 + c) =
c .
ν
ν=0
x

Avšak již tento příklad ukazuje, že u transcendentních funkcí dlužno si
počínati opatrně; neboť tato (známá binomická) řada konverguje pouze
pro −1 < c < 1, tedy vzorec (14) dává u funkce f (x) = ax dobrý výsledek
jen v případě 0 < a < 2.
Forma, které se při početní praxi vzorce (21) užívá, je vlastně tato
(kde roli proměnné převzala litera ξ)
∆f (x)
∆2 f (x) ξ(ξ − h)
ξ+
+
h
h2
2!
3
∆ f (x) ξ(ξ − h)(ξ − 2h)
+
+ . . . , ∆x = h,
h3
3!

f (x + ξ) = f (x) +
(22)

a jest ξ veličina velmi malá, podobně jako h, a omezuje se na malý počet
členů. Je to správné, pokud v uvažovaných mezích f (x + ξ) má sblíženě
průběh polynomu nízkého stupně v proměnné ξ. Jinak řada jako celek
může býti divergentní.
Interpolační vzorec Newtonův a obecnější Lagrangeův se v učebnicích často přeceňuje. Nejenom že jeho možnost ukládá funkční povaze
šetřené funkce f (x) velká omezení — ostatně ne vždy přístupná — ale
také podává výsledky chybné, jakmile se jedná o veličiny ux = f (x)
získané měřením, nikoli číselně dané; neboť ve skutečnosti se hodnoty
ux berou do počtu s velkými součiniteli při výpočtu ∆ν u0 , a tím malá
odchylka od pravé hodnoty má za následek velkou chybu ve výsledku (de
la Vallée-Poussin).
Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

135

3. Předmětem našich příštích úvah budou veličiny, k nimž dává
podnět výraz — v němž mocnitel n je celistvý a kladný —
Sn (x) = on + 1n + 2n + . . . + (x − 1)n ,
definovaný zprvu pro celistvá kladná x. Očividná vlastnost
(23)

Sn (x + 1) = Sn (x) + xn ,

∆Sn (x) = xn

ukazuje, že ∆n+1 Sn (x) = n!, a tedy veličiny
Sn (1), Sn (2), Sn (3), . . .
tvoří arithmetickou řadu řádu n + 1. Výraz Sn (x) je tedy vyjádřitelný
určitou celistvou funkcí stupně n+1. Dle definice jest (při n > 0) Sn (1) =
0, a tedy dává (23) pro x = 0 též
(24)

Sn (0) = 0.

Podmínkami (23) (24) jest celistvá racionální funkce Sn (x) plně určena. Rovnice (23) ji určuje až na additivní konstantu. Předpokládejme,
abychom to objasnili, že platí podobná vlastnost pro druhou funkci
celistvou racionální U (x), tj. U (x + 1) = U (x) + xn ; pak bude rozdíl
U (x)−Sn (x) = f (x) celistvá racionální funkce a zároveň f (x+1) = f (x)
identicky; tedy zvlášť
f (0) = f (1) = f (2) = . . .
Algebraická rovnice f (z) = f (0) má tedy nekonečný počet kořenů, a jest
tedy identická, tj. f (x) = f (0). Tudíž rozdíl U − Sn je stálý (= f (0)).
Rovnice (22) pro h = 1 nám podává vyjádření funkce Sn (x + ξ)
(25)

Sn (x + ξ) = Sn (x) +

n+1
Xµ
ν=1

¶
ξ
∆ν−1 xn ;
ν

∆x = 1.

Volme zde x = 0, a znamenejme počáteční členy rozdílových řad utvořených z posloupností
0n , 1n , 2n , 3n , . . .
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obvyklým způsobem ∆ν 0n (∆0n = 1, ∆2 0n = 2n − 2, . . . ); tím vyjde za
současné změny litery17
µ
¶
ν
X
x
ν n
(26)
Sn (x) =
∆ 0 .
.
ν+1
ν=1
Z rovnice (23) plyne derivováním
S 0 n (x + 1) = S 0 n (x) + nxn−1 ;
mnohočlen
f (x) =

S 0 n (x)
n

má tedy vlastnost f (x + 1) = f (x) + xn−1 , i liší [se – Š. P.] od Sn−1 (x)
o veličinu stálou, která jest
S 0 n (x)
S 0 n (0)
− Sn−1 (x) =
.
n
n
Máme tak vlastnost našich polynomů

14.12.63

Sn0 (x) = nSn (x) + Sn0 (0).
Zavedeme ihned při té příležitosti polynomy upravené
(28)

Sn∗ (x) =

0
(x)
Sn+1
,
n+1

Sn (x) = Sn∗ (x) − Sn∗ (0);

jich charakteristické vlastnosti jsou
Z
(29)

∆Sn∗ (x) = xn ,

1
0

Sn∗ (x)dx = 0,

a platí obecně18 pro n > 0

4.11.59

∗
DSn∗ (x) = nSn−1
(x).
17

Symbolický tvar jest
Sn (x) =

18

Symbol Df (x) značí totéž co

(1 + ∆)x − 1 n
0 .
∆

d
f (x),
dx

tj. derivaci f 0 (x).
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Dle definice jest

31.3.66

S0 (x) = x, S1 (x) =

x2 − x
1
, S0∗ (x) = x − .
2
2

Poněvadž
µ ¶
ξ
ξ
ξ (ξ − 1)(ξ − 2) . . . (ξ − ν + 1)
=
= (−1)ν−1 + . . . ,
ν
ν
(ν − 1)!
ν
máme

µ ¶
ξ
1
Dξ=0
= (−1)ν−1 ,
ν
ν

a derivuje-li se (25) na místě ξ = 0, vychází tedy
Sn0 (x) =

n+1
X

(−1)ν−1

1

∆ν−1 xn
.
ν

Zaměňme n za n + 1, pišme ν + 1 za ν a užijme vzorce (28):
(31)

(n + 1)Sn∗ (x) =

n+1
X

(−1)ν

0

∆ν xn+1
.
ν+1

Uvažujme dále funkci
f (x) = Sn (1 − x);
bude
tj.
takže musí

f (x + 1) = Sn (−x) = Sn (1 − x) − (−x)n ,
f (x + 1) = f (x) + (−1)n−1 xn ,
f (x) = (−1)n−1 Sn (x) + K = Sn (1 − x);

pro x = 0 vychází K = 0, tedy
(32)

Sn (1 − x) = (−1)n−1 Sn (x).

Derivace levé a pravé strany jsou
−nSn∗ (1 − x),

∗
(−1)n−1 nSn−1
(x);
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porovnejme a zaměňme n za n + 1; vyjde
Sn∗ (1 − x) = (−1)n−1 Sn∗ (x).

(33)

Poněvadž dle (29)19 jest Sn∗ (1) = Sn∗ (0), máme odtud pro x = 0
µ ¶
£
¤
1
1 − (−1)n−1 Sn∗ (0) = 0; podobně Sn∗
2
tedy pro n sudé > 0“
Sn∗ (0)

(34)

=

0, Sn∗

µ ¶
1
= 0.
2

Buď dále m celistvé kladné číslo a uvažujme součet
f (x) =

m−1
X

µ
Sn

α=0

x+α
m

¶
;

odečtením od hodnoty
f (x + 1) =

m−1
X

µ
Sn

α=0

x+α+1
m

¶
=

m
X

µ
Sn

α=1

x+α
m

¶

zbude
µ
f (x + 1) − f (x) = Sn

x+α
m

¶
− Sn

³x´
m

=

³ x ´n
m

,

a odtud vychází další vztah
µ
¶
m−1
X
Sn (x)
x+α
f (x) =
+K =
Sn
.
mn
m
α=0
Volba x = 0 dává hodnotu K a výsledek zní
(35)

m−1
X
α=0

µ
Sn

x+α
m

¶
=

m−1
³α´
Sn (x) X
+
S
.
n
mn
m
α=1

19
Zde je chybná Lerchova odvolávka, kterou pravděpodobně Prof. Borůvka, opravil na druhou rovnost v (28) – Š.P.
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Derivujme a zaměňme n za n + 1; vyjde
(36)

m−1
X
α=0

µ
Sn∗

x+α
m

¶
=

1 ∗
S (x).
mn n

Polynomy Sn (x) a Sn∗ (x) slují polynomy Bernoulliovy (obyčejné 11.11.59 B.
a upravené).
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Die Wandlung des Carl Neumann
Herrn Dr Jaroslav Folta zu seinem 70. Geburtstag gewidmet
von Karl-Heinz Schlote
Der Leipziger Mathematiker Carl Neumann (1832–1925) gehört zu den
bedeutenden Vertretern der mathematischen Physik in Deutschland. Er
strebte nach einem logisch exakten Aufbau der physikalischen Theorien,
der sich an der klassischen axiomatischen Darstellung der Geometrie
orientierte und die mathematischen Mittel betonte. Mit diesen Anschauungen und deren Umsetzung am Beispiel der Elektrodynamik hat er
die Entwicklung der mathematischen Physik in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts spürbar beeinflusst. Gleichzeitig trug er mit seinen
Ergebnissen zur Potentialtheorie wesentlich zur Verbesserung des benötigten mathematischen Apparats bei. Im folgenden soll an Hand zweier
Episoden Neumanns Einfluss auf Berufungen in der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig geschildert werden. Es handelt sich um die
Entscheidung über den Nachfolger des Chemikers Otto Linné Erdmann
(1804–1869) im Jahre 1870 und die Nachfolge des theoretischen Physikers Ludwig Boltzmann (1844–1906) im Jahre 1902. Beide Berufungen
hatten spürbare Auswirkungen auf die weitere Gestaltung des jeweiligen
Fachgebiets an der Alma mater lipsiensis.

Die Berufung für physikalische Chemie
Am 9. Oktober 1869 verstarb der Ordinarius für Chemie Erdmann und
die Philosophische Fakultät trat ohne Verzögerung in die Diskussion um
die Wiederbesetzung des Erdmann’schen Lehrstuhls ein. Zum Verständnis der folgenden Vorgänge sei kurz die damalige Situation skizziert.
Die Philosophische Fakultät verfügte erst seit 1864 über zwei Lehrstühle
für Chemie. Der Erdmann’sche Lehrstuhl gehörte seit seiner Begründung 1830 zur Fakultät. Er war für technische Chemie ausgeschrieben
worden und erst 1864 in ein Ordinariat für Chemie umgewandelt worden. Im gleichen Jahr musste der Lehrstuhl für allgemeine Chemie neu
besetzt werden und wurde in diesem Zusammenhang von der Medizinischen Fakultät getrennt und der Philosophischen Fakultät zugeordnet.
Lehrstuhlinhaber wurde Hermann Kolbe (1818–1884), der bedeutende
Beiträge zur organischen Chemie geliefert hatte, sowohl theoretisch zur
Konstitution organischer Verbindungen, als auch experimentell mit der
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Synthese derartiger Verbindungen. Der neuen, sich in den 60er Jahren
stark entwickelnden Strukturchemie stand er ablehnend gegenüber und
bekämpfte deren Vertreter teilweise auch mit unsachlichen Argumenten.
Gegen Ende der 60er Jahre kam es außerdem zu einer grundlegenden Umgestaltung des mathematischen Lehrkörpers. Die bisherigen
Hauptvertreter der Mathematik waren Moritz Wilhelm Drobisch (1802–
1896) und August Ferdinand Möbius (1790–1868). Drobisch erreichte
sein Entpflichtung von mathematischen Lehraufgaben und widmete sich
ab 1868 ganz der Philosophie, der er sich seit den 40er Jahren verstärkt zugewandt hatte. Möbius, Direktor der Sternwarte sowie Professor
der höheren Mechanik und der Astronomie, verstarb im Herbst des
gleichen Jahres. Nachfolger Drobischs wurde 1868 Wilhelm Scheibner
(1826–1908). Bezüglich der Möbius’schen Stelle gelang es der Philosophischen Fakultät, eine Erweiterung des mathematischen Lehrkörpers
beim Dresdner Ministerium für Kultus und öffentlichen Unterricht zu
erreichen. Neben einer Professur für Astronomie wurde ein weiteres
mathematisches Ordinariat eingerichtet und mit Carl Neumann besetzt.
Während Scheibner der Wunschkandidat der Fakultät war, muss die
Ernennung des auf Platz drei der Vorschlagsliste gesetzten Neumann
doch als überraschend bezeichnet werden. Da gleichzeitig Adolph Mayer
(1839–1908) und Karl von der Mühll (1841–1912) als Privatdozenten
lehrten, erfolgte damit eine ungewöhnliche Stärkung der mathematischen
Physik, eine angemessene Vertretung der geometrischen Forschungen
blieb jedoch vakant. Im Gegensatz zu Scheibner, der seit 1853 in Leipzig lehrte, hatte Neumann zuvor als Professor in Basel und Tübingen
gewirkt, war also als über Erdmanns Nachfolger beraten wurde noch
relativ neu in der Philosophischen Fakultät.
Die Nachfolge Erdmanns wurde erstmals auf der Sitzung der Fakultät am 20. 10. 1868 behandelt. Man sprach sich klar für eine Beibehaltung
der beiden chemischen Professuren aus, die beide im wissenschaftlichen
Sinne ausgerichtet und nicht etwa der technischen Chemie gewidmet sein
sollten. Zur Ausarbeitung des Berichts an das Kultusministerium wurde
eine Kommission gebildet, der neben Kolbe u. a. der Physiker Wilhelm
Hankel (1814–1899) und der Mineraloge Carl F. Naumann (1797–1873)
angehörten. Der von Kolbe verfasste, von den Kommissionsmitgliedern
unwesentlich veränderte Bericht lag der Fakultät in der Novembersitzung
zur Beratung vor und nannte als Berufungskandidaten die Professoren
Rudolph Fittig (1835–1910) in Göttingen und Rudolf Wilhelm Schmitt
(1830–1898) in Kassel sowie die Privatdozenten Hermann Wichelhaus
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(1842–1927) in Berlin und Robert Otto (1837–1907) in Greifswald. Aus
der Anlage des Gutachtens wird deutlich, dass Kolbe versuchte, seinen Schüler und früheren Assistenten, den an zweiter Stelle genannten
Schmitt auf diesen Lehrstuhl zu bringen. Der auf Platz eins genannte
Fittig hatte bereits einen Ruf als Ordinarius nach Tübingen erhalten, so
dass dessen Nennung mehr eine Alibifunktion erfüllte, als dass die Fakultät dessen Berufung ernsthaft in Betracht zog. Da außer Schmitt alle
Kandidaten als Vertreter der extremen Richtung der modernen Chemie“
”
charakterisiert wurden und damit nicht mit den wissenschaftlichen Ansichten Kolbes harmonierten, war eine klare Empfehlung ausgesprochen.
Der Vorschlag stieß jedoch auf den erbitterten Widerspruch der
jungen Mathematikprofessoren Scheibner und Neumann. Scheibner beantragte, unterstützt von Neumann, dass
die gegenwärtige Vacanz benutzt werden müsse, um einer neu
”
auftretenden und noch im Entstehen begriffenen Wissenschaft, der
s. g. physikalischen Chemie, einen Eingang in unsere Universität zu
verschaffen.“ (UAL, Phil. Fak. Nr. 83, Bl. 107).
Unter Berufung auf das Urteil führender Fachvertreter, wie August Kekulé (1829–1896), Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887), Rudolf
Clausius (1822–1888), Wilhelm Weber (1804–1891), Franz Neumann
(1798–1895) und Friedrich Wöhler (1800–1892) schlugen beide Hermann
Kopp (1817–1892), Hans Heinrich Landoldt (1831–1910), Lothar Meyer
(183–1895), Alexander Naumann (1837–1922) und Leopold Pfaundler
(1839–1920) zur Berufung vor. Neben Kolbe wandten sich auch Hankel und Naumann entschieden gegen diesen Antrag, sowohl prinzipiell
was die Berücksichtigung des neuen Gebietes betraf, als auch hinsichtlich der vorgeschlagenen Kandidaten. Da nach mehrstündiger, lebhafter
Debatte der Kommissionsvorschlag die notwendige Stimmenmehrheit
erhielt, kündigten Scheibner und Neumann ein Separatvotum an, das
dann ebenfalls an das Ministerium geschickt wurde. (UAL, PA 1061,
Bl. 5–12) In dem Votum verstanden es die Verfasser meisterhaft die
Vorteile jener neuen chemischen Disziplin, der physikalischen Chemie,
zur Geltung zu bringen. Sie schildern zunächst den praktischen Nutzen
der physikalischen Chemie, um dann ihre wissenschaftliche Bedeutung
klar hervortreten zu lassen. Die Briefe der oben genannten bedeutenden
Chemiker und Physiker, auf die sich das Votum wesentlich stützte,
wurden als Anlage ebenfalls nach Dresden gesandt.
Das Ministerium versuchte beiden Gutachten gerecht zu werden,
schloss sich aber in der Grundlinie dem Separatvotum an und schlug der
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Fakultät im Juli 1870, nachdem die Verhandlungen mit mehreren der im
Separatvotum empfohlenen Personen erfolglos gewesen waren, Lothar
Meyer und Gustav Wiedemann für eine Berufung vor. Die Fakultät votierte dann, nachdem Kolbe ein krasses Fehlurteil über die Meyer’schen
Leistungen abgegeben hatte, für Wiedemann, der die Stelle 1871 antrat.
Für eine ausführliche Beschreibung dieses Berufungsvorganges sei auf
(Schmithals 1995) verwiesen. Mit Blick auf die Beziehungen zwischen
Mathematik und Physik erscheint es interessant, dass sich ausgerechnet zwei Mathematiker zum Fürsprecher der neuen interdisziplinären
Fachrichtung machten, während die etablierten Professoren Hankel und
Naumann an der traditionellen Ausrichtung der Chemie festhielten. Das
im Separatvotum angeführte Plädoyer zu Gunsten der physikalischen
Chemie zeigte die Aufgeschlossenheit der Verfasser gegenüber einer stärkeren theoretischen Durchdringung der Naturwissenschaften. Gerade die
Verwendung neuer theoretischer Konzepte schien ihnen neben den experimentellen Forschungen ein lohnenswerter Weg zur Erzielung neuer
Einsichten in einzelne naturwissenschaftliche Gebiete zu sein. Obwohl
Scheibner und Neumann nicht auf chemischen Gebiet forschten, so hatten sie doch, insbesondere durch ihre physikalischen Untersuchungen,
einen hinreichend klaren Überblick über die Naturwissenschaften gewonnen, um die stimulierende Wirkung dieses Trends zu erkennen. In einigen
physikalischen Gebieten waren mit dieser Vorgehensweise bereits beachtliche Fortschritte erzielt worden und es war genau dieser mathematischphysikalische Standpunkt von dem sie jetzt die physikalische Chemie
einschätzten. So verwundert es nicht, wenn sie deren Aufgabe darin
sahen, jene so wenig bekannten Kräfte, welche beim Act einer che”
mischen Verbindung oder Zersetzung sich entwickeln“, zu erforschen,
zu messen, zu vergleichen, die Umstände, durch welche die größere oder
”
geringere Intensität dieser Kräfte bedingt ist, näher zu untersuchen“, mit
anderen Worten die chemischen Prozesse mit physikalischen und mathematischen Mitteln zu studieren. Zugleich waren sie davon überzeugt, dass
die stärker experimentell orientierten Zweige der Naturwissenschaften,
speziell die reine Chemie“, ebenfalls von einer Förderung der Theorie
”
profitierten. Scheibner und Neumann priesen die anregende Wirkung,
die die physikalische Chemie auf andere Gebiete der Chemie und der
Naturwissenschaften ausüben könne, u. a. begegne sie der zunehmenden
Zersplitterung in den Naturwissenschaften, indem sie
dazu bestimmt scheint, die Kluft zwischen Chemie und Phy”
sik allmählich auszufüllen und jene beiden Gebiete allmählich zu
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verschmelzen zu einer einzigen, höheren und allgemeineren Wissenschaft“.
Schließlich hoben sie die zu erwartende positive Auswirkung auf das
Ansehen der Landesuniversität und die im Vergleich zur reinen Chemie
geringeren Kosten hervor, mit denen ein größerer Erkenntnisfortschritt
und Nutzen erreicht werden würde. Die Leipziger Universität würde
neben Heidelberg die einzige Universität in Deutschland sein, an der das
ganze Gebiet von Chemie und Physik vertreten wäre, und würde zugleich
wegen der Rahmenbedingungen Heidelberg vom ersten Rang verdrängen.
Bei der Berufung eines zweiten Vertreters der reinen Chemie“ würde
”
der Lehrstuhl stets dem Kolbe’schen untergeordnet bleiben und im
Vorlesungsbetrieb keine der bestehenden Lücken schließen, oder aber,
um einen Kolbe ebenbürtigen Chemiker zu gewinnen, finanziell deutlich
besser ausgestattet werden müssen. Mit klarem Blick für die Sachlage
hatten Scheibner und Neumann somit durch geschicktes Handeln den
Weg zu einer neuen Entwicklungstendenz der Chemie eröffnet.

Die Nachfolge von Ludwig Boltzmann auf dem Lehrstuhl
für theoretische Physik
Als Ludwig Boltzmann im Herbst 1902 ein Angebot der Universität Wien
annahm, auf seinen zwei Jahre zuvor aufgegebenen Lehrstuhl zurückzukehren, erfuhren die Bestrebungen der Leipziger Universität, durch eine
hochkarätige Besetzung des neu errichteten Ordinariats für theoretische
Physik verlorenes Ansehen wiederzugewinnen, einen herben Rückschlag.
Zum Verständnis der Situation sei folgendes angemerkt: Die Leipziger
Physiker hatten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts der Entwicklung der theoretischen Physik nicht die gebührende Aufmerksamkeit
geschenkt, nicht zuletzt eine Auswirkung der dominierenden Stellung
der Vertreter der mathematischen Physik um Carl Neumann und Karl
von der Mühll in den 70er und 80er Jahren. Erst 1894 wurden mit der
Einrichtung einer außerordentlichen Professur für theoretische Physik
stärkere Bemühungen spürbar, um den im Vergleich zu anderen deutschen Universitäten eingetretenen Rückstand aufzuholen. Vier Jahre
später erreichte man im Ministerium die Zustimmung, diese Stelle durch
die Umwandlung in ein Ordinariat aufzuwerten, wollte dann aber damit
warten, bis die Neubesetzung der durch den Tod von Gustav Wiedemann (1826–1899) vakant gewordenen Professur für Experimentalphysik
geklärt war. Da der bisherige Repräsentant der theoretischen Physik,
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Paul Drude (1863–1906) zu Beginn des Jahres 1900 einen Ruf nach
Gießen annahm, konnte die Einrichtung des Ordinariats für theoretische
Physik mit einer Neubesetzung verbunden werden. Mit Boltzmann gelang es der Philosophischen Fakultät dafür einen hervorragenden Vertreter dieses Fachgebietes zu gewinnen. Obwohl dieser später mehrfach
das rege geistige Leben in Leipzig sowie die liebe und freundliche Behandlung seitens seiner Kollegen hervorhob, insgesamt fühlte er sich nicht
ganz wohl in der Stadt, möglicherweise wegen des etwas sumpfigen Kli”
mas“ oder der ihm etwas fremdartigen norddeutsch protestantischen Le”
bensführung“. (UBL Nachlass 96, Brief Boltzmann an Wiener 3. 1. 1903)
1902 kehrte er nach Wien zurück.
Die Suche nach einem Nachfolger für Boltzmann bereitete der Philosophischen Fakultät große Probleme. Schon bei der Einrichtung des
Extraordinariats hatte man 1894 im Gutachten bemerkt, dass es nur
sehr wenige geeignete jüngere Vertreter dieser Fachrichtung gab. Die
Etablierung der theoretischen Physik war in den letzten beiden Jahrzehnten in Deutschland ins Stocken geraten und die Situation hatte sich
inzwischen kaum verändert. Wilhelm Wien (1864–1928) beklagte z. B.
1898 in einem Brief an Arnold Sommerfeld (1868–1951), dass er sich
eingehend mit rein experimentellen Arbeiten“ beschäftigen müsse, um
”
der Zeitströmung Rechnung zu tragen. Zuvor hatte er konstatiert:
Die theoretische Physik liegt in Deutschland so gut wie brach.
”
. . . die Sache ist schon soweit gekommen, daß selbst das Bedürfnis
nach theoretischer Physik immer mehr schwindet. Die Gründe liegen dafür erstens darin, daß die Physiker so gut wie ausschließlich
das reine Experiment pflegen und für die Theorie kaum Interesse
hegen zweitens daran daß die meisten Mathematiker sich den ganz
abstrakten Gebieten zugewandt haben, sich um die Anwendungen
aber nicht kümmern. Äußerlich zeigt sich das darin, daß reine theoretische Physik nur von zwei Lehrstühlen (Berlin und Göttingen)
vorgetragen wird und ein so bedeutender Lehrstuhl wie München
ganz eingegangen ist. Die theoretische Physik findet gegenwärtig
keine Abnehmer.“ (Deut. Mus., Archiv, NL 089, Brief W. Wien an
Sommerfeld, 11. 6. 1898)
Die jungen Physiker hatten sich verstärkt experimentellen Untersuchungen zugewandt und jene mit Ambitionen für die Theorie bedienten
die Experimentalphysik auch mit, um auf diese Weise eine geeignete
Stellung zu erlangen. Ähnlich äußerte sich auch W. Voigt.
In ihrer Sitzung vom 9. 7. 1902 benannte die Leipziger Philoso148 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

phische Fakultät Wilhelm Wien von der Universität Würzburg und den
jetzt in Gießen tätigen Drude als Kandidaten. Beide lehnten nach längeren Verhandlungen die Berufung ab. Zuvor hatten am 12. 9. der Physiker Otto Wiener (1862–1927), der Physiko-Chemiker Wilhelm Ostwald
(1853–1932) und der Astronom Heinrich Bruns (1848–1919) nochmals
in das Verfahren eingegriffen und dem Dekan ein Schreiben an das
Kultusministerium in Dresden übergeben, in dem sie appellierten, die
Verhandlungen mit Wien nicht an relativ geringfügigen Ergänzungen“
”
der finanziellen Mittel scheitern zu lassen. Sie unterstrichen die Bedeutung, den Lehrstuhl mit dem besten Mann zu besetzen, damit die
großen, für den gerade laufenden Institutsneubau bereitgestellten Mittel
eine optimale Verwendung finden. Durch einen Vergleich mit Göttingen
machten sie den Nachholebedarf deutlich, der an der Leipziger Universität hinsichtlich der Lehrkräfte für Physik seit einiger Zeit entstanden
war. (UAL, PA 410, Bl. 17–18) Das Schreiben wurde am folgenden Tag
nach Dresden gesandt. Obwohl auch das Dresdener Kultusministerium
an einer raschen Neubesetzung interessiert war, scheiterten die Verhandlungen mit W. Wien. Vermutlich war das Leipziger Angebot für Wien
nicht attraktiv genug, um den Lehrstuhl und die Leitung des Instituts
in Würzbug aufzugeben.
Am 30. 10. musste Wiener dem Dekan auch die Absage Drudes
mitteilen und regte eine umgehende Beratung der Berufungskonnission
an. Die folgenden Diskussionen ließen eine Reihe von Meinungsverschiedenheiten zu Tage treten, die auch speziell die Abgrenzung zur
mathematischen Physik betrafen. Am 6. 11. einigte sich die Kommission
nach langer Diskussion auf die Kandidaten Theodor Des Coudres (1862–
1926) (Universität Würzburg), Vilhelm Bjerknes (1862–1951) (Universität Stockholm), Emil Wiechert (1861–1928) (Universität Göttingen) und
eventuell Emil Cohn (1854–1944) (Universität Staßburg), wobei es bei
Bjerkness und Cohn einige Bedenken gab, da Bjerkness z. B. schwer für
Leipzig zu gewinnen sein würde. In der nächsten Sitzung zwei Wochen
später kamen noch Carl Runge (1856–1927) (TH Hannover) und Arnold
Sommerfeld (TH Aachen) hinzu, während Cohn gestrichen wurde. Eine
weitere Woche später strich die Kommission mit 4:1 Stimmen auch
Bjerkness und Wiener sollte den Bericht der Fakultät mit der oben
angeführten Reihenfolge der Kandidaten entwerfen. Interessant ist nun
die Position, die Neumann in dieser Diskussion einnahm. Er gehörte der
Berufungskommission an und war unter den in Leipzig tätigen Mathematikern derjenige, der die engsten Beziehungen zur Physik hatte. Am
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24. 11. 1902 schrieb er an Wiener:
Soeben erhalte ich, auf meine Anfrage, von Prof. v. Mangoldt in
”
Aachen beiliegenden Brief, der über Sommerfeld eine Auskunft
ertheilt, die über aller Erwarten günstig, oder vielmehr vorzüglich
ist. Meinerseits möchte ich dabei Folgendes bemerken: 1) Sie haben in meinen Augen in dieser ganzen Angelegenheit den Vorrang.
Denn Sie sind der nächste College des zu Berufenden. Ich habe mir
in dieser Angelegenheit immer nur eine secundäre Rolle, nur eine
berathende Stimme zuertheilt. Hieran halte ich fest, und werde also
auch in Zukunft nichts gegen Ihre Ansicht unternehmen. Sie erhalten
aber vielleicht durch den beiliegenden Brief neues und beachtenswerthes Material zur Bildung Ihres Urtheils.“ (UBL, Nachlass 96,
Brief Neumann an Wiener, 24. 11. 1902)
Fünf Tage später schrieb er wieder an Wiener und setzte sich für Wiechert ein, den er den ersten Platz zubilligen würde, weil er ihn
für einen talentvollen, ideenreichen, außerordentlich strebsamen
”
soliden Forscher und im Vergleich mit Des Coudres, . . . für einen
viel besser ausgebildeten Mathematiker“
hielt. Zugleich gab er den Kampf auf, Wiener bezüglich Sommerfeld
umzustimmen:
Was Sommerfeld und Runge betrifft, so möchte ich Ihnen, so hoch
”
ich auch Sommerfeld schätze, nicht entgegentreten, und willige daher in Ihren Vorschlag, diese beiden ganz von der Liste abzusetzen.“
Zu den grundsätzlichen Ansichten zur theoretischen Physik merkte Neumann dann noch Folgendes an:
Ihr Standpunct ist von dem meinigen wohl im Ganzen sehr ver”
schieden. Sie glauben, daß in der theoretischen Physik sehr bald
wesentliche Fortschritte zu erwarten seien durch Zusammenfassen
der schon vorliegenden Ergebnisse, etwa durch einen plötzlichen
guten Einfall, durch geeignete Combination des schon vorliegenden
Materials.
Ich dagegen glaube, daß wesentliche Fortschritte nur in sehr langer
Zeit zu erwarten sind, und daß in erster Linie eine genaue, exacte
Durcharbeitung des schon Verstandenen erforderlich ist. Zu einer
solchen wirklich exacten Durcharbeitung sind aber nach meiner
Meinung gründliche mathematische Ausbildung und wirkliche
mathematische Klarheit unumgänglich erforderlich.
Es steht hier Glaube gegen Glaube . . .“ (UB Leipzig, Nachlass 96,
Brief Neumann an Wiener, 29. 11. 1902)
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Wiener war gegen eine Nominierung von Runge und Sommerfeld,
konnte sich aber offenbar in der Kommissionssitzung nicht durchsetzen.
Bereits einen Tag später, am 30. 11., kündigte er einen Separatbericht
bezüglich Sommerfeld an. Sich auf das Urteil von Kollegen berufend,
behauptete er, Sommerfeld würde nicht in der Lage sei ein Institut
”
zu leiten und Schüler zu physikalischen Arbeiten anzuleiten“. Das neugeschaffene theoretisch-physikalische Institut würde dadurch wertlos.
Außerdem wollte er die Regierung unterrichten, dass
zwei Herrn, welche für die Professur in fachlicher Hinsicht, wie
”
von der Majorität der Kommission zugestanden wird, bedeutend
geeigneter gewesen wären und den zu stellenden Anforderungen voll
genügt hätten, gegen die Stimme der Vertreter der Experimentalphysik von der Liste abgesetzt worden seien, der eine weil er Jude,
der andere weil er Ausländer ist.“ (UAL; PA 410, Bl. 32–32v)
Dieser massive Vorstoss Wieners zeigte Wirkung. Auf der Sitzung
vom 3. 12. wurden Sommerfeld einstimmig und Runge mit 4:3 Stimmen von der Liste gestrichen sowie die entsprechenden Streichungen im
Entwurf des Fakultätsberichts vorgenommen. Die Fakultät billigte am
gleichen Tage einstimmig den geänderten Bericht. Zur Charakterisierung
des Vorschlags hieß es darin:
Bei der Aufstellung der Liste war der Wunsch maßgebend, in
”
erster Linie einen Mann zu gewinnen, dessen Schwerpunkt in der
Physik und nicht in der Mathematik gelegen ist; erstens weil der
Fortschritt der physikalischen Wissenschaft zur Zeit mehr bedingt
ist durch die Weiterbildung der physikalischen Gedanken als durch
die mathematische Verarbeitung fertiger Theorie und zweitens weil
auch den Bedürfnissen des Unterrichts an unserer Universität auf
diese Weise am besten Genüge geschieht.“ (UAL, PA 410, Bl. 35)
Damit hatten sich die an der experimentellen Praxis orientierten
Physiker gegen die Vertreter der mathematischen Physik klar durchgesetzt. Die ganze Auseinandersetzung läßt die massiven Vorbehalte ahnen,
die es in der Fakultät, insbesondere bei Wiener, gegen die mathematische
Physik gab. In der Diskussion wurde noch der in Leiden wirkende, durch
seine Elektronentheorie bekannte Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
ins Spiel gebracht, der den Wunsch geäußert habe, nach Deutschland berufen zu werden. Man beauftragte Wiener, den Sachverhalt aufzuklären,
doch Lorentz antwortete negativ. Daraufhin erhielt das Ministerium den
obigen Berufungsvorschlag. und berief Des Coudres auf das Ordinariat
für theoretische Physik. Dieser trat die Stelle am 1. 4. 1903 an.
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Im Rahmen der Arbeit an der „Enzyklopädie der mathematischen
Wissenschaften“ korrespondierte Sommerfeld auch mit Neumann und
letzterer erklärte beiläufig in einem Brief an Sommerfeld im Mai 1903
seine Haltung in dem Berufungsverfahren:
Sie werden vielleicht gehört haben, daß ich vor einiger Zeit mich der
”
Hoffnung hingab, Sie hier in Leipzig zum Collegen zu erhalten. Und
ich habe deswegen mit Wiener manche Auseinandersetzung gehabt;
woraus hervorging, daß unsere Ansichten über die weiteren Fortschritte der Physik sehr verschieden sind. . . . Kurz unsere Ansichten
sind so verschieden, daß von irgend welchem Ausgleich nicht die
Rede sein konnte. Und ich habe daher schließlich — in Anbetracht
deßen, daß Wiener, als Physiker bei der Berufung eines zweiten
Physikers den Vorzug haben muß — meine eigenen Ansichten nicht
weiter zu verfolgen gesucht.“ (Deut. Mus. Archiv, Nachl. 089, Brief
Neumann an Sommerfeld, 22. 5. 1903)
Damit endet die Berufungsangelegenheit zur theoretischen Physik.
Ob sich Neumann später nochmals dazu äußerte, indem er etwa ein Urteil
über Des Coudres abgab, muss offen bleiben. Es wurde nichts Diesbezügliches gefunden. Abschließend kann noch vermerkt werden, dass wohl
auch Boltzmann nicht ganz glücklich mit der Wahl seines Nachfolgers
war. Im Januar 1903 beurteilte er in einem Brief an Wiener Des Coudres
als einen originellen, an Einfällen nicht armen, wenn auch nicht gerade
spezifisch mathematischen Kopf und hoffte in einem späteren Brief, dass
sich Des Coudres ganz gut machen und auch leicht noch tiefer
”
in die Theorie, worunter man nun doch einmal hauptsächlich die
Mathematik versteht, einarbeiten wird.“ (UBL, Nachlass 96, Brief
Boltzmann–Wiener 7. 2. 1903)
Dies darf wohl auch als ein höfliche Kritik an der Haltung Wieners
verstanden werden.

Die Auswirkungen der beiden Berufungen
Die beiden geschilderten Berufungen hatten einen beachtlichen Einfluss auf die Entwicklung des jeweiligen Fachgebiets. Im ersten Fall
erwarb Leipzig das Verdienst, erstmals einen Lehrstuhl für physikalische Chemie an einer deutschen Universität eingerichtet zu haben.
Dies war in der Entwicklung der physikalischen Chemie ein wichtiges
institutionelles Signal, aber es war keineswegs der Auslöser für einen
besonderen Entwicklungsschub. Die physikalische Chemie war zu die152 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum
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sem Zeitpunkt noch im Entstehen begriffen, musste sich als Subdisziplin der Chemie erst noch herausbilden. Entsprechend vielfältig und
unpräzise waren die Ansichten über das Wechselspiel zwischen Physik
und Chemie, über den Gegenstandsbereich der Subdisziplin und dessen
Abgrenzung von den übergeordneten Disziplinen usw. Wiedemann hat
keine Forschungen zur physikalischen Chemie im späteren Disziplinenverständnis betrieben. Er näherte sich den Fragen aus der Sicht des
Physikers, was angesichts der vorausgegangenen 17jährigen Tätigkeit
als Physiker nicht verwundert. So hat die Einrichtung des Lehrstuhls
für physikalische Chemie zunächst auch die Physik an der Leipziger
Universität nicht unerheblich gestärkt, doch es wurde der Boden bereitet,
auf dem dann Wilhelm Ostwald seine erfolgreiche Tätigkeit entfalten
konnte.
Des Coudres hat für fast ein Vierteljahrhundert die theoretische
Physik an der Leipziger Universität repräsentiert und wirkte dabei in
Vorlesungen, aber vor allem durch seine Berichte in Kolloquien und im
persönlichen Gespräch äußerst anregend auf seine Kollegen und Schüler.
Er behielt stets eine enge Beziehung zu experimentellen Untersuchungen und widmete sich der theoretischen Physik aus dieser Position. Da
mit zunehmenden Alter seine Hemmungen, die erzielten Ergebnisse zu
publizieren stärker wurden, blieb die Wirkung seiner Ideen beschränkt
bzw. wurde verzögert. Insgesamt blieb er den Gebieten der klassischen
Physik verpflichtet, während er die Relativitätstheorie und die entstehende Quantentheorie auch in den Vorlesungen weitgehend den jüngeren
Kollegen überließ. Zur Institutionalisierung der theoretischen Physik
muss aber noch erwähnt werden, dass es Wiener und Des Coudres bereits
1904 gelang, im Ministerium die Umwandlung der theoretischen Abteilung beim Physikalischen Institut der Universität Leipzig zu einem selbständigen etatmäßigen Lehrinstitut zu erreichen. Das Institut firmierte
fortan unter der Leitung von Des Coudres als Theoretisch-Physikalisches
Institut und dokumentierte in dieser organisatorischen Form die weitere
Etablierung der theoretischen Physik als Teilgebiet der Physik.
Ohne die Verdienste von Des Coudres in Abrede zu stellen, so
ist es auf Grund von dessen begrenzter Ausstrahlung an der Leipziger Universität höchst bedauerlich, dass sich Neumann nicht energischer für Sommerfeld bzw. für Runge und Wiechert eingesetzt hat.
Vergleicht man sein Verhalten in den beiden geschilderten Berufungsverfahren, so kann dieses nur als völlig gegensätzlich charakterisiert werden. Während er sich im ersten Fall ohne Fachkompetenz
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nur auf der Basis der eingeholten Meinungen von Fachvertretern nicht
scheute, ein Separatvotum mitzutragen, stellte er im zweiten Fall das
eigene fachlich begründete und von Kollegen bestätigte Urteil hinter
die Meinung des Kollegen Physikers zurück. War das Ansehen der reinen theoretischen Physiker und speziell Sommerfelds Renommee so
schlecht, dass Neumann nicht einige Mitglieder der Fakultät von seinem Vorschlag hätte überzeugen können? Sicher muss man beachten,
dass Neumann, immerhin 70jährig und zurückgezogen lebend, kein Interesse hatte, die Meinungsverschiedenheit zu einer ernsthaften Konfrontation mit Wiener und anderen Kollegen werden zu lassen, das ist
jedoch nur ein Indiz. Es lassen sich noch viele derartige Fragen stellen,
doch alle führen sie nur ins Reich der Vermutungen. So wird es auch
für immer Spekulation bleiben, ob der mit Peter Debye (1884–1966)
und Werner Heisenberg (1901–1976) Ende der 20er Jahre einsetzende
rasche Aufstieg Leipzigs zu einem Zentrum der theoretischen Physik
schon 25 Jahre früher begonnen hätte. Bleiben wir bei den Fakten.
Wie jede Neubesetzung eines Lehrstuhls eine ganze Reihe von Möglichkeiten für die weitere Entwicklung der betroffenen Disziplin an
der jeweiligen Universität eröffnet, von denen aus ganz spezifischen
Gründen dann nur eine realisiert wird, so trifft dies auch für die beiden beschriebenen Fälle zu. Deshalb soll auch Carl Neumann kein
Vorwurf gemacht werden, dass er an einer Stelle nicht gekämpft hat,
an der uns in Retrospektive eine andere Lösung sinnvoller erscheint.
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The Beginnings of Visualizing the Invisible
Peter Schreiber
Presently the graphical representation of abstract information plays an
important role in almost all fields of human activity [9]. There are three
main techniques, each with a manifold of variants: The visualization of
functions in (mostly but not always) continuous domains by co-ordinate
systems (mostly cartesian, but sometimes also polar), the display of
the proportions of quantities by area (particulary in statistics), and the
display of relations within finite sets by graphs“. Except of the so”
called geometric algebra“, in all cases seemingly has been no idea of
”
them in antiquity. They were invented in the middle ages and it was first
Robert Grosseteste (ca. 1168–1253) who wrote that philosophy can’t
be understood without figures“. The visualization of functions in the
”
middle ages reached only a very modest level, seemingly because of the
lack of interesting applications. But nevertheless it was in one point
superior to Descartes because it concerned the visualizing of invisible
(abstract) and also nonmathematical matters. At a first glance the
theory of the latitudines formarum is the only case. Today it is mainly
connected with the name of Nicole Oresme (ca. 1320–1382, Tractatus
de configurationibus qualitatum et motuum ca. 1350), but indeed the
theory was founded by Richard Swineshead from Oxford (Tractatus de
latitudinibus formarum, ca. 1340 [6], 403ff) and other English philosophers. Swineshead in contrary to Oresme seemingly had no idea of
visualizing his thoughts though he must have had an geometric intuition,
because he e.g. proposed what is now the meanvalue theorem of integral
calculus. Both, Swineshead and Oresme, used only time and space as
independent variables and particulary from the dependence of time they
got notions like velocity and velocity of the alteration of velocity and
even the famous insight into the characteristic places of the relative
maximum or minimum, ascribed to Kepler. Oresme pointed to the fact
that (modern spoken) curves equivalent by stretching in the y-direction
display the same function, because the different nature of the quantities
on the x- and y-axes it makes senseless to have the same unity on both
axes, but by his contemporaries this seemingly was not understood [3].
Funkhouser in 1936 published a picture from the 10th century (fig. 1)
showing the inclination of the planets over a time axis and proposed
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this to be the first function graph. May it be, in each case it displays
time functions whoses values are geometric and not properly invisible
quantities. However looking around, we find another example of the
graphical display of a time-dependent quantity that is much older than
the theory of the latitudines formarum: the notation of music! Indeed
our actual system, despite of much additional symbolic information on
rhythms, tempi, dynamic and so on, is based on the cartesian principle:
Orthogonally to a t-axis we have an axis that represents the pitch of the
tones and, notabene, both on discrete scales! This principle was invented
as early as about 980, and it was spread throughout the catholic world
before 1050 by the famous Guido da Arezzo (ca 992 – ca. 1050). In the
beginnings, because it was only notation of vocal music, instaed of our
notes with head and flag, the syllables of the choral themselfes were
written in the place determined by time tact and tone pitch (fig. 2), and
there were only four instaed of fife staff lines (clearly having the role
of ordinates until now). I think we may better estimate this splendid

Fig. 1

Display of the inclinations of seven planets, from a tenth century manuscript
[4]

idea if having a look on some other notation systems for music: India,
China, Japan, Bali, Arabia, Greec antiquity (fig. 3), and last not least
on the neumes“ (fig. 4) from early European middle ages [1,2]. By
”
the way, even the traditional graphical display of music (not to speak
about picturing postmodern music (fig. 5)!) has caused problems until
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the 20th century: Some composition techniques since barocque times
treat a melody as a strip ornament by repeating, reflecting on vertical
and horizontal axes, or halfturns. Seemingly it was first the Austrian
compositor Joseph Matthias Hauer (1883–1959), one of the fathers

Fig. 2

Notations from the 9th . and 10th . century
[M. Gerbert: Scriptores ecclesiastici de musica I, 1784]
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Fig. 3

Notation of music in different cultures [2]
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Fig. 4

Neumes from monastery St. Gallen [M. Gerbert, 1784]

Fig. 5

Notation of modern music [Textbook Musik um uns 2/3, Metzler/Schroedel
2002]

of the twelf-tone music, who remarked that because of the physically
inequal distances of the classical tones, reflecting the graphical image
or reflecting the melody with respect to a horizontal axis give different
results (fig. 6).
In contrary to the modest start of displaying functions, in the middle
ages the technique of graph-drawing came up to a remarkable variety of
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Fig. 6

Traditional distribution of the pitches with respect to fife staff lines and a
proposal considering the different differences [Author’s scetch]

Fig. 7

Raimund Lull’s Arbor scientiae 1295 [7]
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applications as well as of different kinds. We find directed and undirected
graphs, lots of trees, different kinds of vertices and edges within the
same graph, the use of geometric symmetries for the display of inherent
symmetries, and extended labelling of vertices and edges. The oldest
tree I saw is the Arbor scientiae (1295, fig. 7) by Ramon Lull who made
extended use of graphical display (fig. 8). This arbor at once is a very
special one from the modern viewpoint because it has a central node
connected with two subtrees; a tree of roots and a tree of the crown. Such
trees later on played a role in all cases if for a special object (may be
e.g. a person or a species of animals) the predecessors (or preconditions)
as well as the followers (or conclusions) are depicted.

Fig. 8

A complete 9-graph by Ramon Lull [8]

Among the variety of other trees I want to point to two remarkable pairs of trees, first the tree of the vices and that of the virtues
(14th century, figs. 9,10 [7]). To each branch and to each node of the
one in general corresponds a branch resp. a node of the other, depicting
the duality between vices and the corresponding virtues. So we have
not simply two trees but two associated trees, in a week analogy to the
relation between plan and elevation within descriptive geometry. And
this idea of associated graphs, I think, is not yet fully exhausted in
present visualizing. The other pair (figs. 11,12 [7]) concerns, interesting
enough, Luca Pacioli’s tree of the proportions (from his summa 1494) and
it’s incomplete rescetching by Leonardo da Vinci. It shows: Leonardo had
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understood that shape and metric properties are completely insignificant
for the information displayed by a graph.

Fig. 9. The tree of the vices [7]

Fig. 10.The tree of the virtues [7]

Even more characteristical for the complex reasoning in the middle
ages than trees are graphs like figs. 13,14, in which a manifold of notions,
neighbourhoods, and symmetries between them is displayed and often
not only the nodes but also the edges are labelled. For the first time we
may observe here, what also in modern visualization plays a role, that the
efforts in drawing a nice“ and symmetric“ diagram sometimes unveil
”
”
notions or relations between notions, otherwise remaining undiscovered.
The young Leibniz was still influented by this kind of discovering by
”
drawing“. A diagram from his Ars combinatoria (1666, fig 16) shows
this clearly. From Lull via Leibniz up to the present grew the great idea
that a picture of abstract notions and relations can be more than mere
visualizing, that it may serve as a code object for these notions and
relations and we may execute processes on this code object instead of
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the immaterial originals. (This is the meaning of the term Generalized
descriptive geometry cf. [7].)

Fig. 11. Luca Pacioli: Tree of proportiones
and proportionalitas from Summa
(1494) [7]

Fig. 12. Rescetching of Pacioli’s tree
by Leonardo ada Vinci [7]

Graph-drawing in a natural manner leads to a kind of imagination
for which we now have the term topology“: There is a (not necessary fi”
nite) set of objects, they are neighboured more or less though we can’t (or
it is senseless to) define an exact distance. How to place them in a plane
(or if impossible, in space) so that these neighbourhood relations are well
displayed? The colours are an excellent example for such objects. From
Aristoteles to Leon Battista Alberti (1404 – 1472) and Leonardo da Vinci
(1452 – 1519), many people developed such topological“ sights on the
”
manifold of the colours, but seemingly without any trial to picture them.
So it is interesting that quite recently was found a hitherto unpublished
manuscript (1611) of the Finnish astronomer Aron Sigfrid Forsius (gest.
1637) who tried to display the colours on the surface of a ball (fig.16 [8]).
The first great age of visualizing the invisible terminated with Athanasius
Kircher (1602–1680) who produced a manifold of such pictures, but just
in his time it went out of fashion. So J. Godwin is right in writing that
Kircher was born to late or to soon [5].
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All the valuable beginnings of an applied graph-drawing and mapping of the abstracts then were interrupted or at least impeded for centuries by the growing interest for the visible world and the extending of this
world (telescopes and microscopes, voyages of discovery, slow motion and
time lapse picturing etc.) and imaging all this in high quality. Returning
to the study of the invisible faces of nature and society and visualizing
them, science now revives the perhaps best part of the heritage of the
middle ages.

Fig. 13

Porphyrios‘ tree [Bildarchiv Schreiber]
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Fig. 14

Complex schema from a manuscript, Saint John Baptist College, Oxford [7]
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Fig. 15

A graph from Leibniz‘
Ars combinatoria 1666.

Fig. 16

A. S. Forsius: Display
of the colours on a sphere [8]
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K česko-polským vědeckým stykům
v oblasti matematicko-fyzikálních věd
Emilie Těšínská

Úvod
Tento příspěvek je rozšířenou verzí referátu předneseného na semináři
o česko-polských vědeckých stycích, pořádaném Výzkumným centrem
pro dějiny vědy v r. 2001.1 Ze strany autorky je jen první sondou do problematiky česko-polských vědeckých styků v uvedené oblasti; zahrnuje
příklady a hypotézy, nikoli ucelený, syntetický pohled. Časově je omezen
na období mezi dvěma světovými válkami (s několika dílčími přesahy),
oborově na oblast matematicko-fyzikálních věd. Vzhledem k tomu, že
zasáhl (oproti původnímu záměru a asi ne příliš profesionálně) i do
oboru dějin matematiky, ráda bych jím přispěla do sborníku sestaveného
k významnému životnímu jubileu dr. Jaroslava Folty, jehož přednášky
z dějin matematiky konané na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze
mne po studiích přivedly k oboru dějin věd, konkrétně k dějinám fyziky.
Doufám, že příspěvek jej příliš nerozčílí. Každopádně jubilantovi přeji
plné zdraví a neutuchající elán do dalších desetiletí života.

Vymezení a charakteristika vědeckých styků
V matematicko-fyzikálních vědách je v zahraničních vědeckých stycích
po celé meziválečné období patrná výrazná orientace směrem na západ“
”
(na Francii, Německo, ale též Itálii, Švédsko, Anglii či USA), a to na
všech úrovních — studijní pobyty, zvaní k proslovení přednášek, členství
ve vědeckých akademiích a společnostech, publikace v zahraničních periodikách, anotace či recenze zahraničních prací apod. Vědecké kontakty
s Polskem se v tomto srovnání jeví jako poměrně řídké. K určitému oživení nicméně došlo na přelomu 20. a 30. let. Důležitou úlohu přitom, jak
se zdá, sehrály První a Druhý sjezd matematiků zemí slovanských, které
1
Publikováno též ve sborníku prací vydávaných Výzkumným centrem pro dějiny
vědya. Za podnět k práci, konzultace k obecně historickým otázkám a připomínky
k textu děkuji zejména Mgr. Marku Ďurčanskému.
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se konaly v r. 1929 ve Varšavě a v r. 1934 v Praze. Představovaly pokus
o vytvoření nové komunikační platformy, stojící mezi národními sjezdy,
které byly příliš uzavřeny do sebe (a oborově příliš široké),2 a mezinárodními oborovými sjezdy, z nichž se po první světové válce stávaly mamutí
podniky ztrácející pracovní charakter. Vymezení sjezdů jako slovanské“
”
mělo jistě hlubší kulturně politickou motivaci. Bezpochyby zde existovala
vazba na starší sjezdy slovanské, které byly přerušeny první světovou
válkou.3 Svou roli mohla hrát i potřeba české komunity reagovat na
sdružování německých matematiků a fyziků působících v českých zemích
(ať již v rámci tuzemských sjezdů či sjezdů konaných v Německu).
Uspořádání Prvního a Druhého sjezdu matematiků zemí slovanských
ve Varšavě a v Praze úzce souviselo s charakterem a úrovní tehdejší
polské a československé matematiky (i když svou roli zde jistě hrály i další
kulturně historické okolnosti). Na obou stranách byly dosaženy světově
významné výsledky a navíc docházelo k průniku zájmů, což přirozeně
implikovalo potřebu vzájemné, osobní komunikace.4
Polská matematika se po první světové válce (ve své větší části) programově zaměřila na oblast moderní matematiky. V Polsku vznikla dvě
silná, světově významná matematická centra — ve Varšavě a ve Lvově.
Varšavská škola, k jejímž představitelům patřili Waclaw Sierpiński5 ,
2

V českých zemích se jednalo zejména o sjezdy českých přírodozpytců a lékařů
zahrnující odborné sekce rovněž pro matematicko-fyzikální vědy. V rámci posledního
z nich, VI. sjezdu českých přírodozpytců a lékařů v r. 1928 se konal již samostatný
Sjezd československých matematiků a fyziků. Tyto sjezdy měly národní charakter,
jako hosté se jich však účastnily i osobnosti ze zahraničí
3

Viz např. Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k Velikému Ottovu slovníku
naučnému, díl 5, sv. 2. Praha 1939, s. 1259–1261 (Sjezdy slovanské).
4
Silný vědecký potenciál bezesporu představovala i sovětská matematika. Rozvíjení vědeckých styků se sovětskými matematiky však komplikovaly politické poměry
v sovětském Rusku. Řada kritických slov v tomto ohledu zazněla např. v drobných
zprávách a referátech matematika V. Kořínka v Časopise pro pěstování matematiky
a fyziky. K navazování osobních a písemných styků zde údajně došlo až od r. 1934,
v souvislosti s oslavami stého výročí narození D. I. Mendělejeva, uspořádanými v Leningradě Akademií věd SSSR. Srv. František VESELÝ, 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků, Praha 1962, s. 86–7.
5

SIERPIŃSKI Waclaw (1882–1969), matematik; od 1910 profesor univerzity ve
Lvově, od 1918 univerzity ve Varšavě; člen Akademii Umiejȩtności (AU, 1917),
Polskiej Akademii Nauk (PAN, 1952); 1931–52 předseda Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego; jeden z tvůrců varšavské matematické školy. Práce z teorie množin
(axiom výběru, hypotéza kontinua), teorie čísel (diofantovské rovnice), teorie reálných funkcí a topologie (viz např. Sierpińského koberec). Spoluzakladatel a 1920–
51 redaktor časopisu Fundamenta Mathematicae, 1958–69 redaktor časopisu Acta
Arithmetica.
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Stefan Mazurkiewicz6 , Kazimierz Kuratowski7 a Bronislaw Knaster8
pracovala v teorii množin a topologii, v duchu programu formulovaného Zygmundem Janiszewskim.9 Od r. 1920 vydávala časopis Fundamenta Mathematicae, který se stal prvním tématicky úzce vyhraněným
matematickým časopisem.10 Lvovská škola, reprezentovaná osobnostmi
jako Stefan Banach11 , Stanislaw Mazur12 , Hugo D. Steinhaus13 či Julius
6
MAZURKIEWICZ Stefan (1888–1945), matematik; od 1919 profesor univerzity
ve Varšavě (od 1937 prorektor); člen PAU (1922). Též práce z matematické analýzy a
teorie pravděpodobnosti. Jeden ze zakladatelů časopisu Fundamenta Mathematicae.
7
KURATOWSKI Kazimierz (1896-1980), matematik; od 1927 profesor polytechniky ve Lvově, od 1934 univerzity ve Varšavě, 1948-67 ředitel Matematického ústavu
Polské akademie věd (PAN); členem PAU (1945), PAN (1952); dlouholetý předseda
Polskiego Towarzystwa Matematycznego, předseda Mezinárodní matematické unie.
Autor prací o funkcích reálné proměnné, z topologie (monografie Topologie“ ,
”
publikovaná francouzsky, 1. díl 1933, 2. díl 1950), teorie množin (ekvivalent axiomu
výběru), teorie grafů (Kuratovského lema) a matematické logiky.
8
KNASTER Bronislaw (1893-1980), matematik; od 1939 profesor univerzity ve
Lvově, od 1945 univerzity ve Vroclavi. Práce z topologie a teorie množin.
9
JANISZEWSKI Zygmund (1888–1920), matematik a organizátor vědy; od 1918
profesor univerzity ve Varšavě. Jeden z tvůrců varšavské topologické školy, autor
programu rozvoje polské matematiky soustřeďujícího úsilí na teorii množin, topologii
a matematickou logiku. Spoluzakladatel časopisu Fundamenta Mathematicae.
10
Do r. 1939 vyšlo 32 ročníků tohoto časopisu zahrnujících 972 prací od 216 autorů,
včetně řady zahraničních. Viz Julian DYBIEC, Uniwersytet Jagelloński 1918–1939,
Kraków 2000, s. 406.
11
BANACH Stefan (1892–1945), matematik; od 1919 vyučoval na polytechnice a
od 1922 na univerzitě ve Lvově (1927 jmenován profesorem); člen PAU (1924). Z jeho
přátelství s H. Steinhausem a neformálních diskusí (v kavárně) se zrodila lvovská
matematická škola. Spoluzakladatel časopisu Studia Mathematica a jeden z iniciátorů
řady Monografie Matematyczne. Patří k zakladatelům funkcionální analýzy. Zavedl
pojem normovaného vektorového prostoru (1920, Banachovy prostory); problematika
Hausdorfovy míry (řešil případ n = 1 a n = 2); provedl jednu z prvých aplikací
paradoxu výběru v analýze (1923, paradox Banach-Tarski); zobecnění Hahnovy věty;
autor monografie Théorie des opérations linéaires (1932), první zabývající se obecnou
teorií lineárně metrických prostorů. K jeho žákům patří mj. S. Mazur, W. Orlicz,
J. Schauder.
12
MAZUR Stanislaw (1905-1981), matematik; od 1939 profesor univerzity ve
Lvově, 1946–48 univerzity v Lodži, od 1948 univerzity ve Varšavě; člen PAU (1947),
PAN (1952). Jeden z nejbližších spolupracovníků S. Banacha. Zaváděl a rozvíjel geometrické metody ve funkcionální analýze, 1938 stál u počátků obecné teorie lineárních
topologických prostorů.
13
STEINHAUS Hugo Dyonizy (1887–1972), matematik; 1920–41 profesor univerzity ve Lvově, 1945–61 univerzity ve Vroclavi; člen PAU (1945), PAN (1952). Práce
týkající se ortogonálních řad, funkcionální analýzy, teorie pravděpodobnosti, teorie
her a též z oblasti aplikací matematiky v biologii, medicíně, elektrotechnice, geologii,
z matematické statistiky apod. Jako prvý uplatnil v analýze metody pravděpodob-
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P. Schauder14 , se soustředila hlavně na oblast funkcionální analýzy. Od
r. 1929 vydávala časopis Studia Mathematica, zaměřený na funkcionální
analýzu, metody abstraktní analýzy a počet pravděpodobnosti. S varšavskou topologickou školou úzce spolupracovala i tzv. varšavská logická
škola, spojená se jmény Jan Lukasiewicz15 , Stanislaw Leśniewski16 či
Alfred Tarski.17 Z dalších vynikajících matematiků, pracujících však
víceméně individuálně, lze připomenout Stanislawa Zarembu18 (matematická analýza, teoretická mechanika), Francizska Leju19 (teorie analytických a reálných funkcí) či Leona Chwistka20 (matematická logika,
filozofie vědy).
Československá matematika nebyla v meziválečném období tak úzce
specializovaná. Kloubila v sobě jak tradiční, tak moderní matematické
obory. Typickou spojnici mezi klasickou a moderní matematikou představoval Vojtěch Jarník21 , vynikající odborník v tradičních oborech matenosti. Velké zásluhy rovněž v oblasti popularizace matematiky. Spolu s S. Banachem
založil a redigoval časopis Studia Mathematica. V r. 1953 inicioval vydávání časopisu
aplikované matematikyZastosowanie matematyki, které redigoval do r. 1963.
14
SCHAUDER Julius Pavel (1896–1943), matematik; od 1927 na univerzitě ve
Lvově. Práce z oblasti integrálu (zobecnění Stokesovy rovnice), algebraické topologie,
teorie diferenciálních rovnic.
15
LUKASIEWICZ Jan (1878–1956), logik a filozof; 1906–15 profesor univerzity ve
Lvově, 1915–39 univerzity ve Varšavě (1922–23 a 1931–32 rektor), od 1946 profesor
matematické logiky při Irské královské akademii věd v Dublinu; člen PAU (1937).
Jeden z tvůrců výrokové logiky.
16
LEŚNIEWSKI Stanislaw (1886–1939), logik, filozof a matematik; od 1919 profesor univerzity ve Varšavě. Zabýval se studiem základů logiky a matematiky.
17
TARSKI Alfred (1901–1983), matematik, logik a filozof; 1926–39 docent univerzity ve Varšavě, 1939 emigroval do USA (od 1942 na univerzitě v Berkeley). Práce
o teorii množin a základech geometrie, matematická logika a metalogika, sémantika.
Jeden ze zakladatelů metamatematiky.
18
ZAREMBA Stanislaw (1863–1942), matematik; od 1900 profesor Jagellonské
univerzity; člen AU (1903). Z jeho iniciativy v Krakově v r. 1919 ustanoveno Towarzystwo Matematyczne (přejmenované posléze na Polskie Towarzystwo Matematyczne); dlouholetý redaktor časopisu Roczniky Polskiego Towarzystwa Matematycznego (Annales de la Société Polonaise de Mathématiques), který na rozdíl od dříve
zmíněných specializovaných časopisů dával prostor pracím ze všech oborů matematiky.
19
LEJA Francizsek (1885–1979), matematik; 1924–36 profesor polytechniky ve
Varšavě, od 1937 univerzity v Krakově.
20
CHWISTEK Leon (1884–1944), logik, filozof, matematik, též malíř a teoretik
umění; 1930–40 profesor matematické logiky na univerzitě ve Lvově.
21
JARNÍK Vojtěch (1897–1970), matematik; 1925 habilitován, od 1929 profesor
Karlovy univerzity (KU) v Praze (1947–48 děkan přírodovědecké fakulty, 1950–53 pro-
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matické analýzy a zároveň jeden z prvých československých matematiků,
který ovládl teorii množin, topologii, teorii míry a integrálu. Ve 20.
letech byl na poli světové matematiky již dobře znám pracemi z teorie
čísel. Oblastí topologie se na sklonku 20. let, po přechodu na Masarykovu univerzitu v Brně, začal živě zajímat také Eduard Čech,22 který
se záhy stal jedním z předních světových odborníků v kombinatorické
topologii.23 Výraznou osobností české i světové matematiky začínající
v tomto období byl rovněž Václav Hlavatý, zabývající se diferenciální
a algebraickou geometrií. Později, v 50. letech spolupracoval dokonce
s Albertem Einsteinem.24 Zmíněnými osobnostmi není ovšem spektrum
zájmů a postav československé meziválečné matematiky ani zdaleka vyčerpáno; další jména, s vazbou k tématu tohoto příspěvku, zazní ještě
rektor KU); člen Královské české společnosti nauk (KČSN, 1926), České akademie věd
a umění (ČAVU, 1934), ČSAV (1952). Pracoval v teorii čísel, matematické analýze,
teorii množin a teorii grafů. Dlouholetý člen výboru Jednoty čs. matematiků a fyziků
(JČMF) i hlavní redaktor matematické části Časopisu pro pěstování matematiky a
fyziky (ČPMF). V letech 1923–25 a 1927–29 studijní pobyt na univerzitě v Göttingen
v Německu, jednom z tehdejších hlavních evropských center matematiky, spojeném
s osobnostmi jako D. Hilbert, R. Courant, E. Landau, E. Noether aj. Podrobněji viz:
Břetislav NOVÁK, Life and Work of Vojtěch Jarník. Praha 1999.
22
ČECH Eduard (1893–1960), matematik; 1922 habilitován z projektivní a diferenciální geometrie na KU v Praze, 1923 jmenován profesorem Masarykovy univerzity
(MU) v Brně, od 1945 profesor KU v Praze; 1947–50 ředitel Matematického ústavu
(nejprve při ČAVU, od 1950 Ústřední ústav matematický, od 1952 Matematický ústav
ČSAV); člen KČSN (1923), ČAVU (1924), ČSAV (1952). V letech 1921–22 studijní
pobyt v Turíně v Itálii, u geometra G. Fubiniho; 1935–36 pracoval v Institut for
Advanced Studies v Princetonu v USA. Zabýval se hlavně diferenciální geometrií
(dualita projektivních prostorů a její aplikace na vztahy mezi varietami), obecnou
i algebraickou topologií. Autor mj. knih Bodové množiny“ (1936, další vydání 1966
”
a 1974), Topologické prostory“ (1959, rozšířené angl. vydání 1966). Podrobněji viz:
”
Miroslav KATĚTOV–P. SIMON, Mathematical Legacy of Eduard Čech. Praha 1993.
23
Po návratu z hostování v Institute for Advanced Studies v Princetonu, zřídil
E. Čech v Brně v r. 1936 topologický seminář, z něhož během 3 let (do uzavření
českých vysokých škol) vzešlo 26 vědeckých článků. K žákům patřili B. Pospíšil,
J. Novák.
24
HLAVATÝ Václav (1894–1969), matematik; 1919-24 středoškolský profesor, poté
studijní pobyty v Holandsku (1924), na univerzitách v Římě, Lille, Oxfordu, na
Collège de France v Paríži (1927–1929); 1925 habilitace, 1931 profesor KU v Praze;
1937-38 a 1946 hostující profesor na univerzitě v Princetonu v USA, 1948 na Sorbonně v Paříži. V červenci 1948 odešel ilegálně do USA. Člen KČSN (1926), ČAVU
(1935). Práce ze syntetické projektivní geometrie, neeukleidovské geometrie, klasické
diferenciální a algebraickéá geometrie, geometrie zakřivených prostorů, diferenciální
přímkové geometrie, obecné teorie relativity. Spolupracoval s A. Einsteinem nad otázkami geometrie sjednocené teorie pole a při objasnění vztahu mezi elektromagnetickým a gravitačním polem ( Geometry of Einstein’s Unified Field Theory“, 1958;
”
Perspectives in Geometry and Relativity“, 1966).
”
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později.
Zmíněné označení sjezdy matematiků zemí slovanských“ nebylo
”
chápáno dogmaticky: přizváni k nim byli četní hosté z Rumunska, Německa, Francie a dalších neslovanských zemí; při komunikaci se bohatě
uplatňovala němčina, francouzština a angličtina; vedle toho sjezdy poskytly dílčí prostor rovněž fyzikálním oborům.25
Pro fyzikální obory se v meziválečném období podobná, resp. paralelní komunikační platforma nevytvořila, přestože i zde, na obou stranách — československé i polské — stály viditelné“ osobnosti a rovněž
”
se prolínaly oblasti zájmu či rozvíjené obory. V tom ohledu je možno
poukázat např. na práce varšavské fyzikální školy pod vedením Stefana
Pieńkowského26 (v oboru fotoluminiscence plynů a kapalin, rentgenové
strukturní analýzy a přirozené radioaktivity) a na práce z oblasti spektroskopie Václava Posejpala27 , Václava Dolejška28 a jejich žáků na pražské univerzitě či práce z oboru radioaktivity Františka Běhounka29 a Viléma Santholzera30 ve Státním radiologickém ústavu v Praze. Podobnou
25
Účast, resp. zájem našich fyziků na matematických podnicích lze vysvětlit
poměrně snadno. V té době neexistovala ještě ostrá hranice mezi fyzikem a matematikem; přinejmenším u nás procházely obě tyto profesní“ skupiny de facto
”
stejnou (základní) vysokoškolskou průpravou. Mezinárodní podnik podobného rázu
pak přirozeně vzbudil zájem oborově blízkých kolegů a byl-li jim dán prostor, využili
jej k prezentování výsledků svých prací.
26

PIEŃKOWSKI Stefan (1883–1953), fyzik; od 1919 profesor univerzity ve Varšavě, organizátor (1921) a vedoucí oddělení experimentální fyziky (1925–26, 1933–36,
1945–47 rektor); člen PAU (1926), PAN (1952).
27
POSEJPAL Václav (1874–1935), fyzik; od 1919 profesor experimentální fyziky
KU; člen KČSN (1917), ČAVU (1926). Práce z oblasti elektromagnetismu, refrakce
plynů za nízkých tlaků, fluorescence a rezonanční absorpce v oboru rentgenového
zářrní, problém světového éteru“. V letech 1908–10 studijní pobyt na Collège de
”
France. Řada funkcí v národních i mezinárodních vědeckých organizacích.
28
DOLEJŠEK Václav (1895–1945), fyzik; od 1928 profesor experimentální fyziky
KU, zakladatel a ředitel Spektroskopického ústavu tamtéž. Práce z rentgenové spektroskopie (zakladatel čs. vědecké školy). V letech 1921–22 pracoval na univerzitě
v Lundu u M. Siegbahna.
29
BĚHOUNEK František (1898–1973), český fyzik a radiolog; od r. 1921 vědecký
úředník a 1933–45 přednosta Státního radiologického ústavu RČS v Praze, v r. 1929
habilitován na KU; člen KČSN (1939), ČSAV (1953). Práce z oboru studia a aplikací
přirozené radioaktivity a dozimetrie záření. V letech 1920-1921 a 1922 pracoval
u M. Curieové v Institut du Radium v Paříži.
30
SANTHOLZER Vilém (1903–1972), český fyzik; od 1928–42 vědecký úředník
Státního radiologického ústavu RČS. Práce z oblasti studia a aplikací přirozené radioaktivity, radiologický průzkum Československa. V letech 1924-26 pracoval v KaiserWilhelm-Institut für Chemie v Berlíně u L. Meitnerové.
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paralelu by bylo možno nalézt mezi oblastmi zájmu profesora varšavské
univerzity Czeslawa Bialobrzeského31 (termodynamika, kvantová teorie,
teorie relativity, astrofyzika), profesora krakovské univerzity Wladyslawa
Natansona32 (termodynamika, optika) či profesora polytechniky a poté
univerzity ve Lvově Wojciecha Rubinowicze33 (kvantová teorie záření,
elektrodynamika, matematická fyzika) a českých teoretických fyziků,
profesorů pražské univerzity Františka Závišky34 či Viktora Trkala35 .
V oblasti astronomie nemohly pravděpodobně projít bez povšimnutí ze
strany československých astronomů práce polského astronoma Tadeusze Banachiewicze,36 profesora a ředitele astronomické observatoře na
univerzitě v Krakově (kde zorganizoval cenná systematická pozorování
proměnných zákrytových hvězd).37
Navzdory zdánlivě existujícím profesionálním předpokladům došlo
31
BIALOBRZESKI Czeslaw (1878–1953), teoretický fyzik; 1919–21 profesor univerzity v Krakově, od 1921 univerzity ve Varšavě; člen PAN (1952). Důležité práce
týkající se objasnění role záření pro stabilitu hvězd. Zabýval se též otázkami indeterminizmu ve fyzice.
32
NATANSON Wladyslaw (1864–1937), teoretický fyzik; od 1894 profesor univerzity v Krakově (1922–23 rektor); člen AU (1893). Práce z termodynamiky nevratných
procesů, z optiky (eliptická polarizace světla) a další.
33
RUBINOWICZ Wojciech (1889–1974), teoretický fyzik; 1920–22 profesor univerzity v Lublani, od 1922 polytechniky ve Lvově, od 1937 univerzity ve Lvově a od
1946 univerzity ve Varšavě; člen PAU ( 1932), PAV (1952). Rozpracoval mj. teorii
záření multipólu, určil pravidla výběru pro záření kvadrupólu.
34
ZÁVIŠKA František (1879–1945), teoretický fyzik; od 1914 profesor pražské české
univerzity; člen ČAVU (1914) a KČSN (1919). Práce z oblasti fyzikální optiky, teorie
elektromagnetického pole (řešení Maxwellových rovnic pro šíření elektromagnetických
vln v různém uspořádání vodičů a dielektrik – vlnovody), termodynamiky. Zasloužil
se o přijetí teorie relativity v českých zemích. Předseda JČMF (1933–44), 1921–37
člen redakce, resp. hlavní redaktor fyzikální části ČPMF. V letech 1906–07 pracoval
v Cavendishově laboratoři v Cambridgi u J. J. Thomsona.
35
TRKAL Viktor (1888–1956), teoretický fyzik; od 1921 soukromý docent, od
1929 profesor KU v Praze (1937–38 a 1945–46 děkan přírodovědecké fakulty); člen
KČSN (1923), ČAVU (1926, generální tajemník 1942–52). Dílčí práce z atomové a
kvantové teorie, hydrodynamiky. V letech 1920–21 pracoval na univerzitě v Leydenu
u P. Ehrenfesta.
36
BANACHIEWICZ Tadeusz (1882–1954), astronom, geodet a matematik; 1919–
54 profesor a ředitel astronomické observatoře univerzity v Krakově; člen PAU (1922),
PAN (1952); 1932–38 místopředseda Mezinárodní astronomické unie. Práce z maticové algebry, nebeské mechaniky, sférické astronomie (astrometrie) a geodézie, pozorování proměnných hvězd, komet a planetoid. Zakladatel (1925) a řadu let redaktor
časopisu Acta Astronomica.
37
W. Natanson a S. Pieńkowski patří zároveň k zakladatelům a prvním předsedům Polskiego Towarzystwa Fyzicznego (ustanoveného v r. 1919 ve Varšavě),
T. Banachiewicz pak k zakladatelům a prvním předsedům Polskiego Towarzystwa
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ve fyzikálních vědách k významnějšímu rozvoji česko-polských vědeckých
styků a spolupráce až po druhé světové válce. První vědecké styky byly
navázány zřejmě v r. 1947 v oblasti fyziky kosmického záření,38 v 50. letech následovaly styky a spolupráce ve fyzice pevných látek a jaderné
fyzice — tedy v oborech, které v Polsku dosáhly významných výsledků
již v meziválečném období a k jejichž zakotvení českoslovenští fyzikové
ve stejné době snažili využívali prvních zkušeností z Francie, Německa,
Švédska či Anglie.

První sjezd matematiků zemí slovanských
První sjezd matematiků zemí slovanských se konal ve Varšavě ve dnech
23.-26. 9. 1929. Předsedou organizačního výboru byl W. Sierpiński, tajemníkem F. Leja, z Československa byl členem výboru B. Bydžovský.
Vedle účastníků z pořádajícího Polska a z Československa se sjezdu
zúčastnil také Bulhaři, Jihoslované, ruští emigranti, zastoupeno bylo
i Německo, Velká Británie a Japonsko. Sovětským matematikům nebyla jejich vládou účast na sjezdu povolena. Jednání sjezdu probíhala
v plenárních schůzích a pěti sekcích: 1. Základy matematiky, historie
a didaktika; 2. Aritmetika, algebra, analýza; 3. Teorie množství, topologie a jejich užití; 4. Geometrie; 5. Mechanika a matematika užitá. Pátá
sekce pak dávala prostor i fyzikálním tématům.
Československou osmičlennou delegaci tvořili (uvedeno v abecedním
pořadí): Bohumil Bydžovský,39 Karel Dusl,40 Bohuslav Hostinský,41 VojAstronomicznego (založeného 1923 ve Varšavě).
38
Ve dnech 6.–11. 10. 1947 se konal v Krakově sjezd Mezinárodní komise pro
kosmické paprsky, která byla utvořena v rámci odborných komisí Mezinárodní unie
pro čistou a aplikovanou fyziku. Z Československa se sjezdu zúčastnili V. Petržílka,
V. Trkal a A. Žáček. Přítomnosti předních světových osobností v dané oblasti —
předsedy Komise, holandského fyzika J. Claye a britských fyziků P. M. S. Blacketta,
V. Heitlera a C. F. Powella — bylo využito k jejich pozvání k přednáškám na Přírodovědeckou fakultu KU v Praze. (Viz např. zpráva v ČPMF 73, 1948, D58–60. Též
Archiv UK, Fond PřF (Přírodovědecká fakulta UK Praha), i. č. 179 a 193, k. 23.)
39
BYDŽOVSKÝ Bohumil (1880–1969), matematik; od 1919 profesor KU Praha
(1946–47, březen–září 1948 rektor); člen ČAVU (1924), KČSN (1929, 1945–52 předseda), ČSAV (1952). Člen JČMF (1931–33, 1945–56 předseda), hlavní redaktor ČPMF
(1920–34). Práce z algebraické, syntetické a diferenciální geometrie, algebry, věnoval
značnou pozornost a úsilí rovněž středoškolské výuce matematiky.
40
DUSL Karel (nar. 1884), matematik; od 1931 profesor matematické a vektorové
analýzy na pražské české technice. Zabýval se teorií funkcí a vektorovým počtem.
41

HOSTINSKÝ Bohuslav (1884–1951), matematik a teoretický fyzik; od 1920
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těch Jarník, Karel Koutský,42 Karel Petr,43 Karel Rychlík44 a Quido Vetter.45 Přednesli celkem sedm přednášek,46 byli pověřeni předsednictvím
v jedné plenární schůzi (K. Petr) a ve čtyřech schůzích sekcí, K. Petr byl
navíc zvolen do předsednictva sjezdu (jako místopředseda).
Ve zprávě o sjezdu uveřejněné v Časopise pro pěstování matematiky
a fyziky vydávaném Jednotou československých matematiků a fyziků
charakterizoval V. Jarník tehdejší polskou matematiku slovy: Středem
”
zájmu polských matematiků je hlavně teorie množství, topologie, teorie
reálných funkcí a v souvislosti s tím ovšem i základy matematiky.“ 47
V tomto duchu, jak uvádí dále, se nesla většina polských přednášek
jak na plenárních schůzích, tak v sekcích. Projevil se i v tématickém
vymezení sekcí — teorii množin ( množství“), topologii a jejich užití
”
byla vyhrazena celá třetí sekce, základům matematiky podstatná část
sekce první. Přístup z pozice teorie množin a topologie pronikl údajně
i do některých polských přednášek z analýzy. Z algebry nepřednášeli
profesor teoretické fyziky na MU v Brně (1929–30 rektor); člen KČSN (1920), ČAVU
(1933). Práce z diferenciální geometrie, teorie pravděpodobnosti, Markovovy procesy,
diferenciální rovnice. Kritik (odpůrce) teorie relativity.
42
KOUTSKÝ Karel (1897–1964), matematik; 1921–46 středoškolský profesor.
Práce z teorie čísel, obecné topologie, elementární geometrie, metodiky vyučování
a historie matematiky.
43
PETR Karel (1868–1950), matematik; od 1903 profesor KU v Praze; člen ČAVU
(1900, předseda II. tř. 1930–32), KČSN (1904, tajemník II. tř. 1921–29). Zabýval se
hlavně teorií čísel a algebrou. Člen a činovník JČMF, dlouholetý redaktor (resp. člen
redakční rady) ČPMF. (Mimochodem, na Petrově pohřbu v únoru 1950 se s ním za
polské matematiky rozloučil B. Knaster. Viz ČPMF 75, 1950, D345.)
44

RYCHLÍK Karel (1885–1968), matematik; od 1920 profesor české techniky
v Praze; člen KČSN (1922) a ČAVU (1924). Práce z algebry, teorie čísel, matematické analýzy, historie matematiky.O něm viz zejména Magdaléna HYKŠOVÁ, Karel
Rychlík, Praha 2003.
45
VETTER Quido (1881–1960), matematik a historik matematiky; 1919 habilitován pro dějiny matematiky na pražské české univerzitě, od 1924 profesor. Práce
z dějin matematiky (hlavně starověké a české).
46
Názvy příspěvků: B. BYDŽOVSKÝ, O jednom druhu grup rovinných involucí
Cremonových (publikováno též ve Věstníku KČSN, r. 1929, č. 11, 26 s.); K. DUSL,
Několik poznámek k teorii funkcí Mathieuových; V. JARNÍK, O mřížových bodech
ve vícerozměrných kuželech; K. KOUTSKÝ, Rozdělení n-tých potenčních zbytků pro
prvočíselný modul; K. PETR, O Eisensteinových důkazech zákona reciprocity při
zbytcích bikvadratických a bikubických; K. RYCHLÍK, Užití postupu Sochockého
v teorii těles s prvoelementem; B. HOSTINSKÝ, O obecné teorii jevů difuze. Souhrny přednášek byly uveřejněny ve sjezdovém sborníku Sprawozdanie z I. kongresu
matematyków krajów sloviańskich, Warszawa 1929.
47

ČPMF 59, 1930, s. 58–60.
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Poláci vůbec, z teorie čísel měli celkem tři referáty.

Druhý sjezd matematiků zemí slovanských
Druhý sjezd matematiků zemí slovanských se konal 23.–28. 9. 1934
v Praze, v době poznamenané celosvětovou hospodářskou krizí.48
Předsedou československého organizačního výboru byl zvolen K. Petr,
místopředsedy B. Bydžovský, E. Čech a J. Vojtěch, hlavním tajemníkem
V. Hlavatý (který se však posléze, pro zaneprázdnění jinými úkoly, funkce
vzdal a pověřen jí byl Miloslav Valouch st., sekční šéf ministerstva
školství ve výslužbě).49 Členem organizačního výboru byl rovněž Ludwig
Berwald, profesor matematiky německé univerzity v Praze. Počet sekcí
při druhém sjezdu vzrostl na osm, což pravděpodobně lépe vyhovovalo
rozložení sil a zájmů v československé matematice: 1. Základy a filozofie matematiky (práci sekce řídili V. Hlavatý a K. Rychlík; v posléze
publikovaném programu jsou uvedeny 2 přednášky), 2. Aritmetika a algebra (V. Kořínek50 , K. Rychlík; 3 přednášky), 3. Analýza (V. Jarník,
M. Kössler51 ; 26 přednášek), 4. Teorie množství a topologie (E. Čech
a V. Jarník; 1 referát: K. Menger z Vídně; 8 přednášek), 5. Geometrie
(B. Bydžovský, V. Vojtěch52 ; 17 přednášek), 6. Počet pravděpodobnosti
48
O místu konání sjezdu bylo údajně rozhodnuto až na mezinárodním sjezdu
matematiků v Curychu v r. 1932 (zástupci slovanských zemí).
49
Protektorát sjezdu přijal prezident T. G. Masaryk. V čestném předsednictvu
byli předseda československé vlády J. Malypetr, ministr zahraničních věcí E. Beneš,
ministr školství a národní osvěty J. Krčmář, ze zahraničních osobností ministr republiky Polské W. Grzybowski, dále četní reprezentanti československých vysokých
škol, vědeckých společností a spolků. Konání sjezdu finančně podpořilo ministerstvo
školství a národní osvěty a řada dalších institucí (hlavně pojišťoven). Zahajovací
a závěrečné schůze se konaly v budově přírodovědeckých ústavů KU (na Albertově),
ostatní schůze v budově Matematického ústavu KU (v ulici Ke Karlovu 3).
50
KOŘÍNEK, Vladimír (1899–1981), matematik; 1921-31 asistent (UK a české
techniky v Praze), od 1931 docent české techniky v Praze, 1931–35 pracovník Státního
statistického úřadu v Praze, od 1935 profesor KU v Praze; člen KČSN (1934), ČAVU
(1946). Zabýval se teorií čísel a algebrou. Studijně pobýval na Sorbonně a na Collège
de France v Paříži a na univerzitě v Hamburku.
51
KÖSSLER Miloš (1884–1961), matematik; od 1921 soukromý docent, od 1922
profesor KU v Praze (1935–36 děkan přírodovědecké fakulty). Pracoval v teorii
analytických funkcí a teorii čísel. V letech 1939–43 předseda JČMF.
52
VOJTĚCH Jan (1879–1953), matematik; 1909 se habilitoval, 1918 jmenován
profesorem na české technice v Brně, od 1923 profesor na české technice v Praze.
Zabýval se elementární matematikou a didaktikou matematiky, teorií transformací,
křivkami vyšších řádů, projektivní geometrií. Podílel se na tvorbě českého matematického názvosloví.
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(J. Janko53 , E. Schoenbaum54 ; 2 referáty: B. Hostinský, E. Schoenbaum;
16 přednášek), 7. Matematická fysika (B. Hostinský, F. Záviška; 2 referáty: K. Popoff, Sofie, N. M. Krylov a N. Bogoljubov, Kijev; 19 přednášek), 8. Dějiny a didaktika matematiky (L. Červenka,55 Q. Vetter, resp.
v jeho zastoupení V. Ingriš;56 20 přednášek). Do samostatných sekcí
byly na tomto sjezdu vyčleněny matematická analýza, která se zároveň
počtem příspěvků stala nejsilněji obsazenou ze všech sekci, dále teorie
pravděpodobnosti a rovněž historie a didaktika matematiky. Úhrnem
bylo na sjezdu předneseno 7 hlavních přednášek v plenárních schůzích,57
5 referátů a 111 přednášek v sekcích.
Uveřejněný seznam členů a účastníků“ sjezdu čítá 278 osob (včetně
”
doprovázejících dam, subvencujících institucí apod.), s následujícím zastoupením zahraničních účastníků podle zemí (v tomto případě již bez
doprovázejících osob čí sponzorů): Polsko (26), Jugoslávie (10), Rumunsko (8), Bulharsko (4), Rusko (3), Německo (6), Francie (4), Rakousko (3), po 2 účastnících z Itálie a Holandska, po 1 ze Španělska, Švýcarska, USA a Velké Británie; za povšimnutí stojí poměrně
vysoká účast německé vědecké komunity z českých zemí (22 osob).58
53
JANKO Jaroslav (1893–1965), matematik; 1919–31 zaměstnán na ministerstvu
sociální péče v Praze, od 1931 profesor a vedoucí Ústavu pojistné matematiky
a matematické statistiky při české technice v Praze. Pracoval v oblasti matematické
statistiky a jejích aplikací v pojišťovnictví, demografii, ekonomice apod.
54
SCHOENBAUM Emil (1882–1967), matematik; 1919 se habilitoval, od 1923
profesorem pojistné matematiky na KU v Praze (1932–33 děkan přírodovědecké
fakulty). Zabýval se pojistnou matematikou a matematickou statistikou.
55

ČERVINKA Ladislav (1874–1947), vládní rada ministerstva školství, aktivní
činovník JČMF (předseda 1933–36). Hodně úsilí věnoval otázkám středoškolské výuky
matematiky.
56
INGRIŠ Václav, profesor reálného gymnasia v Praze. V r. 1935 člen komise
JČMF zabývající se terminologií a symbolikou.
57
Podle programu měly být v plenárních schůzích předneseny následující hlavní
přenášky (řazeno chronologicky): J. KARAMATA (Bělehrad), Un aperçu sur les inversions des procédés de sommabilité; E. ČECH, Les théorèmes de dualité en topologie;
W. SIERPIŃSKI, Les superpositions des fonctions; L. BERWALD, Über Finslersche
und verwandte Räume; L. TCHAKALOFF (Sofie), Die Mittelwertsätze der Analysis;
V. JARNÍK, Sur quelques points de la théorie géométrique des nombres; K. PETR,
O konstrukci base pro obecná tělesa algebraická. ČPMF 64, 1934–35, s. VII–X.
58
K. Petr v úvodním projevu na sjezdu k této otázce uvedl: Ve státě českosloven”
ském značnou část obyvatelstva tvoří Němci. Matematikové čeští a němečtí v Československu působili vedle sebe v kolegiálních a možno říci v přátelských vztazích.
Není to nic divného, jelikož je nic nedělí než různost jazyka a rozdíl tento v očích
matematika jest skoro jako žádný rozdíl. Přirozeno tedy bylo, že jsme je vyzvali
k spoluúčasti v pořádání sjezdu, čemuž ochotně bylo vyhověno.“ ČPMF 64, 1934–
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Uveřejněný seznam však nereflektuje naprosto spolehlivě skutečný stav
přítomných na sjezdu, neboť řada přihlášených se na poslední chvíli
nemohla sjezdu zúčastnit. Týkalo se to zejména účastníků z Polska.59
K. Petr tuto okolnost při zahájení sjezdu lakonicky shrnul: Bohužel
”
kritické poměry dnešní zabránily, v poslední chvíli tomu, aby někteří
polští členové kongresu osobně se kongresu mohli zúčastnit.“ 60 K poslání vlastního sjezdu pak poznamenal: Účelem sjezdů vědeckých jest
”
— vedle usměrňování vědecké činnosti — sbližování obyvatel různých
zemí. Pro sjezdy, jejichž předmětem jest matematika, jest to platno
ve zvýšené míře. Matematika jest věda, jež naučila a učí stále lidstvo logicky mysliti; na jejím základě jest konstruován stále jednodušší
a pravdivější světový názor odstraňující množství předsudků, jest fundamentální pomůckou pro vědy technické a přírodní a již tyto tři okolnosti,[. . .], ukazují k tomu, že matematika jest vědou národy sbližující.“ 61
Souhrny sjezdových přednášek, případně plné verze hlavních referátů, byly publikovány v r. 1935 ve zvláštním čísle Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky. Největším počtem (otištěných) příspěvků —
59 z celkem 107 — jsou zastoupeni účastníci z pořádajícího Československa, 14 příspěvků (z matematiky včetně didaktiky a historie, žádný
z fyziky) připadá na polské autory (viz příloha 1). Celkem 19 ze všech
příspěvků pojednávalo o fyzikálních tématech.62

Pokračování sjezdů
Další sjezdy matematiků zemí slovanských se měly konat se čtyřletou
periodou, jejich pokračování však narušilo vypuknutí druhé světové
35, s. XXVI–XXVII.
59
Jednu z hlavních přednášek na téma Les superpositions des fonctions“ měl
”
přednést W. Sierpiński. Osobní přítomnost W. Sierpińského na sjezdu však není jasná.
J. PISKUREWICZ, Prima inter Pares. Polska Akademia Umiejȩtności w latach II
rzeczypospolitej, Krakow 1998, s. 209, zmiňuje problémy W. Sierpińského s vydáním
pasu za účelem účasti na zmíněném sjezdu. Seznam účastníků dále zahrnuje např.
prof. H. Hahna z Vídně, který však mezitím zemřel.
60

ČPMF 64, 1934–35, s. XXVI.

61

Tamtéž, s. XXVII.

62

Zastoupení příspěvků autorů z dalších zemí dle citovan0ho zdroje je následující:
11 Jugoslávie (z toho 3 fyzikální), 8 Rumunsko, 5 Francie, 4 Bulharsko (z toho 2
fyzikální), 2 Rusko (oba fyzikální); 2 Německo (z toho 1 fyzikální); 1 Rakousko, 1
Velká Británie.
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války.63 Po válce byly obnoveny nejprve národní sjezdy polských matematiků, k nimž byli českoslovenští kolegové (matematikové i fyzikové)
pravidelně přátelsky zváni. Na šestém z nich, konaném v září 1948 ve
Varšavě, se pak zrodila myšlenka uspořádat společný československopolský matematický sjezd. Uskutečnil se v Praze, ve dnech 28. srpna
– 4. září 1949, pod poněkud krkolomným názvem Společný 3. sjezd
matematiků československých a 7. sjezd matematiků polských. Pořadateli
byli Matematický ústav při ČAVU, JČMF a Polskie Towarzystwo Matematyczne. Ve zdůvodnění návrhu na uspořádání sjezdu, který předložil
tehdejší ředitel Matematického ústavu při ČAVU E. Čech ministerstvu
školství, věd a umění, zazněla i následující retrospektiva předchozích
sjezdů v dikci nových politických poměrů: V dnešní době, kdy západní
”
státy stojí v ostré oposici proti státům lidové demokracie, jsou mezinárodní vědecké styky velmi stíženy. Proto je třeba pěstovati styky s
vědci států lidově-demokratických; v matematice vynikají zejména matematici sovětští a polští. Polská matematika po první světové válce
jala se s velkou intensitou pěstovati theorii množin a příbuzné obory.
Poněvadž byla při tom velkoryse podporována hmotně polskou vládou,
byl počet vědeckých pracovníků brzy dosti veliký a výsledkem bylo, že
dosáhla záhy v oborech, které pěstovala, světové úrovně. Proto čsl. matematika si vždy cenila styků s matematiky polskými, které byly již před
2. světovou válkou velmi čilé, ačkoliv tehdejší beckovské Polsko tomu
všemožně bránilo. Československá matematika na rozdíl od matematiky
polské není úzce specialisována na obory množinové, nýbrž všímá si
rovnoměrně všech oborů. Proto zase polští matematici usilují o styky
s matematiky československými. To jsou důvody, které vedly československé a polské zástupce matematiky k rozhodnutí uspořádat společný
kongres v Praze.“ 64
63

Českoslovenští a polští matematici se nicméně nadále setkávali i na dalších
mezinárodních platformách. Např. v září 1935 se v Moskvě konala první mezinárodní
topologická konference, které se zúčastnilo na 38 osob. Z Československa byl přítomen E. Čech, z Polska K. Borsuk, K. Kuratowski, S. Mazurkiewicz, J. Schauder a
W. Sierpiński. (Viz ČPMF 65, 1935–36, D30–31.) V červenci 1936 se konal mezinárodní matematický kongres v Oslo, v Norsku. Z Československa se ho zúčastnili
B. Bydžovský, V. Hlavatý, V. Jarník, V. Kořínek, K. Dusl, (astronom a matematik)
J. Svoboda, J. Vojtěch a z pražské německé univerzity fyzik a filozof Ph. Frank. Jeden
z hlavních referátů na sjezdu přednesl S. Banach z Polska. V říjnu 1937 se konalo
v Ženevě, ve Švýcarsku mezinárodní kolokvium o počtu pravděpodobnosti, na němž
z Československa přednášel B. Hostinský, z Polska H. Steinhaus. (Viz ČPMF 67, 1937–
38, D153.) Podobných příkladů by bylo možno nalézt daleko více.
64

Archiv AV ČR, fond JČMF (dopis k ministerstvu školství, věd a umění
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Sjezd se konal pod záštitou ministra školství věd a umění Z. Nejedlého a velvyslance Polské republiky v Praze L. Borkowicze. Při slavnostním zahájení přednesla proslov víceministrině osvěty Polské republiky
E. Krassowska. Sjezdu se zúčastnilo 45 polských účastníků (6 včetně
doprovodných dam). Delegace byla vedena předsedou Polskego Towarzystwa Matematycznego K. Kuratowskim. Pozváni byli i matematici sovětští, bulharští a rumunští, kteří však nepřijeli. Z Maďarska naproti
tomu přijelo osm osob; přítomni byli i dva hosté z Francie. Seznam
československých účastníků čítá 129 jmen.65 Jednání se odvíjela v plenárních schůzích (celkem 15 přednášek, 4 československé, 8 polských)66
a sedmi sekcích: 1. Matematická logika a teorie množin (předneseno
celkem 16 příspěvků, z toho 3 československé, 12 polských); 2. Algebra
a teorie čísel (13; 9; 1); 3. Analýza (26; 7; 18); 4A. Topologie (10; 5;
5); 4B. Geometrie (19; 14; 4); 5A. Počet pravděpodobnosti a aplikovaná matematika (13; 7; 6); 5B. Mechanika, matematická fyzika, astronomie (12; 11; 0). Celkem bylo v sekcích předneseno 109 přednášek.67

z 28. 3. 1949). Za umožnění nahlédnout do právě pořádaného fondu děkuji Mgr. Haně
Kábové.
65
Podrobná zpráva o sjezdu, včetně seznamu účastníků, spolu se souhrny,
resp. plným textem přednášek, byla uveřejněna v ČPMF 74, 1949, s. 1–355.
66
V plenárních schůzích byly následující přednášky: J. JANKO, Rozvoj theorie
neparametrických testů ve statistické indukci; S. MAZUR, Przestrzennie liniowe i ich
klasyfikacja; J. MIKUSIŃSKI (Vratislav), Podstawy i zastosowania rachunku operatorów; H. STEINHAUS, Różne formy prawa wielkich liczb; B. HOSTINSKÝ, Novější práce o Markovových řetězích a příbuzných úlohách; G. ALEXIS (Budapešť),
Fondements d’une théorie mathématique du développment du capitalisme monopoliste; E. ČECH, Diferenciální geometrie transformací; W. ŚLEBODZIŃSKI (Vratislav), Z zagadnień wspólczesnej geometrii różniczkowej; K. BORSUK, Wielościany
i quasi-wielościany a topologia ogólna; S. JAŚKOWSKI, Aktualne zagadnienia z zakresu podstaw matematyki; J. DIEUDONNÉ (Nancy, Francie), Théorie des espaces
(F) et (LF); Š. SCHWARZ (Bratislava), Zobecnění pojmu grupy; F. LEJA,: Problemy
teorii funkcji analitycznych w najnowszych pracach; P. TURÁŇ (Budapešť), On a new
method of the analysis with applications (tamtéž, s. 18–19).
67
V návaznosti na tento sjezd bylo zorganizováno i několik přednášek o Polsku
pro širší veřejnost: o organizaci matematické vědecké práce v Polsku (K. Kuratowski),
o vědeckých nakladatelstvích a tiskárnách v Polsku (B. Knaster), o organizaci školství
v Polsku (S. Mazur, profesor univerzity ve Varšavě), o dvojstupňovosti na vysokých školách technických v Polsku (S. Straszewicz, profesor polytechniky ve Varšavě)
a o úkolech aplikované matematiky (H. Steinhaus, profesor univerzity ve Vratislavi).
(Tamtéž, s. 1–4.)
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Navázané kontakty
V. Jarník zakončil již citovanou zprávu o prvním sjezdu v Časopise pro
pěstování matematiky a fyziky slovy: Že na sjezdu byly navázány i četné
”
významné osobní styky, spočívající na společných zájmech vědeckých,
rozumí se samo sebou“. Jedním z prvních dokladů této skutečnosti je
otištění článku polského matematika Arnolda Walfisze O některých
”
novějších výsledcích z teorie mřížových bodů“ v Časopise pro pěstování
68
matematiky a fyziky v r. 1930. Jednalo se o jeden ze tří polských příspěvků z teorie čísel, které byly na prvním sjezdu předneseny. Publikaci
příspěvku zprostředkoval pravděpodobně V. Jarník, neboť se týkal oblasti, v níž sám pracoval. Překlad do češtiny provedl tehdejší asistent matematického semináře na pražské univerzitě Vladimír Knichal.69 V témž
roce vyšla společná práce V. Jarníka a A. Walfisze o mřížových bodech ve vícerozměrných elipsoidech v německém časopise Mathematische
Zeitschrift.70 V následujících letech byly uveřejněny (francouzsky)dvě
práce polských matematiků ve Věstníku Královské české společnosti
nauk, v jeho matematicko-přírodovědné řadě: ve svazku za r. 1931 práce
W. Sierpińského O jedné vlastnosti posloupností uzavřených množin“ 71
”
a ve svazku za r. 1933 práce Stanislava Gola̧ba O invarianci křivosti
”
reálných křivek v n-rozměrných prostorech ve vztahu k orientaci těchto
72
křivek“. V období let 1919–1939 jsou to jediné práce polských autorů
uveřejněné na této platformě.
68
A. WALFISZ, O některých novějších výsledcích z teorie mřížových bodů. (Rozšířená verze referátu z prvního sjezdu slovanských matematiků ve Varšavě v r. 1929.)
ČPMF 59, 1930, s. 200–223. Mezi odkazy na práce jiných autorů citován také
V. Jarník.
69
KNICHAL Vladimír (1908–1974) byl pomocnou vědeckou silou při matematickém ústavu přírodovědecké fakulty pražské české univerzity od 1. 4. 1924. Od 1. 5.
1929 byl ustanoven asistentem, po uvolnění asistentského místa jmenováním docenta
V. Jarníka mimořádným profesorem. Krátce poté, 23. 5. 1930, dosáhl plné aprobace
pro kandidáty učitelství na středních školách. (Archiv UK, fond PřF, i. č. 67, k. 10.
Asistenti, Knichal Vladimír, 1926–49.)
70
V. JARNÍK, – A. WALFISZ: Über Gitterpunkte in mehrdimensionalen Ellipsoiden. Mathematische Zeitschrift 32, s. 152–160.
71
W. SIERPIŃSKI, Sur une propriété de suites d’ensembles fermés. Věstník KČSN,
tř. matematicko-přírodovědná, r. 1931 (Praha 1932), 2 s.
72
S. GOLA̧B, Sur l’invariance des courbures des courbes réelles dans les espaces à n-dimensions par rapport à l’orientation de ces courbes. Věstník KČSN,
tř. matematicko-přírodovědná, r. 1933 (Praha 1934), 8 s. V práci jsou mj. odkazy na
publikace V. Hlavatého. GOLA̧B Stanislaw (1902–1980), matematik; 1946–54 profesor
v Krakově.
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Z osobních setkání a jednání na sjezdech vzešla rovněž vzájemná
pozvání k přednáškám. Do Polska byli vzápětí po prvním sjezdu pozváni E. Čech a V. Hlavatý. V. Hlavatý přednášel na univerzitě v Krakově
o křivkách v zakřivených prostorech; obsah tří jím proslovených přednášek byl uveřejněn v časopise polské matematické společnosti (Annales
de la Société Polonaise de Mathématiques), který byl obdobou (matematické části) československého Časopisu pro pěstování matematiky
a fyziky.73
K přednáškám o topologii na přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně v březnu 1933 byl pozván docent varšavské univerzity
Bronislaw Knaster. Iniciátorem pozvání byl E. Čech, resp. přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, avšak připojily se k němu
rovněž přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity v Praze a Jednota
československých matematiků a fyziků.74 V návrhu předloženém profesorskému sboru přírodovědecké fakulty KU, pod nímž jsou podepsáni
V. Jarník, B. Bydžovský, K. Petr, M. Kössler a V. Hlavatý, se uvádí: [. . . ]
”
doc Knaster je jedním z nejvýznačnějších představitelů polské školy topologické; v tomto oboru stojí právě polští matematikové na jednom
z nejpřednějších míst mezi všemi světovými národy.
Topologie je dnes ve velmi čilém vývoji; bylo by proto jistě velmi
s prospěchem, kdyby našim matematikům byla dána příležitost ke styku
s jedním z nejlepších topologů. [. . . ] připomínáme ještě, že z našich
matematiků byli prof. Čech a prof. Hlavatý hosty matematiků polských,
kdežto z polských matematiků nebyl dosud žádný hostem naší přírodovědecké fakulty.“ 75 Zda a v jakém rozsahu se návštěva B. Knastera v Brně
73

V. HLAVATÝ, Courbes dans les espaces courbes. Annales de la Soc. Polonaise
de Math. 10, 1931, s. 45–75.
74
KNASTER Bronislaw (1893–1980), matematik; od 1939 prof. univerzity ve
Lvově, od 1945 univerzity ve Vratislavi. Na 50 prací z topologie. K přípravám jeho návštěvy viz např. zmínky z jednání výboru JČMF publikované v ČPMF 62, 1933, V55.
Ve výboru JČMF se uvažovalo souběžně o pozvání k přednáškám rovněž rakouského
matematika prof. H. Hahna z Vídně a dále též profesora teoretické fyziky na univerzitě
v Poznani T. Pȩczalského. Prof. H. Hahn přednášel v JČMF v Praze 12. 3. 1934 Über
”
Zusammenhang im Kleinen“ a 13. 3. 1934 Über aditive Mengenfunktionen“ — účast
”
byla mimořádně velká (52 a 40 podpisů na prezenčních listinách, včetně několika
profesorů matematiky a fyziky z pražské německé univerzity).
75
Archiv UK, fond PřF, i. č. 224, 1933, k. 23 (Prof. B. Knaster). Ke tvrzení návrhu,
že žádný z polských matematiků nebyl dosud pozván k přednáškám na přírodovědecké
fakultě, doplňme, že nicméně např. v rámci JČMF 20. 5. 1926 přednášel profesor
varšavské univerzity J. Lukasiewicz na téma Teorie dedukce“. Na listině přítomných
”
je podepsáno 17 osob, mj. M. Kössler, V. Kořínek, K. Rychlík. (Archiv AV ČR, fond
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a Praze v daném termínu realizovala, není z nalezených materiálů zcela
jasné. Nicméně v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky byl v
r. 1933 otištěn text Knasterových přednášek pod názvem Přehled teorie
”
nerozložitelných kontinuí“.76
B. Knaster byl údajně jedním z nejagilnějších propagátorů českopolských styků v oblasti matematiky. Do Československa přijel znovu
po druhé světové válce, v létě r. 1946. V té době byl již profesorem
univerzity ve Vratislavi. Tato návštěva se realizovala na základě jednoho
ze stipendií polské vlády, která měla bezprostředně po válce, kdy řada
polských vědeckých knihoven byla zničena, umožnit polským vědcům
studium v zahraničních knihovnách. Udělení stipendia B. Knasterovi
bylo podepřeno jeho pozváním ze strany československých institucí.77
V lednu 1933 byl k přednáškám v Jednotě československých matematiků a fyziků pozván rovněž profesor teoretické fyziky na univerzitě
v Poznani Tadeusz Pȩczalski. V pobočkách Jednoty v Praze, Brně a Bratislavě přednášel O cementaci kovů“ a o teorii ve fyzice“. Stručnou
”
”
zprávu o této události včetně několika základních biografických údajů
o T. Pȩczalském napsal do Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky
F. Záviška.78

JČMF, kniha zápisů o schůzích MS VR.)
76
B. KNASTER, Přehled teorie nerozložitelných kontinuí, ČPMF 62, 1933, s. 310–
337. (Práci předložil k publikaci E. Čech.)
77
V rámci tehdejšího pobytu proslovil B. Knaster v JČMF v Praze 17. 10. 1946
přednášku na téma Nové vysoké školy v Polsku“ a 2. 10. O pojmu souvislosti“.
”
”
Československo navštívil znovu v r. 1948 u příležitosti 600. výročí založení UK,
v r. 1949 jako účastník již zmíněného Společného 3. sjezdu matematiků československých a 7. sjezdu matematiků polských, v r. 1950 jako jeden ze 3 polských matematiků (spolu s prof. Mikusińským z Vroclavi a Ważniewským z Krakova) pozvaných
k přednáškám do Prahy v rámci dohody mezi Ústavem pro matematiku při ČAVU
a polským Státním ústavem matematickým. (ČPMF 75, 1950, D328.)
78
PȨCZALSKI Tadeusz se narodil v r. 1891 v Kamieńsku, v tehdejším ruském Polsku. Studoval gymnázium v Lodži, r. 1908 se odebral na studia matematiky a fyziky
do Paříže, kde pracoval v laboratoři profesora Boutyho a r. 1916 dosáhl doktorátu
na základě práce Contribution à l’étude de la conductibilité calorique des solides“.
”
Byl rovněž asistentem profesora Leduca, s nímž pracoval na problematice termodynamických vlastností plynů. R. 1916 odešel do Bureau of Standards ve Washingtonu,
později pracoval v Nela Research Laboratory v Clevelandu. R. 1920 byl povolán na
univerzitu v Poznani. Pracoval hlavně v oboru termodynamiky, tepelného vedení
a záření, posléze se zaměřil na studium cementace kovů. (ČPMF 62, 1933, s. 198. Dle
biografické noticky od F. Závišky.)
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Studijní pobyt
Ponechám-li stranou poměrně intenzívní a plodné kontakty československé radiologie s paní M. Sklodowskou-Curie, které byly sice úzce svázány s jejím polským (slovanským) původem, realizovaly se nicméně na
teritoriu Francie, našla jsem jen jeden příklad dlouhodobého studijního
pobytu v česko-polských vědeckých kontaktech v oblasti matematickofyzikálních věd. Jednalo se o studijní pobyt již zmíněného asistenta
matematického semináře přírodovědecké fakulty KU Vladimíra Knichala v matematickém semináři varšavské univerzity ve školním roce
1936/37. Pobyt se realizoval na základě stipendia ministerstva školství
(Denisova fondu). O svých dojmech a zkušenostech z pobytu přednášel
V. Knichal po návratu do vlasti ve schůzi matematické sekce vědecké
rady Jednoty československých matematiků a fyziků 18. listopadu 1937.
Informoval o organizaci univerzitního studia ve Varšavě, hlavně pak
o studiu matematiky, o organizaci, způsobu vedení a tématech semináře prof. W. Sierpińského a topologického semináře vedeného společně
prof. K. Kuratowskim, doc. B. Knastrem a doc. K. Borsukem.79 Zmínil se
rovněž o pravidelných pátečních schůzích Towarzystwa Polskich Matematyków.80 V r. 1937 se V. Knichal na přírodovědecké fakultě KU v Praze
habilitoval z matematiky, na základě práce o aplikacích Hausdorffovy
míry na aritmetické problémy, která byla uveřejněna v Časopise pro
pěstování matematiky a fyziky již v r. 1936.81

Publikace prací českých matematiků a fyziků v polských
odborných periodikách
Oživení česko-polských vědeckých kontaktů v oblasti matematickofyzikálních věd ve 30. letech dokládají i publikace českých matematiků
79
BORSUK Karol (1905–1982), matematik; docent a od 1938 profesor univerzity
ve Varšavě. Autor prací z oblasti topologie, matematické fyziky a počtu pravděpodobnosti.
80
ČPMF 67, 1937–38, D172. Pro srovnání, na prezenční listině ze schůze je 15
podpisů, mj. V. Kořínek, K. Rychlík, V. Jarník, O. Pankraz, M. Kössler. (Na prezenční
listině přednášky F. Vyčichlo konané 24. 5. 1939 o matematice v Itálii je 17 podpisů.)
(Archiv AV ČR, fond JČMF, kniha zápisů o schůzích MS VR.)
81
V. Knichal byl letech 1945–50 profesor UK v Praze, 1950–54 profesor ČVUT
v Praze, 1954–72 ředitel Matematického ústavu ČSAV. Zabýval se teorii čísel, funkcí
jedné reálné proměnné, algebrou a aplikovanou matematikou (základy teorie relativity, matematika v technických oborech, reprezentace topologických grup se zřetelem
ke kvantové mechanice).
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a fyziků v polských odborných periodikách. V letech 1931–1938 lze nalézt
řadu prací E. Čecha, V. Jarníka, V. Knichala, B. Pospíšila82 v časopise
Fundamenta Mathematicae. Tento časopis byl koncipovaný Zygmundem Janiszewskim jako publikační platforma vyhrazená pracím z teorie
množin a jejich aplikací. Vycházel ve Varšavě od r. 1920 pod redakcí
S. Mazurkiewicze a W. Sierpińského, za spolupráce K. Kuratowského.
Měl široký mezinárodní dosah, publikovali v něm přední světoví odborníci v dané oblasti.
Několik prací českých matematiků a fyziků (V. Jarník, V. Hlavatý,
Z. Horák83 , B. Hostinský) vyšlo v letech 1929–1936 také v řadě Prace
matematyczno-fizyczne založené v r. 1888 polským matematikem Samuelem Dicksteinem. Pár prací vzešlých ze spektroskopické školy V. Dolejška
se v letech 1933–34 objevilo v časopise Acta Physica Polonica (B. Pavlík,
V. Dolejšek, V. Kunzl) a v r. 1935 též jedna práce českého astronoma
Františka Linka84 v Mémoires de l’Institut Météorologique de Pologne.85
(Viz též příloha 2.) V. Jarník byl navíc jmenován do mezinárodní redakční rady časopisu Acta mathematica věnovaného teorii čísel a vydávaného ve Varšavě od r. 1935 pod redakcí A. Walfisze a S. Lubeckého.86
82
POSPÍŠIL Bedřich, žák E. Čecha na MU v Brně, jeden ze spolupracovníků
tamního topologického semináře. Zahynul za nacistické okupace.
83

HORÁK Zdeněk (1898–1987) teoretický fyzik; v r. 1922 absolvoval přírodovědeckou fakultu KU v Praze, působil na české technice v Praze, za války pracoval
v radiologickém ústavu. Práce z matematické fyziky (neholonomní prostory, obecná
teorie rázů mechanických soustav, aplikace variačního počtu na obecnou dynamiku).
Též astronomická pozorování, později práce z relativistické fyziky.
84
LINK František (1906–1984), astronom; v r. 1929 absolvoval přírodovědeckou
fakultu MU v Brně, letech 1931–32 studijní pobyt na astronomických observatořích
v Lyonu a na Pic du Midi, 1933–42 středoškolský profesor, v 1936 se zároveň habilitoval pro astrofyziku na KU v Praze. Do počátku jeho vědecké kariéry spadají práce
o výzkumu vysoké atmosféry a pozorování slunečních zatmění.
85
Zmíněné práce byly anotovány v ČPMF, v rámci rubriky zřízené v r. 1930, v níž
měly být podchycovány původní matematické a fyzikální publikace českých autorů
uveřejněné doma i v zahraničí. Redakce časopisu vyzývala autory, aby jí hned po
vyjití oznamovali titul prací s přesným bibliografickým údajem a stručnou anotací.
86
Časopis měl mít mezinárodní charakter. V jeho redakční radě byly dále zastoupeny země: Anglie (Hardy, Mordell), Dánsko (Bohr), Holandsko (van der Corput),
Japonsko (Takagi), Rusko (Čebotarev), USA (Rademacher), Švýcarsko (Ostrowski).
První sešit obsahoval 12 prací od 9 autorů. Osm z nich bylo věnováno analytické
teorii čísel. Tuto převahu pochopíme, uvážíme-li, že vůdčí duch časopisu Walfisz
”
je specialistou v analytické teorii čísel a že pro první sešit sehnal patrně většinu
materiálu od těch matematiků, s nimiž má nejužší vědecké styky.“ ČPMF 64, 1935,
D122 (zpráva V. Jarníka).
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Práce polských autorů a recenze polských publikací
v ČPMF
V Časopise pro pěstování matematiky a fyziky se do r. 1939 objevila již
jen jedna práce polského autora — jednalo se o další článek A. Walfisze
zabývající se problémem mřížových bodů ve vícerozměrných elipsoidech.
Byl uveřejněn v r. 1937, tentokrát německy.87
V Časopise pro pěstování matematiky a fyziky bylo počínaje r. 1929
otištěno rovněž několik recenzí vědeckých a didaticko-metodických publikací polských autorů.88 Nejvýznamnější byly recenze osmi svazků
řady Monografije matematyczne vydávané při matematickém semináři
na varšavské univerzitě a soustředěné hlavně na oblasti moderní matematiky spočívající na teorii množin.89 Recenzenty byli E. Čech (sv. 1 až
4, s pracemi S. Banacha Teorie lineárních operací“; S. Sachse Teorie
”
”
integrálu“; K. Kuratowského Topologie I“; W. Sierpińského Hypotéza
”
”
kontinua“) a V. Jarník (sv. 5 až 7, práce A. Zygmunda Trigonometrické
”
řady“; S. Kaczmarze a H. Steinhause Teorie ortogonálních řad“; dru”
hého vydání knihy J. Sachse Teorie integrálu“) a V. Knichal (sv. 10 vyšlý
”
v r. 1938, s prací J. Sachs — A. Zygmund Analytické funkce“).90 Recenzi
”
na knihu A. Tarského Úvod do matematické logiky a do metodologie
”
matematiky“ napsal pro Časopis docent přírodovědecké fakulty UK pro
obor pojistné matematiky a matematické statistiky Otomar Pankraz.
87
A. WALFISZ, Über Gitterpunkte in mehrdimensionalen Ellipsoiden. Sechste Abhandlung (O mřížových bodech ve vícerozměrných elipsoidech). ČPMF 66, 1936–37,
s. 1–19. ČPMF přistoupil ve 30. letech k publikování rovněž cizojazyčných článků,
čímž se bezpochyby zvětšil jeho vědecký záběr. Mimochodem, existovala výměna výtisků mezi časopisem Fundamenta Mathematicae, ČPMF a cizojazyčným Bulletinem
vydávaným ČAVU.
88
Recenzní činnost byla jednou z trvalých součástí časopisu. V prvých 50 ročnících
(1872–1922) bylo publikováno na 630 referátů o literatuře. (Viz Quido VETTER, Půl
století Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky“, ČPMF 51, 1922, s. 53–56.)
”
89
V souhrnné zprávě redakce (de facto V. Jarníka) o prvních 6 svazcích řady,
uveřejněné v ČPMF, se uvádí: Tato sbírka je věnována hlavně oněm částem moderní
”
matematiky, které spočívají na teorii množin. Vyšlé svazky zpracovávají vesměs velmi
důležité obory — důležité i pro toho, kdo se zabývá hlavně klasickou matematikou;
to je ostatně přirozené při rostoucím vlivu, kterým teorie množin působí nejen při
vytváření nových oborů matematiky, nýbrž i při rozvoji klasických.“ (ČPMF 65, 1935–
36, V35.)
90
O monografiích A. Zygmunda
Steinhause ( Teorie ortogonálních
”
O ortogonálních řadách“, kterou
”
12. 3. 1936.

( Trigonometrické řady“) a S. Kaczmarze – H.
”
řad“ ) referoval V. Jarník rovněž při přednášce
měl v matematické sekci vědecké rady JČMF
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Recenzentem několika polských didakticko-metodických publikací byl
profesor reálky v Plzni Josef Vavřinec, v jednom případě též Q. Vetter.
Jedna z prvních recenzí polských publikací v ČPMF, uveřejněná v r. 1928
Josefem Kounovským z pražské české techniky, referovala o knize o malířské perspektivě od Kazimierze Bartela91 , profesora deskriptivní geometrie na polytechnice ve Lvově a politického činitele. Recenze byla, zdá
se, iniciována pobytem K. Bartela v čs. lázních a pozorností věnovanou
této události československým tiskem. (K této kapitole viz též příloha 3.)

Členství ve vědeckých akademiích a profesních společnostech
Volby zahraničních členů vědeckých akademií a profesních společností představují nejformálnější úroveň zahraničních vědeckých kontaktů.
Z obce polských matematiků a fyziků byli členy českých vědeckých
akademií v meziválečném období následující osoby:
Matematik, pedagog, organizátor vědy, jeden z duchovních a politických vůdců polského židovského asimilačního hnutí, Samuel DICKSTEIN (1851–1939). Od r. 1915 působil jako profesor univerzity ve Varšavě. Byl iniciátorem a vydavatelem sborníku Práce MatematycznoFizyczne (od 1888) a časopisu Wiadomości Matematyczne (1897),
po dlouhou dobu jediných polských periodik pro oblast matematickofyzikálních věd. Působil jako spolupracovník referativního časopisu Jahrbuch über die Fortschitte der Mathematik. Pracoval v oblasti algebry
a teorie čísel. Byl členem Akademie Umiejȩtności (1893), spoluzakladatelem Towarzystwa naukowego Warszawskiego (1907), ve 30. letech se stal
jedním z polských představitelů v Mezinárodním komitétu pro dějiny
věd. Za přespolního člena Královské české společnosti nauk (KČSN)
byl zvolen v r. 1897 na návrh F. J. Studničky, E. Weyra, F. Koláčka
a F. Kořistky. Argumentace návrhu, koncipovaného F. J. Studničkou,
byla následující: S obvyklou úctou podepsaní navrhují, aby za přespol”
ního člena Král. České společnosti nauk byl zvolen p. Dr. S. Dickstein,
professor mathematiky na universitě Varšavské, patřící mezi nejstarší
a nejplodnější mathematické spisovatele a badatele polské, kterýž po více
nežli 20 let neúnavně uveřejňuje jak polsky tak německy výsledky svých
badání, jak především Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik“,
”
91
BARTEL Kazimierz (1882–1941), polský matematik a politik; od 1913 profesor
deskriptivní geometrie na polytechnice ve Lvově; v letech 1926–1930 byl třikrát
předsedou a za Pilsudského v letech 1926–1928 místopředsedou polské vlády.
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jehož jest spolupracovníkem, dokazuje. Již poslední jeho dílo, rozbor prací
učených obsahující, jimiž se proslavil slavný myslitel polský Wroński,
zasluhuje, aby byl do Kr. společnosti nauk jako člen zvolen. Že zná se
dobře v češtině, též ho nám doporučuje“.92 V r. 1923 byl S. Dickstein
zvolen rovněž čestným členem Jednoty českých matematiků a fyziků
(JČMF).
Nejvíce oficiálních poct ze strany českých vědeckých akademií
a profesních společností se dostalo, jistě právem, slavné Polce (provdané za francouzského fyzika Pierra Curie), fyzičce a chemičce, Marii
SKLODOVSKÉ-CURIE (1867–1934), (spolu)objevitelce polonia a radia,
první profesorce na pařížské univerzitě, zakladatelce a vedoucí Laboratoire Curie v Institut du Radium v Paříži. Její práce z oblasti přirozené
radioaktivity byly oceněny v r. 1903 Nobelovou cenou za fyziku (spolu
H. Becquerelem a manželem P. Curie) a v r. 1911 Nobelovou cenou za
chemii. V r. 1908 byla zvolena přespolním členem České akademie věd
a umění (ČAVU), na návrh chemiků B. Raýmana a B. Braunera (ovšem
jakožto chemička francouzská). V návrhu se uvádí: Nížepodepsaní na”
vrhují za člena přespolního paní Pierre Curie, roz. Sklodowskou, prof.
chemie na universitě pařížské (Sorbonně), člena Akademie petrohradské,
nálezce radia, elementu epochálného. Její práce vztahují se ku chemii
a fysice. [. . . ] Četné z prací spojených s odkrytím radia [. . . ], jeho
atomová váha [. . . ], vlastnosti paprsků radiových [. . . ]. Studie o poloniu
[. . . ]. Roku 1903 obdržela cenu Nobelovu pro fysiku. [. . . ] R. 1906 dostala
professuru fysiky a za několik měsíců professuru chemie po Pierre Curie
– manželu svém. V době nejnovější rozpločila důkladnou prací svou
sensační experimenty Sir W. Ramsaye o přeměně mědi v lithium. Paní
Curie jest považovati za předního chemika francouzského“.93
V r. 1927 byla M. Curieová zvolena přespolním členem rovněž
KČSN, na návrh fyzika V. Posejpala, matematika K. Petra a mineraloga F. Slavíka. Tentokrát byla zdůrazněna vazba výzkumů přirozené
92
Archiv AV ČR, fond KČSN, i. č. 422, k. 81. S. Dickstein věnoval u příležitosti
své volby knihovně KČSN komplet sedmi do té doby vydaných svazků Prac
matematyczno-fizycznych.
93
Archiv AV ČR, fond ČAVU, i. č. 221, sign. III C10, k. 173. (Společný návrh na
volbu několika členů předkládaný valnému shromáždění, datován 1. 5. 1908. Volba
byla provedena na valném shromáždění 28. 11. 1908 a potvrzena panovníkem 27. 6.
1909.) Dodejme, že v r. 1908 době byla M. Sklodowska-Curie členem již řady zahraničních akademií a vědeckých společností, nikoli však pařížské Akademie (přírodních)
věd. Při kandidatuře do pařížské Akademie v r. 1910 neuspěla, hlavně proto, že byla
ženou.
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radioaktivity manželů Curieových s jáchymovským smolincem, úzké
vztahy československé radiologie s Laboratoire Curie v Paříži a návštěva
M. Curiové v Československu v r. 1925: Práce paní Curie v oboru ra”
dioaktivity a její zásluhy o objev radioaktivních prvků, zejména radia,
jsou do té míry všeobecně známé a uznávané, že není třeba jich zde
vypisovati. K tomu přistupuje, že tyto práce mají úzký vztah k naší
vlasti a že paní Cureiová také sama k českým pracovníkům se vždy stavěla
velmi sympaticky a Československo nedávno navštívila.“ 94 M. Curieová se
stala rovněž čestným členem JČMF (1923) a Československé společnosti
chemické (1932).
Již zmíněný matematik, profesor univerzity v Krakově, člen Akademie Umiejȩtności, Stanislaw ZAREMBA (1863–1942) byl zvolen dopisujícím členem KČSN v r. 1910, na návrh K. Vrby, J. Sobotky a K. Vejdovského. V návrhu se uvádí: Dr. Stanislav Zaremba, v. řád. professor
”
mathematiky na universitě v Krakově, dopisující člen akademie věd
v Krakově, člen mathematické společnosti v Charkově, člen Société
Mathématique de France, nar. r. 1863 v Romanoffce na Rusi zabývá se
ve velké řadě pojednání hlavně analytickými theoriemi, které hrají v theoretické fysice v novější době důležitou roli. Práce ty vzbudily takovou
pozornost, že na základě jich byl povolán z Francie, kde byl naturalisován
jako lycealní professor, za řádného professora do Krakova.“ 95 V r. 1927
byl S. Zaremba zvolen přespolním členem KČSN na návrh K. Petra
a J. Sobotky. K předchozímu profilu kandidáta bylo doplněno jen několik aktuálních údajů: Od r. 1910 vynikl četnými pracemi z analyse,
”
z theoretické fysiky a math. logiky. Uvádím zejména z novější doby jeho
velkou knihu Arytmetika teoretyczna“ vydanou v r. 1912 nakl. Krakovské
”
Akademie, dále knihu La logique des mathématiques“ a jeho práce
”
z nauky o potenciálu“.96
Společně s S. Zarembou (v rámci téhož návrhu) byl v r. 1909 navržen a poté zvolen za dopisujícího KČSN také matematik, profesor
univerzity ve Varšavě Kazimierz ŻORAWSKI (1866–1953), s následujícím odůvodněním: Práce jeho uložené hlavně v Krakovské Akademii
”
a v Saské společnosti nauk v Lipsku vztahují se hlavně ku geometrii
differenciální, z nich dlužno uvésti v první řadě práce v posledních letech uveřejněné: Zur Invariantentheorie der Differenzialformen zweiten
”
94

Archiv AV ČR, fond KČSN, i. č. 43, k. 15.

95

Archiv AV ČR, citovaný fond, k. 26 (návrh datovaný 1. 12. 1909).

96

Tamtéž (návrh datovaný 3. 11. 1926).
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Grades“ (3 velká pojednání), dále v Krakovské akademii Ueber eine
”
die partielen Differenzialgleichungen ersten Grades betrefende Relation“,
Bemerkungen aus dem Gebiete der Differezialgeometrie“, Ueber die
”
”
Differenzialinvarianten der Fläche inbezug auf die lineare Gruppe und
über Translationsflächen“ atd. Mimo to velká řada pojednání též z doby
dřívější.“ 97 V r. 1926 byl K. Żorawski zvolen přespolním členem KČSN,
na návrh J. Sobotky a K. Petra. V té době byl již profesorem na univerzitě
ve Varšavě. V návrhu bylo, podobně jako u S. Zaremby, doplněno jen
několik dat o aktuální činnosti: Navrhovaný byl v r. 1910 zvolen za
”
člena dopisujícího. Od té doby byl neúnavně činným vědecky a publikoval též v Rozpravách II. Třídy České Akademie [?]. Práce jeho obírají
se předměty množin prostoru n-dimensiálního a geometrie algebraické,
jsou uveřejňovány hlavně v Rozpravách Akademii Umiejȩtności (Wydz.
Matem-przyr.) v Krakově a doznaly v literatuře uznání [. . . ].“ 98
Až v meziválečném období byl členem KČSN zvolen Henryk
ARCTOWSKI (1871–1958), geofyzik, geograf, cestovatel a významný
polární badatel (mj. spoluorganizátor a účastník belgické vědecké výpravy do Antarktidy v letech 1897–1899), v letech 1921–1930 profesor
geofyziky a meteorologie a ředitel meteorologického ústavu na univerzitě
ve Lvově. Od r. 1939 působil v USA, ve Smithsonian Institution ve
Washingtonu. Za přespolního člena KČSN byl zvolen v r. 1927, na návrh
C. Purkyně, B. Němce, F. Slavíka, K. Petra, J. Sobotky a K. Domina.
V návrhu koncipovaném C. Purkyněm se uvádí: Prof. Henryk Arctowski
”
jest polský učenec světové pověsti, zvláště se stal známým svými pracemi
o zalednění a poměrech ledových vůbec v zemích antarktických, které
navštívil s belgickou polární výpravou. Arctowski jest ředitelem geofysikálního a meteorologického ústavu ve Lvově a jeho práce i práce žáků
[. . . ] svědčí o neobyčejné rozsáhlosti vědního oboru prof. Arctowskiho i
o hlubokých jeho vědomostech v různých oborech geofysiky a meteorologie.
S hlediska geologického jsou zvlášť důležité práce o zjišťování solných
ložisek pomocí měření zemské tíže a kritická určování geotermického
stupně hloubkového v hlubokých vrtech naftových. Henryk Arctowski
účastnil se v r. 1924 sjezdu slovanských zeměpisců a etnografů, k našemu
národu jeví upřímnou náklonnost.“ 99 K návrhu je připojen soupis 15
publikací H. Arctowskiho (částečně se spoluautory). V r. 1935 byl zvolen
97

Tamtéž (návrh z 1. 12. 1909).

98

Archiv AV ČR, fond KČSN, i. č. 43, k. 26 (návrh z 3. 11. 1926).

99

Archiv AV ČR, fond KČSN, i. č. 43, k. 14 (návrh z 3. 11. 1926).

192 Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

za člena Polské Akademie Umiejȩtności.
Již zmíněný matematik Waclaw SIERPIŃSKI (1882–1969), profesor univerzity ve Varšavě, jeden ze zakladatelů a představitelů varšavské matematické školy, člen Polské Akademie Umiejȩtności (1917), byl
v r. 1923 byl zvolen čestným členem JČMF a v r. 1930 přespolním členem
KČSN.100 V r. 1948, u příležitosti oslav 600. výročí založení Univerzity
Karlovy, byl W. Sierpińskému udělen čestný doktorát přírodních věd
(titul Rerum Naturalium Doctor Honoris Causa) Univerzity Karlovy.
Z československých matematiků a fyziků se stali členy Polské Akademie Umiejȩtności v Krakově B. Bydžovský — členem korespondentem zvolen v r. 1930 (na návrh W. Sierpińského, K. Żorawského a
T. Banachiewicze) a E. Čech — činným členem zvolen v r. 1950 (na
návrh W. Sierpińského, K. Kuratowského a chemika Wiktora Lampe).101
E. Čech byl předtím, v r. 1949, jmenován rovněž prvním zahraničním
členem Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego.
Na závěr, pro srovnání a zároveň jako dílčí doklad k v úvodu vyslovenému tvrzení o orientaci československých zahraničních vědeckých
kontaktů v oblasti matematicko-fyzikálních věd v meziválečném období,
připojuji graf skladby zahraničí členů zvolených do r. 1939 za čestné
členy JČMF (rozčleněno podle zemí, s rozlišením roku volby) (graf 1).
Za prvního čestného člena Jednoty ze zahraničí byl zvolen v r. 1871
italský matematik (algebraická a projektivní geometrie) Luigi Cremona
(1830–1903), profesor univerzity v Miláně. Nejvíce čestných členů JČMF
ze zahraničí (36) bylo zvoleno v r. 1923, včetně dvou čestných členů
z Polska (matematici W. Sierpiński a S. Dickstein). Z grafu je patrná
výrazná převaha čestných zahraničních členů z Francie, na druhém místě
je Itálie, pak USA a Holandsko; Polsko bylo v tomto srovnání na stejné
úrovni jako Rusko, Rakousko či Švédsko.103 Graf 2, zachycující oborovou
strukturu zahraničních členů v ČAVU, pak nasvědčuje tomu, že orientace
v pěstovaných zahraničních vědeckých stycích se zřejmě podstatně lišila
v jednotlivých vědních oborech.104
100

Návrh na volbu jsem v jeho osobní složce ve fondu KČSN nenalezla.

101

Za tato data děkuji Mgr. Marku Ďurčanskému. K případnému členství našich
matematiků, fyziků a astronomů v polských odborných společnostech sdružujících
matematiky, fyziky a astronomy jsem zatím neměla k dispozici potřebné podklady.
103
Opírá se o soupisy členů a zprávy o členských schůzích JČMF publikované ve
Věstníku JČMF v letech 1918–1946.
104
Graf vychází ze soupisu členů ČAVU podle publikace: Alena ŠLECHTOVÁ –
Josef LEVORA, Členové České akademie věd a umění 1890-1952, Praha 1989. Klasi-
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Dovětek

V reakci na připomínky zaznělé v diskusi k tomuto příspěvku bych
ráda doplnila odkaz na práci věnovanou osudu pražského rukopisu Koperníkova spisu De revolutionibus orbium caelestium libri sex“, který
”
dokládá přátelské a plodné vědecké česko-polské kontakty v předchozích
105
období.
Vzhledem k časovému vymezení tohoto příspěvku zůstalo
však bez detailnější zmínky, stejně jako například 16leté, pionýrské působení českého matematika, geofyzika, geodeta a astronoma Václava Lásky
(1862–1943) na technice a univerzitě ve Lvově v letech 1895–1911.106

fikace podle zemí je vztažena k geopolitickém uspořádání v meziválečném období.
105
Quido VETTER, Sur Les destins du manuscrit pragois de Koperník De revoluti”
onibus orbium caelestium libri sex“, Věstník KČSN, třída matematicko-přírodovědná,
r. 1931 (Praha 1932), č. 33, 21 s.
106
K tomu viz např. osobní reminiscence V. Lásky otištěná ve Vesmíru r. 10, 1931–
32, č. 3, s. 85–6.
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Příloha 1: Příspěvky polských účastníků druhého sjezdu matematiků
zemí slovanských (přednesené osobně či v zastoupení) 107
Hlavní přednášky v plenárních zasedáních:
SIERPIŃSKI, W. (Varšava): Les superpositions des fonctions;
1. sekce (základy a filosofie matematiky):
CHWISTEK, L. (Lvov): Nouvelles recherches sur les fondements
de la métamathématique rationelle;
2. sekce (aritmetika a algebra):
3. sekce (analýza):
LEJA, F. (Varšava): Les suites de polynômes et la représentation
conforme;
ROSENBLATT, A. (Krakov): Sur les équations aux dérivées partielles du type parabolique à deux variables indépendantes;
WAŻEWSKI, T. (Krakov): Sur les équations aux dérivées partielles du premier ordre essentiellement non linéaires;
ZAREMBA, S. (Krakov): Un téorème général aux équations aux
dérivées partielles du second ordre: linéaires et du type hyperbolique;
4. sekce (teorie množství a topologie):
BORSUK, K. – MAZURKIEWICZ, S. (Varšava): Sur les retractes
absolus;
MAZURKIEWICZ, S. (Varšava): Sur la métrisation de l’espace
de continus péaniens;
SIERPIŃSKI, W. (Varšava): Dernières recherches sur l’hypothèse
du continu;
5. sekce (geometrie):
6. sekce (počet pravděpodobnosti a jeho aplikace):
FOGELSON, S. (Varšava): Sur la méthode d’inversion en statistique mathématique;/
7. sekce (matematická fysika): CHWISTEK, L. (Lvov): Une remarque
sur les fondements de la relativité;
8. sekce (dějiny a didaktika matematiky):
DICKSTEIN, S. (Varšava): Adam Adamandy Kochański, matematyk polski (*1631 w Dobrzyniu, † 1700 w Cieplicach czeskich).
Materjaly i żródla do jego biografji;
107

ČPMF 64, 1934–35, s. 1–271.
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STAMM, E. (Krakov) (přednesl S. DICKSTEIN): Józef Naroński,
matematyk i kartograf polski XVII. stulecia;
MATULEWICZ, K. (Wilno): Rola sześcianu w nauczaniu pocza̧tków systematycznej stereometrji ;

Příloha 2: Publikace českých fyziků a matematiků v polských
periodikách108
PERIODIKUM
AUTOR: Práce; obor

Sprawozdane z I. kongresu matematyków krajów
sloviańskich. Warszawa 1929 [abecedně dle autorů]:
BYDŽOVSKÝ, B.: O jednom druhu grup rovinných involucí
Cremonových (s. 314–317, též Věstník KČSN, r. 1929, č. 11, 26 s.); M
DUSL, K.: Několik poznámek k teorii funkcí Mathieuových
(s. 195–202); M
JARNÍK, V.: Über Gitterpunkte in mehrdimensionalen
Kugeln (s. 244–245); M
KOUTSKÝ, K.: Rozdělení n-tých potenčních zbytků
pro prvočíselný modul (s. 214–220); M
PETR, K.: O Eisensteinových důkazech zákona reciprocity
při zbytcích bikvadratických a kubických (s. 119 an.); M
RYCHLÍK, K.: Užití postupu Sochockého v teorii těles
s prvoelementem (s. 181–184); M
HOSTINSKÝ, B.: Sur la théorie générale des
phénomǹes de diffusion [strany neuvedeny]; MF
Prace matematyczno-fizyczne [chronologicky]:
JARNÍK, V.: Zur metrischen Theorieder diophantischen Approximationen (t. 36, 1929, 16 s.); M
HLAVATÝ, V. – GOLA̧MN, S.: Zur Theorie der Vektor- und Punktkonnexion (39, 1932, s. 19–130); M
108

Opírá se zčásti o anotace publikované v ČPMF.
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JARNÍK, V.: Ein Existenzsatz aus der Theorie der diophantischen Approximationen (39, 1932, s. 135–144); M
HORÁK, Z.: Sur la dynamique absolue des systèmes rhéonomes (41,
1933, s. 25–37); TF
HOSTINSKÝ, B.: Une équation fonctionnelle relative au problème de
Dirichlet (42, 1934, s. 1–5); M
HORÁK, Z.: Mécanique absolue et sa représentation dans l’espace-temps
des configurations (42, 1934, s. 64–112); TF
HORÁK, Z.: Sur le calcul absolu des variations (43, 1935, s. 119–149);
TF
JARNÍK, V.: Über einen Satz von A. Khintchine (43, 1936, s. 151–166);
M
Fundamenta Mathematicae [chronologicky]:
ČECH, E.: Sur les fonctions continues qui prennent chaque pour leur
valeur un nombre fini de fois (17, 1931, s. 32–39); M
ČECH, E.: Une nouvelle classe de continus (18, 1932, s. 85–87); M
ČECH, E.: Théorie générale de l’homologie dans un espace quelconque
(19, 1932, s. 149–183); M
ČECH, E.: Sur les continus péaniens unicohérents
(20, 1933, s. 232–243); M
JARNÍK , V.: Über die Differenzierbarkeit stetiger Funktionen (21, 1933,
s. 48–58); M
JARNÍK, V.: Sur les nombres dérivés approximatifs
(22, 1934, s. 4–16); M
JARNÍK, V.: Remarque sur les nombres dérivés (23, 1934, s. 1–8); M
JARNÍK, V. – KNICHAL, V.: Sur l’approximation des fonctions continues par les superpositions de deux fonctions
(24, 1935, s. 206–208); M
ČECH, E.: Les groupes de Betti d’un complexe infini
(25, 1935, s. 33–44); M
JARNÍK, V. - KNICHAL, V.: Sur les superpositions des fonctions continues non décroissantes (25, 1935, s. 190–197); M
KNICHAL, V.: Sur les superpositions des automorphies continues d’un
intervalle fermé (31, 1938, s. 79–83); M
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NEUBAUER, M.: Sur l’espace des fonctions continues
(31, 1938, s. 269–278); M
POSPÍŠIL, B.: Sur les fonctions continues (31, 1938, s. 262–268); M
Annales de la Société Polonaise de Mathématiques:
HLAVATÝ, V.: Courbes dans les espaces courbes (10, 1931, s. 45–75)
[Obsah tří přednášek, které autor konal na univerzitě v Krakově] M
Acta Physica Polonica:
PAVLÍK, B.: Beitrag zur Theorie der Energie- und Spannungsverhältnissen im Gitterkreise eines mit induktiver Antennenankopplung und mit
Sperrkreis versehenen Empfängers (2, 1933, seš. 3, s. 299–304); ExpF
DOLEJŠEK, V.: Sur une modificatrion de la loi de Moseley
(2, 1934, seš. 4, s. 439–446); ExpF
KUNZL, V.: Sur l’étude de l’absorption des rayons X dans l’anticathode
du tube ionique à tension basse
(2, 1934, seš. 4, s. 447–457); ExpF
Mémoires de l’Institut Météorologique de Pologne:
LINK, F.: Tables d’éclairements crépusculaires de la haute atmosphère
(1935, sešit 5) A
Vysvětlivky: A (Astronomie), ExpF (experimentální fyzika), M (Matematika),
TF (teoretická fyzika)
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Příloha 3: Recenze prací polských matematiků a fyziků publikované
v ČPMF v letech 1918-1946
ČPMF
Roč. (rok) s.

Recenzovaná práce
Recenzent [obor]

58 (1929) 180-1: BARTEL, K.: Perspektywa malarska I .
Lvov-Varšava 1928, VIII+312 s.
KOUNOVSKÝ Josef [M]
60 (1931) 32:

Parametr , roč. 1 (1930), sešit 1–5.
VAVŘINEC Josef [D]

61 (1932) D25-6: Parametr , roč. 1, sešit 6–10.
VAVŘINEC Josef [D]
61 (1932) D60:

NYKODYM, O.: Dydaktyka matematyki czystej
w zakrese gimnazjum wyższego I. Liczby naturalne.
Lvov-Varšava 1930, XV+359 s.
VETTER Quido [D]

62 (1933) D20:

NEAPOLITAŃSKI, S.: Zarys dydaktyki matematyki
dla nauczycieli szkol powzsechnych i średnich.
Varšava 1929, 159 s.
VAVŘINEC Josef [D]

63 (1934) 53:

SIERPIŃSKI, W.: Wstȩp do teorii funkcij
zmiennej rzeczywistej.
Lvov-Varšava 1932, 68 s.
JARNÍK Vojtěch [M]

65 (1935-36)
D44-5:

Parametr , roč. 2, sešit 1-7.
Mlody matematyk , roč. 1, seš. 1–7.
VAVŘINEC Josef [D]

65 (1935-36)
D81-3:

BANACH, S.: Théorie des opérations linéaires.
(Monografije matematyczne, sv. 1.)
Varšava 1932, VII + 254 s.
ČECH Eduard [M]

65 (1935-36)
D111:

SACHS, S.: Théorie de l’intégrale.
(Monografje matematyczne, sv. 2.)
Varšava 1933, VII + 290 s.
ČECH Eduard [M]
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65 (1935-36)
D184-6:

65 (1935-36)
D187:

65 (1935-36)
D117-22:

67 (1937-38)
D232:

68 (1938-39)
D111:

69 (1939-40)
D32:

KURATOWSKI, C.: Topologie I .
(Monografje matematyczne, sv. 3.)
Varšava 1933, IX + 285 s.
ČECH Eduard [M]
SIERPIŃSKI, W.: Hypothèse du continu.
(Monografje matematyczne, sv. 4.)
Warszawa 1934, 192 s.
ČECH Eduard [M]
ZYGMUND, A.: Trigonometrical series.
(Monografje matematyczne, sv. 5.)
Varšava 1935, IV + 332 s.
KACZMARZ, S. – STEINHAUS, H.: Theorie
der Orthogonalreihen.
(Monografje matematyczne, sv. 6.)
Varšava 1935, VI + 300 s.
JARNÍK Vojtěch [M]
TARSKI, A.: Einführung in die mathematische
Logik und in die Methodologie der Mathematik .
Vídeň 1937, 166 s.
PANKRAZ Otomar [M]
SAKS, S.: Theory of the Integreal . 2. revidované
vydání. (Monografje matematyczne, sv. 7.)
Varšava 1937, VIII + 347 s.
JARNÍK Vojtěch [M]
D32 SAKS, S.– ZYGMUND, A. Funkcje analityczne.
(Monografje matematyczne, sv. 10.)
Varšava 1938, VI + 431 s.
KNICHAL Vladimír [M]

Vysvětlivky: D (didaktika), F (fyzika, M (matematika)
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Astronomy in Medieval Prague
(Especially at the Beginning of the 15th Century)
Alena Hadravová and Petr Hadrava
Abstract. Astronomy ranked among the septem artes liberales which
achieved high level at the University of Prague already soon after its
foundation by the Emperor Charles IV in 1348. Master Claretus de Solentia
(Bartholomaeus of Chlumec, c. 1320–1370), who composed a didactic work
Astronomicus in the form of leonine hexameter on Charles’ order in about
1350, can be mentioned as an example of scholar of this early period. The
Czech King Wenceslas IV inherited from his father Charles IV a deep interest in sciences, especially in the astronomy: his collection of astronomical
manuscripts is well known. At the beginning of the 15th century, Masters
Cristannus of Prachatice and Johannes Šindel were very influential astronomers in Prague University (cf. their impact on Johannes von Gmunden,
the predecessor of Viennese astronomical school). The interest of both of
them in astronomical instruments can be documented by their treatises.
Moreover, Šindel’s practice in the construction and use of the instruments
is testified by the Astronomical clock of Prague and by his observational
results. A good information about the level of knowledge of astronomy in
medieval Bohemia provides an astronomical part of the extensive Latin
encyclopaedia Liber viginti arcium by Paulerinus of Prague.

The development of medieval society in Bohemia in the 13th century was
accompanied by a growth of chapter as well as municipal schools, some
of which yielded a very good education. However, the attempt of Czech
King Wenceslas II to establish a university in Prague in 1294 was stopped
by the opposition of the Czech nobility. It took over a half of century
until in 1348 the Czech King and Roman Emperor Charles IV founded
in Prague the studium generale, the first one eastward from Paris and
northward from Alps. The Charles University thus became a natural
centre of scholarly life not only of Czech countries, but also of Germany,
Austria, Hungary, Poland and other countries and it remained in close
academic contacts (e.g. by the so called peregrinacio academica) with
universities founded around later (Vienna 1364, Cracow 1365, Erfurt
1379, and Heidelberg 1385).
The fragmentarily preserved documents testify that the program of
study in Prague resembled that used in Paris or Bologna. We shall deal
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here with the study of astronomy, which, as a part of quadrivium, was
taught at the artistic faculty and was thus an obligatory introduction to
later study either at faculty of medicine, laws or theology. There were studied treatises by ancient authors – Ptolemy, Euclid, Aristotle, Bothius,
Macrobius; Arabic authors and commentators – Alkabicius (al-Quabisi),
Albategnius (al-Battani), Alfraganus (al-Farghani), Hally, Masha’allah,
Thabit ibn Qurra, as well as Christian authors and translators – Gerard
of Cremona, Iohannes Campanus of Novara, Iohannes de Sacrobosco,
Iohannes de Lineriis and others. The treatises were devoted to different
aspects of astrology, mathematics and geometry, theoretical astronomy
as well as to the construction and use of astronomical instruments.
Especially the understanding of quadrant and astrolabe belonged to general education and these instruments were also widely used in practice.
(Despite no one is preserved in Bohemia from that time, there is an
evidence that astrolabes belonged to the equipment even of some parish
churches.) As we shall see, even more precise observational instruments
were used by Prague and Viennese scholars in the 15th century.
Let us mention, that parallely – or even before the development of
astronomy on the academic ground – it was cultivated also as a part
of court culture by Czech kings. Already the King Přemysl Otakar II
(contemporary of Alfonso the Wise) is said to possess a collection of
astronomical instruments.
Charles IV used a subtle cosmological symbolics to point out the
uniqueness of the royal majesty, as it can be seen in his architecture (for
instance on the Old Town Tower of Charles’ Bridge).1 He also highly
esteemed scholars like Master Claretus de Solentia (Bartholomaeus of
Chlumec) or Master Gallus acting both on his court and at the newly
founded university. Claretus, living in the middle of the 14th century
(c. 1320–1370), wrote different dictionaries and encyclopaedical works,
including Astronomicus 2 in the form of leonine hexameter on Charles’
order in about 1350. Gallus, renown as astronomer and mathematician,
was Emperor’s physician, but also his advisor and he influenced him in
the choice of place for the New Town of Prague.
Wenceslas IV, the son of Charles IV, collected a valuable library of
1
Horský, Zdeněk: Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staroměstské mostecké věže. In: Staletá Praha (ed. Z. Buříval). Sv. 9. Praha, Panorama 1979,
pp. 197–212.
2
Bartholomaei Clareti Astronomiarius. Ed. Václav Flajšhans. In: “ Klaret a
jeho družina II ”. Praha 1928, pp. 96–152.
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about 110 manuscripts including the astronomical texts like Alfonsine
Tables or star catalogue of al-Sufi (which is preserved at Prague Strahov
library today). The latter is very nice manuscript, known first of all to the
historians of arts due to the numerous illuminations of constellations.3
So called ‘astronomical (or ‘astrological’) codices of Wenceslas IV’
are preserved in Viennese Österreicheisches National Bibliothek and in
National Library in Munich: there is also the first known portrait of
some otherwise poorly known Czech court astronomer, called Těříško
in Old Czech language; probably he was an astronomer of the King
Wenceslas IV.
Finally, the king George of Poděbrady ordered the scholar Paulerinus
of Prague, called Žídek, to write for him a comprehensive encyclopaedia
summarizing the knowledge in many fields, including the astronomy.
This marvelous manuscript with over 350 large parchment folios, which
is preserved in the Jagiellonian library in Cracow, gives a good overview
of the astronomy at the second half of the 15th century.4
Already a half century after its beginning, the Prague University
gave rise to several scholars who contributed a great deal in several fields.
The best known is the case of the reformer John Hus, however, also his
patron and older friend Master Cristannus de Prachaticz was renown –
as theologian, physician and especially as astronomer. It is prooved, that
Cristannus’ treatises on the construction and use of the astrolabe written
in 1407 on the basis of Pseudo-Masha’allah’s treatises were published as
the first famous incunabulum on astrolabe in Perugia 1478.5
It was scarcely a mere chance that only three years later, in 1410,
(as it was established by Zdeněk Horský),6 another fellow of the Charles
University, Master Iohannes Šindel together with the clockmaker Nicolaus of Kadaň finished the famous Astronomical Clock of Prague,
which is in fact a clock-driven astrolabe. The original clock-work is still
in operation, however, now it is driven and controlled by a new one
3
See e.g. Krása, Josef: Astrologické rukopisy Václava IV. In: “ České iluminované rukopisy 13.–16. století ”. Praha, Odeon 1990, pp. 180–203.
4
To the characteristic of Paulerinus’ encyclopaedia cf. English preface to the
edition Paulerinus (Pavel Žídek), Liber viginti arcium, ff. 185ra-190rb. Ed. Alena
Hadravová, Praha, KLP 1997, pp. XVII–XXVII.
5
Křišťan z Prachatic, Stavba a Užití astrolábu. (Cristannus de Prachaticz,
Composition and Use of the Astrolabe.) K vyd. připravili, přeložili, úvodem, poznámkami, dodatky a obrázky opatřili Alena Hadravová a Petr Hadrava. Praha,
Filosofia 2001.
6

Horský, Zdeněk: Pražský orloj. Praha, Panorama 1988.
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connected to it. Iohannes Šindel worked not only in Prague, but also in
Germany, in Nuremberg, and especially in Vienna and Klosterneuburg
near Vienna,7 together with Iohannes von Gmunden, with whome he is
sometimes confused. Šindel wrote a treatise on an eclipse instrument,
based on Albion by Richard of Wallingford.8 It is contained in three
convoluts together with the version of Albion revised and enlarged by
Johannes of Gmunden. At present, we are preparing critical edition of
Šindel’s treatise for publication (we intend to add an edition of Johannes
von Gmunden’s version of Albion as well). We reconstructed the plate
for calculation of the eclipse of the Moon from Šindel’s instrument,
exactly according to his tract. Practically the same figure can be found
in the treatise Opera mathematica by Johannes Schöner, the well known
publisher of the works of many astronomers, like Regiomontanus, Walther and others. Schöner’s treatise Opera mathematica was published at
Nuremberg in 1551 and 1561, this is more then a century after Šindel,
and its description is obviously developed from Šindel’s words. The same
situation is in the case of the part of Šindel’s instrument intended for
calculation of the Sun eclipse: Schöner described and drew the device for
the eclipse of the Sun too.
Šindel is also author of a treatise on the astronomical instrument
cylinder,9 and of the tables of the motions of the Moon (which are studied
by Bernard Goldstein and Beatriz Porres now).10
7
Durand, D. B., The Vienna-Klosterneuburg Map Corpus of the Fifteenth Century: A Study in the Transition from Medieval to Modern Science, Leiden, 1952.
8
Richard of Wallingford. An edition of his writings with introductions, English
translation and commentary by J. D. North. I–III, Oxford, Clarendon Press 1976.
9

Johannes von Gmunden wrote also another one version of this instrument,
cf. Der “ Tractatus Cylindri ”des Johannes von Gmunden. Eingeleitet, editiert und
übersetzt von Konradin Ferrari d’Occhieppo und Paul Uiblein. In: Beiträge
zur Kopernikusforschung. Katalog des Oberösterreichischen Landesmuseums Nr. 86,
Hrsg. im Kopernikusjahr, Linz 1973, pp. 25–85.
10

Goldstein, B. R.: Nicolaus de Heybech and His Table for Finding True Syzygy.
Historia Mathematica 19, 1992, pp. 265–289. – Goldstein, B. R.: Lunar Velocity in
the Middle Ages: A Comparative Study. In: “ From Baghdad to Barcelona ”. Studies
in the Islamic Exact Sciences in Honour of Prof. Juan Vernet, J. Casulleras and
J. Samsó eds., Barcelona, Instituto Millás Vallicrosa de Historia de la Ciencia Árabe,
1996 (Anuari de Filologia 19), vol. I, pp. 181–194. – Porres, Beatriz – Chabás, José:
John of Murs’s “ Tabulae permanentes ”for finding true syzygies. Journal for the
History of Astronomy 32, 2001, pp. 63–72. – Porres, Beatriz: Astronomy between
Prague and Vienna in the 15 th Century: the Case of John Šindel and John of Gmunden. In: “ Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science ”. Edd. John
Robert Christianson, Alena Hadravová, Petr Hadrava and Martin Šolc. Acta Historica
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An interesting evidence about another presently unknown Šindel’s
work yields a short treatise by Tycho Brahe On the obliquity of the
ecliptic, published by Dreyer in his Tychonis Brahe Dani Opera Omnia
I–XV, Copenhagen, 1913-1929.11 In this text Tycho compared Šindel’s
measurements of altitude of the Sun made by a quadrant and Ptolemaic
rulers (i. e. by triquetrum) in Prague University in summer solstice and
autumn equinox 1416. We do not have the original Šindel’s manuscript
and we do not know technical details about Šindel’s instruments. Anyway, the observational results show, that Šindel was probably equipped
with quite capable instruments, because already Tycho found that Šindel’s measurements were more precise than his own. The comparison
of their results allowed Tycho to conclude, that the geographic latitude
does not change with time. We compared the Šindel’s measurements
with present data (obtained using of GPS) and we found that Šindel’s
error was below one a quarter of arc-minute.12
At the conclusion we would like to note that neither the astronomical observations nor the other activities at Prague University were
limited to a national context. Medieval universities were universal not
only by the extension of the field of teaching, but also by the international origine of students, lecturers and texts which were read. For
instance, the Cristannus’ text on astrolabe was developed from the
Pseudo-Masha’allahs’ text and Šindel’s eclipse instrument from Wallingford’s Albion and both these texts of Prague scholars influenced their
followers in other universities abroad. Our effort aims to contribute by
editions of such texts to reconstruction of the picture of the medieval astronomy as a whole. The recent losses of libraries and archives
due to the flood shaw that it is always safer to protect the heritage
contained in manuscripts and old prints by editions. Moreover, these
editions enable us to reveal the relations between the texts in their
variety.
This work has been supported by grant of GAČR no. 405/03/0232 and
by project LN00A041 of the Ministry of Education of the Czech Republic.
Astronomiae, vol. 16. Frankfurt am Main, Harri Deutsch Verlag 2002, pp. 248–255.
11
Vol. XIII, p. 161, Vol. V, pp. 228–229.
12
Hadravová, A. – Hadrava, P.: Tycho Brahe and Iohannes Šindel. In: “ Tycho
Brahe and Prague: Crossroads of European Science ”. Edd. John Robert Christianson, Alena Hadravová, Petr Hadrava and Martin Šolc. Acta Historica
Astronomiae, vol. 16. Frankfurt am Main, Harri Deutsch Verlag 2002, pp. 237–247.
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Indická přírodověda a alchymie
Vladimír Karpenko
Dej zrak našim očím, zrak našim tělům, takže mohou vidět. Ať vidíme
”
svět jako celek, ať ho vidíme v detailu.“ [Rgvéda]
Studium přírodních věd staré Indie je nesnadný úkol hned z několika
důvodů. Samozřejmě jako jeden z nich je nutno jmenovat jazykovou
bariéru, tím spíše, že texty nebývají jen v sanskrtu, ale například řada
alchymistických se zachovala v tibetštině. S takovým problémem se však
setkáváme při studiu věd každé civilizace, jejíž jazyk je buď mrtvý, jako je
tomu s jazyky starověké Mezopotámie nebo Egypta, nebo je sice živý, ale
jeho starověkou podobu ovládá jen velmi malý okruh historiků vědy, což
platí například o čínštině. Pokud jde o Indii problémy nekončí jazykovou
bariérou. Setkáváme se zde ještě se dvěma dalšími, neméně významnými,
z nichž prvním je stav písemných památek. V Indii se po staletí psalo
na palmové listy, tedy na materiál s velmi omezenou trvanlivostí. Aby
se text zachoval, musel se poměrně často znovu opisovat, přičemž mohlo
docházet k jeho zkreslení. I když se nakonec zachoval dodnes, narážíme
na třetí problém charakteristický právě pro Indii, jímž je datování.
V důsledku svých nábožensko-filosofických představ žila Indie, obrazně
řečeno, mimo čas, takže datování se objevuje jen zřídka. Následkem
toho se stáří mnoha písemných pramenů dá odhadovat jen velmi zhruba
a někdy je i pouhý odhad sotva možný. Tento příspěvek má naznačit
některé charakteristické rysy indických přírodních věd, zvlášť alchymie
a medicíny, které byly v této kulturní oblasti významně spojeny. Tyto
rysy jsou zvlášť patrné, srovnáme-li indické názory s představami jiných
kultur, pokud jde o alchymii pak s čínskou, helénistickou, arabskou,
případně ranou evropskou.

Chronologie
K dějinám indické přírodovědy je nutno předeslat alespoň stručně chronologii období, jímž se budeme zabývat, což znamená, že pomineme
starší harappskou kulturu. Podstatná je až doba, kdy začali na území
dnešní Indie pronikat kočovní Árjové („vznešení“), a jedna z těchto vln
si vytvořila náboženství známé jaké védské, zaznamenané v souboru véd
[1]. Slovo véd znamená „vědění“ a šlo především o náboženské texty
popisující příslušné obřady. Přesto se v těchto textech objevují i zmínky,
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které se týkají přírodních věd. Védy vznikly čtyři: Rgvéda, Sámavéda,
Jadžurvéda a Atharvavéda, ovšem toto pořadí nelze pokládat za jednoznačně chronologické. Nejstarší je Rgvéda, ale i v ostatních se místy
objevují staré texty. S védami jsou spojeny dva problémy. Prvním je
datování, jímž je zároveň vymezeno jako historické tzv. védské období.
Dnes se obvykle klade do let 1300 nebo 1200 až 600 př.n.l. V tomto
období védy vznikaly, ale předávaly se výhradně ústně; nesměly být totiž
zapsány. Není známo, kdy byly poprvé zapsány, odhaduje se pouze, že
to bylo až v prvních staletích našeho letopočtu.
Po védském následovalo období upanišad datované opět přibližně do
let 750 až 500 př.n.l. Upanišady (upa znamená „blízko“, sad „sedět“; tedy
učení určené pro toho, kdo sedí blízko Mistra) jsou komentáře k védám
a nejstarší vznikly v právě uvedeném období. Ovšem z celkového počtu
asi dvou set upanišad jsou některé poměrně nedávného data. Po období
upanišad následovalo klasické období datované do let 600 př.n.l. až asi
700/800 n.l. a poté období poklasické začínající zhruba kolem roku 800
n.l. Teprve v tomto období se v Indii objevila alchymie, tedy poměrně
pozdě, uvážíme-li, že se vznik čínské a helénistické klade do posledních
staletí př.n.l.

Přírodovědné zmínky ve védách a upanišadách
Védy jsou zaměřeny především na otázky náboženské, na znalost rituálu,
ovšem právě náboženského charakteru byla představa o vzniku světa.
Nalézáme ji například v jednom hymnu Rgvédy [2]:
“Tehdy nebylo nebytí a rovněž nebylo bytí, nebyl tu vzduch a nebe
nad ním. — Kdo střežil svět a kdo jej objímal? Kde byla propast, kde
oceán?
Tehdy nebyla smrt a rovněž nebyla nesmrtelnost, nebyla noc a zářivý
den. — Jenom dech Jednoho a jiného nic nehnutě vál počátkem.
A celý svět byl ukryt tmou, oceán bez jasu vhroužený v noc, když
Jedno mocí žhnoucího varu vzešlo ze své schrány.
A z něho pak jako jádro poznání nejprve vzešla láska; mudrci, kteří
zkoumali hnutí srdce, shledali kořeny bytí v nebytí.“
Otázka po poznání byla zásadního významu, jak to naznačilo motto
tohoto příspěvku pocházející rovněž z Rgvédy, a tato otázka se objevuje v upanišadách, jak to dokládá Mundakópanišad (před rokem 500
př.n.l.):„Co je třeba poznat, aby bylo poznáno toto všechno?“ Rozvinul to
v komentáři filosof Šankara (nelze datovat): „Existuje něco, co je jedinou
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příčinou rozdílnosti v celém světě, a co jediné když poznal, pozná člověk
všechno ?“ S otázkou po vzniku světa souvisela další, totiž co je „mezi
nebem a zemí“. Na ní odpovídá například Brhadáranjakópanišad, text,
jenž lze datovat zhruba do 7. až 6. stol. př.n.l., kde se odehrává dialog
mezi mudrcem Jádžnavalkjou a ženou-mudrcem Gárgí [3]:
„Gárgí pravila: To, Jádžnavalkjo, co je nad nebem, co je pod zemí,
co je mezi těmi dvěma, nebem a zemí, co nazývají minulým, přítomným
a budoucím — na čem je to všechno utkáno a upředeno? Odvětil: To,
Gárgí, co je nad nebem, co je pod zemí, co je mezi těmi dvěma, nebem
a zemí, co nazývají minulým, přítomným a budoucím — to je utkáno
a upředeno v prostoru. . . . Pravila: Je-li to, Jádžnavalkjo, co je nad nebem, co je pod zemí, co je mezi těmi dvěma, nebem a zemí, a co nazývají
minulým, přítomným a budoucím, utkáno a upředeno v prostoru, v čem
je pak utkán a upředen prostor? Odvětil: To, Gárgí, nazývají bráhmani
Nehynoucím . . .“.
Tento citát je podstatný pro historii přírodních věd hned z několika
hledisek. Zajímavý je samotný motiv tkaní jako tvoření vesmíru a tento
motiv se v symbolické podobě osnovy a útku objevuje v konstrukci
číselných magických čtverců indické provenience, což má význam pro
dějiny matematiky [4]. V textu je klíčová otázka, co je „mezi nebem
a zemí“, k níž se dostaneme později v souvislosti s indickými elementy.
Ve védách nalezneme také zmínky o kovech, ale je obtížné činit na
jejich základě hlubší závěry. V Jadžurvédě se v různých souvislostech
objevují označení kovů, některá ještě v předsanskrtské podobě. Najdeme
tu ajas ve smyslu „zlato“, když v sanskrtu se toto slovo používalo pro
kov vůbec, nebo pro železo, podobně hiranja značící zde stříbro, je
v sanskrtu zlato. Také loha, zde ve smyslu „měď“, je v sanskrtu železo.
To je v Jadžurvédě nazýváno šjáma, sanskrtsky tmavý, tmavošedý. Další
dva kovy jsou sísa, olovo a trapu, cín. Kovy se objevují i v Atharvavédě,
která má pasáže věnované magii. Najdeme tu například termíny harita
(žlutý; zlato), rajata (bělost; stříbro, rajas je „záře“), lohíta (červený;
měď), které, jak patrno, se liší od Jadžurvédy. Pro historiografii medicíny
a alchymie je podstatná zmínka v Atharvavédě:
„Zlato, které je zrozeno z ohně, nesmrtelné, jímž obdařili smrtelné.
Ten, kdo to zná, zaslouží si ho; ten, kdo ho nosí, zemře ve vysokém věku.
Zlato, které Slunce [obdařilo] krásnou barvou, po němž toužili muži
za starých časů, bohatí na potomky, nechť tě zahalí třpytivým leskem!
Dlouho bude žít, kdo ho nosí!“
V tomto citátu se objevuje motiv spojení kovů s planetami, zde
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zlata a Slunce, který se stal dominujícím v helénistické a v pozdější
evropské alchymii. Prodloužení života je tu spojeno se zlatem, které bylo
od počátku znalosti kovů pokládáno za „nesmrtelné“; do objevu lučavky
královské (kolem roku 1300) ho nebylo možné chemicky zreagovat, což
se u kovů vykládalo jako jejich „usmrcení“, kdy šlo o ztrátu kovového
charakteru. Právě na myšlence „nesmrtelnosti“ zlata stála například
čínská alchymie.
Nutno však mít na paměti, že Athavavéda byla výrazně magický
text, takže věta: „Varuna dává požehnání olovu; Agni dává olovu pomoc.
Indra mi dal olovo; spolehlivě ruší kouzlo“ se jen obtížně vysvětluje.
Může to být magická formulka, ale na jiném místě Atharvavédy čteme, že
jestliže někdo zabije cizí krávy, koně, nebo dokonce muže, má být zraněn
olovem, aby se napříště vystříhal takového počínání. Podle některých
indických vědců by to snad měla být narážka na olověné projektily, které
se vymršťovaly prakem [5], ovšem předchozí citát dovoluje se stejnou
pravděpodobností i magické vysvětlení, jako očarování viníka olovem,
jemuž požehnali bohové. O tom, že v této védě dominuje magie, svědčí
například tento citát: „Kosti bohů se proměnily v perly; opatřené duší, dlí
ve vodách. Upevňuji je na tebe aby [tvůj] život byl zářivý, silný, dlouhý,
život trvající sto podzimů. Ať tě perlový [amulet]ochraňuje!“.
Védy tedy obsahují občasné narážky na přírodovědnou problematiku, ovšem interpretace těchto pasáží je vesměs sporná, jak to bylo
naznačeno v ukázkách z Atharvavédy. Přesto, že upanišady byly komentáře k védám, ani tyto prameny nevnášejí příliš jasno do otázek, které
nastolují védy. Pro zajímavost je možné dodat, že ladění upanišad bylo
spíše pesimistické, jak to dokládá jedna z historek, kterou v nich nalezneme. Podle ní měl jakýsi král odejít do lesů, aby tam zkoumal záhadu
života. Setkal se s mudrcem, jehož požádal o poučení. Mudrc po určitém
zdráhání odpověděl: „Důstojný! Jak můžeme v tomto páchnoucím těle,
složeném z kostí, kůže, šlach, morku, masa, slzí, krve, mázdry, slizu,
lejna, moči, žluči a mízy, požívat nějakou radost?“

Indické představy o hmotě
Již v Rgvédě se objevuje zmínka o tom, že prvotní materií byla voda,
což by mohlo svádět k domněnce, že se v Indii vytvořila podobná
koncepce elementů, jako v řecké přírodní filosofii [6], v jejíchž začátcích Tháles z Mílétu (? 624–? 543 př.n.l.) uváděl rovněž vodu jako
základ veškeré hmoty. Tím však podobnost končí navzdory tomu, že
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se v obou kulturách setkáváme s představou elementů jako základu
hmoty. V Řecku tyto představy vyvrcholily u Empedokla z Akragantu (? 493–433 př.n.l.), jenž vystoupil s myšlenkou čtyř elementů,
ohně, vody, vzduchu a země, a tyto úvahy dále rozvedl Aristotelés
ze Stageiry (384–322 př.n.l.). šlo především o to, že základem hmoty
měla být primární materie, z níž elementy vznikaly, a to dodáním
dvojice vlastností, takže například u elementu ohně to byla horkost
a suchost. Důležité na těchto úvahách bylo, že elementy mohly přecházet jeden v druhý změnou vždy jedné z obou vlastností, což se
později stalo zásadním argumentem alchymie ve prospěch možnosti
transmutace neušlechtilých kovů v drahé. Právě ze srovnání s řeckými elementy vystupuje výrazná odlišnost indických, které nyní uvedeme.
Není možné spolehlivě datovat kdy se objevila paňčabhúta, pětice
indických elementů, což byly [7]: prthví (země), áp (voda), tédžas (oheň),
váju (vzduch) a akáša. Záměrně jsou uvedeny termíny v sanskrtu a jejich
překlad je v závorkách, protože je obtížné vystihnout přesně podstatu
těchto výrazů, nicméně pro srozumitelnost nezbývá, než si posloužit
těmito nepřesnými překlady. Poslednímu z vyjmenovaných elementů je
však lépe ponechat pouze jeho originální název akáša, protože jeho
překlad je více než problematický. Někdy se toto slovo překládá jako
„prostor“, ale to není přesné. Mínilo se tím to, co odděluje nebe od země,
a právě zde připomeňme dialog mudrců Gárgí a Jádžnavalkji o tom, co
odděluje nebe a zemi. V běžném jazyce znamená akáša prostě oblohu.
V indických elementech hraje významnou úlohu tanmátra, přesněji pětice
tanmáter. Je obtížné uvést, o co jde; v žádném případě však nelze vést
analogii s primární materií řeckých přírodních filosofů, protože ta byla
jedna, zatímco každý indický element měl „svou“ tanmátru. Navíc to
měla být nehmotná, věčná složka elementů, které samy o sobě věčné
nejsou. Všechno hmotné pak mělo vznikat shlukováním a přeskupováním
pěti elementů. Podle indických představ se elementy formovaly vždy
z odpovídající tanmátry a smyslového počitku, což je zcela originální
přístup. Vznik indických elementů lze shrnout takto:
tanmátra + zvuk = ákáša
tanmátra + zvuk + dotek = váju (vzduch)
tanmátra + zvuk + dotek + barva = tédžas (oheň)
tanmátra + zvuk + dotek + barva + chuť = áp (voda)
tanmátra + zvuk + dotek + barva + chuť + vůně = prthví (země)
Lidské tělo bylo podle těchto názorů tvořeno pěti elementy a duší,
Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

213

ovšem přiřazení smyslových počitků jednotlivým elementům se promítlo
ještě hlouběji do medicínských úvah. Z pěti elementů měly být orgány
zraku, sluchu, chuti, hmatu a čichu. Tyto úvahy vycházely ze samé
podstaty elementů. Například oko vnímá barvu, ovšem ta je v elementu
oheň, z čehož vyplývá, že v oku je právě tento element. Analogická úvaha
vycházející z toho, že jazyk vnímá chuť, která je v elementu vodě, vede
k závěru, že v jazyku je element voda. Systém indických elementů je
mimořádně složitý uvážíme-li, že tyto elementy měly mít každý čtrnáct
kvalit, které vyjmenujeme pro zemi (prthví), opět v přibližném překladu.
Jsou to barva, chuť, vůně, dotek, počet, rozměr, rozličnost, spojení,
rozpojení, vzdálenost, blízkost, váha, tekutost a vloha. Úvahy o pořadí
vzniku elementů vedly dokonce k závěrům o vzniku živých bytostí, jak
o tom vypovídá pasáž z upanišady Taittiríja (nelze datovat): „. . . z této
duše [átman],vskutku vznikla ákáša; z ákáši, vítr [váju]; z větru, oheň
[agni]; z ohně, voda [áp]; z vody, země; ze země, rostliny; z rostlin,
potrava; z potravy, semeno; ze semene, osoba [puruša; první člověk].“
Od elementů se odvíjely představy indického atomizmu, které jsou
neméně složité, ale především není možné chápat atomy indických učenců
v dnešním fyzikálním nebo fyzikálně-chemickém pojetí ani je nelze ztotožňovat s představami řeckých atomistů [8]. V indických úvahách se
omezíme na školu njája-vaišéšika s tím, že byla jednou ze tří hlavních
atomistických škol (zbývající byly atomismus Džajnů a buddhistický).
Podle této předbuddhovské školy jsou země, voda, oheň a vzduch tvořeny
nezničitelnými a nedělitelnými atomy, které nemají žádný rozměr. Přesto
jsou pokládány za sférické. U atomů se opět setkáváme se smyslovými
počitky: atomy země mají vůni, vzduchu pak dotek, vody chuť a konečně
atomy ohně mají barvu, což znamená, že se jednotlivé druhy atomů
dají kvalitativně rozlišit. V tomto výčtu však není element akáša, který
zřejmě neměl atomy.
Tyto atomy, jednotlivé, jsou ve věčném pohybu a mohou se kombinovat, ale vždy dva téhož typu. K tomu dochází v přítomnosti zbývajících druhů atomů, které mají v tomto procesu podpůrnou roli. Dvojice
atomů je však stále neviditelná. Teprve následující vyšší seskupení, triáda
(trasarénu nebo trjanuka) tvořená třemi dvojicemi, tedy šesti atomy, je
viditelná. Další růst tohoto agregátu je možný vždy po dvojicích. V této
chvíli by mohla mít tato představa slabé místo — atomy jsou věčné, což
by pak platilo i pro vzniklou substanci a to, jak známo, v přírodě neplatí.
Škola njája-vaišéšika se tomuto rozporu vyhnula postulátem, že jen
jednotlivé atomy jsou věčné. Jakmile vytvoří dvojici, dyádu, přestává to
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platit. Klíčovou úlohou atomů tedy je vytvořit právě dvojici. Následující
zvětšování takového agregátu už nic nemění na vlastnostech produktu,
konkrétně na jeho životnosti.
Zvláštností indických přírodních věd je fakt, že ani elementy, ani
atomy nevstoupily do teoretických spekulací alchymistů. Pokud se něco
z těchto představ uplatnilo, pak to byly elementy v medicínských úvahách. Opět se nabízí srovnání s jinými kulturami. Čtveřice aristotelských
elementů se stala jedním ze základních kamenů alchymie počínaje jejími
helénistickými počátky přes arabskou až po evropskou. Na druhé straně
myšlenky řeckých atomistů rovněž nebyly přijaty v alchymii, která až
v pozdně středověké Evropě začala rozvíjet rudimentární korpuskulární
představy, ovšem odlišné od starověkých řeckých.

Indická alchymie
Dnes převládá názor, že se indická alchymie rozvinula až v době rozkvětu
tantrismu, tedy zhruba v 8. stol. n.l., přibližně o tisíc let později než
čínská nebo helénistická. Podle D. Zbavitele [9], „je nesporně snazší
konstatovat, čím tantrismus není, než čím je“; není to samostatné náboženství, ale nejde ani o jednotný filosofický směr. Tento autor ho charakterizuje jako „jakousi revoltu indického ducha proti tradičním přístupům
k nejzákladnějším otázkám lidské existence, tedy tradičním náboženským
soustavám, podle tantriků sterilním a historicky překonaným; . . .“. Důležité je, že tantrismus byl výrazně ritualizovaný, přičemž v rituálu hrála
někdy nemalou roli sexuální složka, ať již skutečná, nebo symbolická.
Právě tato sexuální složka také vstoupila do indické alchymie.
Jestliže se pokusíme o zjednodušený pohled na indickou alchymii
nalézáme v ní jako hlavní motiv prodloužení lidského života, uzdravení z nemoci. Stejné cíle měla čínská alchymie, kde vrcholem bylo
dosažení nesmrtelnosti, takže se někdy spekuluje o tom, že tato alchymie ovlivnila indickou, která se objevila později. V alchymii, indické i čínské, se objevují postupy na chemické bázi, kdy šlo o příprava preparátů, které měly vést k takovému cíli. Nechybí zde ani
transmutace kovů, ale ta je v indické alchymii spíše na druhém místě.
Indičtí alchymisté se tedy především zaměřovali na prodloužení života, nesmrtelnost nevyjímaje, ale nesmíme jejich počínání zaměňovat s náboženstvími, jimž šlo zhruba řečeno o totéž, připomene-li
si například buddhistické snahy o dosažení vrcholného stavu osvícení
ukončujícího sled opakovaných narození na tomto světě. Prostředkem
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k tomu však nebyly medicínské preparáty; cesta vedla pomocí meditace. Indická alchymie proto občas bývá, alespoň v tomto aspektu,
zařazována spíše k iatrochemii, kde se preparáty, jak anorganické,
tak organické, používaly k léčebným postupům, alespoň předpokládaným. Přestože se takový motiv objevuje již ve védské literatuře,
alchymie v pravém slova smyslu se přesto rodila teprve s tantrismem.
Tantrické kořeny praktikující indické alchymie [10] se odrážejí v jejím
mytologickém a současně erotickém vyjadřování, kde má klíčovou roli
rtuť jako mužský princip a semeno boha Šivy, síra pak je ženským
principem často ztotožňovaným s menstruálním výtokem jeho manželky
Párvatí. Indická alchymie se tak bezprostředně spojuje s božstvy na
své cestě hledání prostředků prodlužujících život, nebo umožňujícím
dosáhnout nesmrtelnosti, ale také zbohatnout, přičemž cesta k tomu
vede prostřednictvím jednoty alchymisty s božstvy. Zde je opět vhodné
porovnat indickou alchymii s jinými odnožemi této nauky, kde se objevily
podobné motivy. Především představa rtuti a síry jako základních složek
kovů se objevila v arabské alchymii zhruba v 9. stol. jako modifikace
aristotelských elementů [11], ovšem byla zcela odlišná od indické. Na
rozdíl od ní totiž měl mít každý ze sedmi tehdy známých kovů svou „rtuť“
a svou „síru“, přičemž tyto substance, o nichž se výslovně uvádělo, že se
liší od skutečné přírodní rtuti a síry (bylo známo, že jejich reakcí vzniká
rumělka, sulfid rtuťnatý), měly prý různou kvalitu, podle toho, jaký kov
vytvářely. Nejkvalitnější byla samozřejmě rtuť a síra zlata. Transmutace
neušlechtilých kovů měla podle toho spočívat v izolaci těchto elementů
z neušlechtilého kovu, v jejich následném přečištění a opětovném spojení,
kdy mělo vzniknout zlato. Tento popis je zjednodušený, nicméně naznačuje dostatečně podstatu těchto elementů. Dnes se soudí, že se arabská
teorie rtuti a síry zformovala z praktického pozorování učiněného při
zhutňování rud na bázi sulfidů, kdy vzniká oxid siřičitý, jehož zápach je
nepřehlédnutelný, a kov, jenž se v roztaveném stavu podobá rtuti.
Další odlišnost indické dvojice rtuť–síra spočívá v tom, že je přímo
spojena s dvojicí božstev. V arabské teorii rtuti a síry tomu tak vůbec
není. Na druhé straně v alchymii latinské Evropy se objevuje motiv božského působení, ale křesťanský Bůh není spojován se žádnou substancí
nebo s elementem. Sama evropská alchymie však byla donum Dei, dar
Boží, jehož se dostávalo jen vyvoleným [12]. Tento přístup byl odrazem
vlivu náboženství v tehdejší době: jestliže byla alchymie prohlášena za
Boží dar, nemohlo jít o počínání, které by bylo v rozporu s církevním
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dogmatem. Naproti tomu v indické alchymii je rtuť a síra bezprostředně
spojena s božstvy, mezi nimiž je dokonce sexuální vazba, což je odrazem
tantrismu. V evropské alchymii se sice také objevují sexuální motivy,
dokonce i motiv hermafrodita, ale jsou spojeny s látkami, kdy symbolizují například spojení krále (Slunce, zlata) s královnou (Měsícem –
Lunou, stříbrem), a z tohoto spojení se „rodí“ kámen mudrců [13]. Ale
neexistovalo tu z pochopitelných důvodů sexuální spojení s křesťanským
Bohem.
V Indii šlo v případě rtuti a síry o mimořádně nerovnovážnou dvojici,
kde dominující byla rtuť. To ostatně nalézáme v sanskrtských výrazech
používaných obecně pro alchymii, rasavidjá, a pro alchymisty, rasavádin,
když slovem rasa se v alchymistické literatuře označovala rtuť. Právě
preparáty vyrobené z ní měly údajně zaručovat dlouhý život, mladistvý
elán a velké duševní síly, a dokonce prý měly umožnit pohybovat se neviditelně prostorem (khéčaragamana). Patrně s tím souvisí synonymum
používané občas pro rtuť, totiž parada, což má doslovný význam, že rtuť
umožňuje lidským bytostem „překročit oceán života“. Mimořádné postavení rtuti naznačuje citát z alchymistického spisu Rasaratnasamuččaja
(1300–1550): „Ten, kdo popírá [účinky rtuti], plodivého principu Šivy,
bude hnít v pekle věk po věku.“
Odpověď na otázku, proč je indická alchymie založená na rtuti
a jejích sloučeninách, zůstává v oblasti spekulací. Určitou nápovědou by
mohla být rumělka, sulfid rtuťnatý, sloučenina, která se těšila mimořádnému zájmu již od starověku, kdy zdaleka nešlo jen o její mimořádnou
barvu, ale také o to, že z ní bylo možno snadno získat kovovou rtuť,
a naopak rumělku zase z tohoto kovu a ze síry připravit. Zde nalézáme
paralelu s čínskou alchymií, v níž se rumělka rovněž těšila mimořádnému
zájmu, a právě z ní se mělo vyrábět zlato poskytující nesmrtelnost [14].
V Indii je bůh Šiva uctíván mimo jiné jako lingam, mužský pohlavní
orgán [15], ovšem v tamilštině lingam znamená právě rumělku. Šiva jako
symbol plodivé síly je spojován s touto sloučeninou a její příprava, velmi
snadná, mohla dobře zapadnout do erotického kontextu tantrismu —
spojení Šivy a Párvatí. Sexuální podtext indické alchymie sahal ještě dál.
Na rozdíl od arabských nebo evropských byl v laboratořích indických
alchymistů také lingam, symbol mužského pohlaví. Rasalinga, symbol
esoterické potence, se vyráběl buď z amalgamu zlata, kdy se tři díly
zlata třely s devíti díly rtuti, nebo se vycházelo ze rtuti a síry. Výrobu
této verze lingamu popisuje Mátrkábhédatantra (nelze datovat), kde Šiva
praví své choti Déví, že rtuť je jeho semeno, síra pak její princip (svaActa historiae rerum naturalium necnon technicarum
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pušpa). Dále se dočteme, že se rtuť má smíchat s extraktem z džhinti
(Barberia cristata) a neustále třít dokud směs nezíská konzistenci bláta.
Z ní se zformuje lingam, celý se pokryje sírou a opatrně zahřívá na ohni
z dřevěného uhlí nebo kravského trusu. To se provádí tak dlouho, až
rasalinga ztvrdne. Tento symbol opět připomíná tantrické kořeny indické
alchymie s její božskou polaritou mužského a ženského principu vrcholící
představou nejvyššího principu, který je jediný, nedualistický.
Aby byla rtuť vůbec použitelná, ať již pro medicínské účely nebo pro
kámen mudrců, vyžadovala předem přípravu spočívající v osmnácti operacích, samskarách. Nebudeme je uvádět všechny, protože není snadné
zjistit, o jaké procesy vlastně šlo; omezíme se jen na několik příkladů.
První krok, svédanam (doslova „pocení“), překládaný jako napařování
nebo zahřívání na vodní lázni, byl opravdu takový, přičemž se ke rtuti
přidávaly různé rostlinné preparáty a minerály, které ji měly zbavit
nečistot. To pokračovalo i v dalším kroku, mardanam („tření“), kdy
se rtuť opět roztírala s rostlinnými preparáty a kyselými substancemi,
a totéž se dělo s použitím jiných látek i ve třetím kroku, múřčhanam
(„omdlévání“), kdy rtuť „ztratila formu“. Počínaje touto fází se lze jen
dohadovat, že rtuť reagovala nejspíš na směs sloučenin, z nichž byla
ve čtvrtém kroku, utthápanam („vyvýšení“), opět vyizolována. Tento
krok se totiž překládá jako „oživení formy“. Pátý krok by byl srozumitelný, když pátanam („přivedení k pádu“) se překládá jako sublimace
nebo destilace, kdyby nebyl ve třech typech: nahoru, dolů a do strany.
Přeskočíme k jedenáctému kroku, garbhadruti, což mělo být „vnitřní
zkapalnění“. Soudě dle alchymistických textů se ze rtuti a dalších kovů
připravovaly amalgamy tak, aby se daly protlačit přes plátno. Ovšem
hned následující krok, báhjadruti, bylo „vnější zkapalnění“. To už jasné
není. V dalších krocích, pokud je to možné zjistit, se ke rtuti přidávalo
mimo jiné zlato a stříbro, takže po sedmnáctém kroku, védhavidhi, byla
rtuť připravena k transmutaci. Z toho, co jsme naznačili, byla taková
transmutace jen prosté pozlacování pomocí amalgamu. Ovšem nejvyšší
a poslední krok, savírajóga, připravil rtuť k vnitřnímu podávání jako
součást preparátů pro použití u lidí s cílem jejich omlazení. Použití
vesměs toxických sloučenin rtuti, které během celé procedury vznikly,
opravňuje k otazníku nad očekávaným omlazením. Celý dlouhý proces
se prý dal zkrátit, jestliže se jako výchozí látka použila rtuť vyrobená
z rumělky — pak bylo možné vynechat prvních osm kroků.
Dalším charakteristickým rysem indické alchymie, jenž ji výrazně
odlišoval od její evropské jmenovkyně, bylo hojné používání rostlin.
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Rasavádini věřili, že minerály a kovy nemohou nabýt požadovaných
iatrochemických vlastností pokud nebyly zpracovány také některou z medicinálních bylin. V typických návodech pro práci s kovy nebo s různými
sloučeninami šlo vesměs o procesy při vyšších až vysokých teplotách
řádu stovek stupňů, kdy musela jakákoli organická přísada shořet (například bod tání zlata je 1065 o C). Až tvrdošíjné používání rostlin jen
podtrhuje hlavní směr indické alchymie, jenž byl spíš medicínský, tedy
uzdravování, prodlužování života. Tento směr se však vztahoval i na
anorganické látky. Obecné kovy byly „nemocné“, bylo třeba je uzdravit,
transmutovat ve zlato. V tomto nazírání se indická alchymie shodovala
s helénistickou, arabskou i evropskou, které rovněž „léčily“ neušlechtilé
kovy, ale používaly k tomu anorganické substance, přídavek drahých kovů
nevyjímaje. Druhým motivem indické alchymie bylo dodání léčivé síly
anorganickým látkám, jež měly sloužit jako léky a tuto sílu poskytovaly
často rostliny.
Uvedeme nyní několik příkladů rostlin používaných v různých procesech indické alchymie. Tak k výše naznačenému čištění rtuti sloužily
vedle četných anorganických sloučenin také amlavétasa (Rumex vesicarius), ankóla (Alangium lamarkii), případně šigru (Moringa pterygosperma). Jestliže se měl ze rtuti vyrobit preparát, který prý umožňoval
pohybovat se neviditelně, bylo na místě použít při jejím čištění Sarcostemma brevistigma, v originále nišáčara, slovo s příznačným významem
volně přeložitelným jako „ten, kdo chodí v noci“. Pro transmutaci rtuti
ve zlato se přidávala apamárga (Achyranthes aspera), stříbra ve zlato
pak dhattura (Dhattura fastuosa). Obecně se pro transmutaci kovů doporučovaly kanjákumárí („panenská dívka“, Aloe indica), nimba (Citrus acida), nebo palása (Butea frondosa). Ani procesy se sugestivním
označením „zabíjení“ kovů se neprováděly za studena. Naopak, kov se
zahříval či žíhal se sulfidy rtuťnatým nebo železnatým a vzniklý sulfid
takového kovu sloužil lékařským účelům. Úspěšnému „zabití“ přispívala snuhi (Euphorbia neriifolia). Použití rostlin tímto způsobem je
opět charakteristické pro indickou alchymii. V čínské alchymii se také
někdy připravovaly preparáty nesmrtelnosti způsobem podobným evropskému bylinářství — často šlo o různé extrakty, oleje, atd. Tyto
látky se však používaly samostatně a nepřidávaly se do směsi, která
se měla žíhat nebo tavit. Zatímco v Indii do značné míry splývala
obrazně řečeno anorganická alchymie používající kovy a jejich sloučeniny s bylinkářstvím, v Evropě byly obě tyto činnosti zřetelněji rozděleny.
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Ukázky návodů indických alchymistů
Nejstarší, nebo jeden z nejstarších alchymistických pramenů, je Rasaratnákara záhadného a velmi uctívaného Nágárdžuny snad z 8. stol., který
měl být údajně zakladatelem indické alchymie. Hned na začátku najdeme
větu: „Stříbro slité s olovem a stavené s popelem se stává čistým“, což
je zřejmá narážka na rafinování stříbra kupelací. Podobně další návod,
podle kterého „Darada [rumělka], jestliže se destiluje v patanajantram
[typ destilačního přístroje] do nádoby obsahující vodu, poskytuje látku
totožnou se rtutí. O tom není pochyb“. Jde skutečně o přípravu rtuti tepelným rozkladem rumělky. V obou citovaných ukázkách se jedná o ryze
chemické nebo metalurgické návody, zatímco následující je alchymistický:
„Rtuť nechť je rozetřena se stejnou váhou zlata a potom ať je [amalgám]
dále smíchán se sírou, boraxem, atd. Tato směs nechť je potom přenesena
do tyglíku, položeno na něj víko, a pak je jemně žíhán. Užíváním tohoto
elixíru [míněn je sublimát usazený na víku] oddaný [alchymii] získá tělo,
které nepodléhá rozkladu“. Cílem mělo být dosažení nesmrtelnosti, což
je vzhledem k použití rtuti přinejmenším pochybné, ovšem přidání zlata
připomíná jeho úlohu, jak bylo uvedeno v citátu z Atharvavédy.
Nágárdžuna nepominul ve svém díle transmutaci ve zlato. Zde jsou
dva návody: „Jaký zázrak to je, že žlutá síra přečištěná šťávou Butea monosperma promění stříbro ve zlato, jestliže je pražena [směs síry a stříbra]
třikrát nad ohněm z kravského trusu ?“. Lze jen dodat, že by to opravdu
byl zázrak, kdyby vzniklo zlato. Druhý návod byl po staletí klasický,
nejen v Indii. Měl úspěch jak u alchymistických podvodníků, tak i u těch,
kdo se ani za alchymisty nevydávali: „Jaký zázrak, že kalamina [často
oxid zinečnatý, nebo minerál smithsonit, ZnCO3 ] pražena třikrát s mědí,
proměňuje ji ve zlato ?“ Je to vcelku spolehlivý návod na výrobu mosazi
a to nikoli přímo z kovů, ale z mědi a rudy zinku. Někdy se dokonce
vycházelo jen z rud obou kovů. Tuto údajnou transmutaci používali
alchymisté poměrně často, protože mosazí vhodného odstínu bylo možné
oklamat zvlášť důvěřivé klienty [16].
Pravděpodobně z 8. až 9. století n.l. je Dhátuváda, dílo, jež se
jako řada jiných zachovalo v tibetském překladu. Najdeme tu rovněž
údajnou transmutaci: „Vezmi stříbro a zvonovinu, stejná množství a smíchej je na váhu s olovem. Poté co se vše roztaví v nádobě, stane se
z toho stříbro“. Návod tedy popisuje prosté legování stříbra obecnými
kovy, což byla technika, kterou alchymisté používali, ale převzali ji od
řemeslníků, kteří ji vypracovali mnohem dříve, než alchymie vznikla.
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Jako „zdvojování“ drahého kovu najdeme takové návody ve starověkých
řemeslných receptářích jako například v egyptském papyru Leiden X ze
3. stol.n.l., který však shrnuje mnohem starší podklady [17]. Jiný návod
z Dhátuvády vedl k amalgámu mědi: „Rtuť, hlína na výrobu keramiky,
nechť se promíchá s kravským trusem. Jestliže se do této směsi vloží kus
mědi, promění se ve stříbro“. V souvislosti s mědí však nalézáme velmi
charakteristický návod, jenž provázel alchymii po celou dobu její existence: „Bilva [druh ovoce], dadima [granátové jablko] a smantshos [druh
barvy] — to vše se spálí a smíchá se zkyslým vínem v měděné nádobě
a ponechá v ní tři dny. Bude z toho barva, a jestliže se nanese nejdřív
třikrát, pak sedmkrát, a pak jedenadvacetkrát na tenký kus železa, to se
stane mědí“. Organické substance uvedené v návodu jsou opět zbytečné,
protože klíčová je reakce zkyslého vína, octa, s mědí za vzniku octanu
měďnatého. Následující je redoxní děj vylučování mědi z měďnatých solí
na železe. Autorovi tohoto alchymistického spisu se železo stalo mědí,
což si můžeme vyložit jako transmutaci.Tato zcela jednoduchá chemická
reakce se objevuje v řadě pramenů a provázela alchymii od jejích počátků
do konce. Po dlouhou dobu se dostupnými metodami nedalo prokázat,
že nejde o transmutaci železa v měď, takže to dávalo alchymistům velmi
závažný argument: jestliže se železo může proměnit v měď, nic nebrání
proměně obecných kovů ve stříbro nebo zlato. Jen je k tomu třeba zvolit
vhodné podmínky procesu [18].
Další indický text je datován zhruba do 8. až 9. stol. n.l. a jeho
název, Sarvéšvararasajána, se dá přeložit jako „Alchymie nejvyššího
pána“ (Sarvéšvara byl „pán všeho“): „Ten, kdo chce čistit zlato, musí
použít šťávu rostliny ‘kancana’ [?] a musí to kalcinovat [žíhat] jako měď.
[Tentokrát nelze identifikovat rostlinu, což není podstatné, protože se
preparát žíhal, ale o pokračování textu to neplatí.] Když je čištění hotovo,
musí se vzít [k předchozímu produktu]ve stejném poměru dávka ‘haritaki’
[Terminalia chebula] a z toho všeho se učiní velmi jemný prášek a vyrobí
se z něj pilulky. Tyto pilulky, z nichž každá má čtyři raktika [1 raktika ∼
=
0,1 gramu], jestliže se podávají pacientovi, vyléčí všechny druhy nemocí.
Věci zmíněné dříve se namočí v kyselině a v ní se [také] namočí
mouka z praženého ječmene a chléb. Potom, jestliže se užívají po šest
měsíců jen čtyři raktika [tohoto preparátu] najednou, zmizí šedý vlas
a vrásky po těle, stanete se [tak krásnými] jako měsíc, . . ., a milencova
nezměřitelná láska k ženě nevyprchá. A jestliže muž uspěje [v užívání
této medicíny] po šest měsíců, nebude ochablý.“
Kyselina uváděná ve druhé části návodu byl buď ocet, nebo kyselá
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šťáva některých plodů, často citrusových. Ani indičtí alchymisté neznali
silné minerální kyseliny, jejichž objevy začínají až v Evropě kyselinou
dusičnou kolem roku 1300. Tento návod patří mezi typické, v nichž
nejde o pouhé uzdravení, ale má se dosáhnout omlazení. Text není zcela
srozumitelný, nicméně opět připomíná klíčový význam zlata v alchymii.
V tom se indická alchymie nelišila od ostatních.

Závěr
Tento příspěvek měl naznačit alespoň základní charakteristiky indické
alchymie, která bývá většinou opomíjena. Příčiny tohoto stavu byly
uvedeny a lze ještě dodat, že zatím bylo spolehlivě přeloženo poměrně
málo indických alchymistických spisů. Naštěstí jsou k dispozici alespoň
ty, které rasavádíni pokládali za základní, jako jsou spisy Nágárdžunovy.
Při porovnávání s čínskou, helénistickou, arabskou a evropskou alchymií
se ukazuje odlišnost indické, nicméně není možné jednoznačně zjistit,
zda spolu tyto nauky komunikovaly. Nedá se vyloučit čínský vliv, již
z důvodů geografických, ovšem podobně je nutno uvažovat i arabský,
neboť během svých výbojů se Arabové dostali do blízkosti Indie. To vše
je námětem budoucích výzkumů.
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Franz Konrad Bartl und seine Tastenharmonika ∗
Karel Mačák

Einführung
Wenn man über die Geschichte des Mathematikunterrichts an der Prager
Universität in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts spricht, ist die
bekannteste Persönlichkeit wahrscheinlich Stanislav Vydra (1741–1804),
der in den Jahren 1772–1804 als Professor der Mathematik an der
philosophischen Fakultät tätig war1 ; auf der Treppe des Gebäudes des
Dekanates der Prager Fakultät für Mathematik und Physik steht bis
heute seine große Büste. Weniger bekannt aber ist, daß um das Jahr
1780 ein ganz unbekannter Franz Konrad Bartl als außerordentlicher
Professor der Mathematik an der Prager Universität tätig war und also
Vydras Kollege war. Diesem Mann wird dieser Beitrag gewidmet.
In Wurzbachs Lexikon [5] auf der S. 170 schreibt man über Bartl2 :
BARTL, Franz Konrad Professor der Mathematik, Erfinder der
Tastenharmonika, geb. zu Weyperth in Böhmen 14. Juni 1750,
gest. zu Olmütz 28. Oct. 1813)
Besuchte das Gymnasium zu Schlackenwerth 3 , studierte höhere
Mathematik, Philosophie und die Rechte zu Prag und erhielt die
philosoph. Doctorswürde. Sein Lieblingsfach war die Mathematik und er wurde 1775 Lehrer der Arithmetik und Geometrie
an der Normalschule, 1779 Professor der Mathematik an der
Universität zu Prag, 1782 zu Olmütz. Die freie Zeit widmete er
dem Spiele auf der Harmonika, die bisher ohne Tasten gespielt
worden. Er verfertigte nun selbst eine Tastenharmonika, wovon
sich ein Exemplar im k.k. phys. astron. Cabinete zu Wien befindet. Als Schriftsteller pflegte er die Mathematik und mit ihr
Verwandtes.
∗
Die
Vorbereitung
des
Beitrags
wurde
durch
das
Grantprojekt
GAČR 201/03/0038 und durch das Forschungsprojekt MSM 245100302 unterstützt.
1

Aus der umfangreichen Literatur zu den erwähnten Themen seien hier die Bücher
[1, 2] und die Artikel [3, 4] genannt.
2
Kurze Angaben über Bartl können auch an anderen Stellen gefunden werden, z. B. im Ottos Lexikon [6] auf der S. 384 oder in der Internet-Adresse
http://www.math.muni.cz/math/biografie/franz bartl.html.
3

Tschechisch Slavkov.
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Man kann also über Bartl von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus
sprechen: über Bartl als Professor der Mathematik und über Bartl als
dem Konstrukteur eines Musikinstrumentes, das von Wurzbach als Tastenharmonika bezeichnet wurde. Beide diese Themen werden hier kurz
behandelt werden.

F. K. Bartl an der Prager Universität
Was die Mathematik betrifft, werden wir uns hier nur mit dem schon
erwähnten Faktum beschäftigen, daß Bartl drei Schuljahre (1779–1782)
als außerordentlicher Professor der Mathematik an der Prager Universität tätig war. Wie schon gesagt, in den Jahren 1772–1804 wirkte der
Jesuit (und später Exjesuit) Stanislav Vydra als ordentlicher Professor
der Mathematik an der Prager Universität und es ist ganz unklar, warum
Vydra plötzlich einen außerordentlichen Kollegen bekam. Vydra wurde
im Jahre 1741 geboren und um das Jahr 1780 war er in seinen besten
Jahren. Er war zwar kein schöpferischer Geist, aber als Lehrer war er
beliebt und gut bewertet; das kann man daraus ersehen, daß er nach der
Aufhebung des Jesuitenordens an seiner Stelle belassen wurde.
Die Antwort auf diese Frage ist nicht klar, aber es gibt Fakten,
die damit zusammenhängen könnten. In jener Zeit legten die besten
Studenten am Ende des Schuljahres öffentliche Prüfungen im großen Saal
des Karolinums ab und zu diesen Prüfungen wurden immer die Prüfungsthemen in Form einer kleinen gedruckten Broschüre veröffentlicht.
Solche Broschüren schrieb auch Vydra und er schrieb sie selbstverständlich lateinisch, denn in dieser Zeit war das Latein die Lehrsprache
an der Prager Universität4 . Es gab aber eine langzeitige Tendenz der
Wiener Regierung, die lateinische Sprache an den Universitäten durch die
deutsche Sprache zu ersetzen, und schon in den sechziger Jahren des 18.
Jahrhunderts wurden an der Prager philosophischen Fakultät drei neue
Gegenstände eingeführt (nämlich Mineralogie und Montanistik, die sog.
schönen Wissenschaften und die politischen und Kameralwissenschaften), die von Anfang an in deutscher Sprache vorgetragen wurden (siehe
dazu [1], S. 111). Im Jahre 1784 wurde dann die deutsche Sprache als
Lehrsprache an allen Universitäten in der österreichischen Monarchie
eingeführt (siehe [1], S. 106). Und in diesem Zusammenhang scheint es
4
Der Titel der Broschüren war gewöhnlich Tentamen ex praelectionibus
”
matheseos . . . “
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interessant, daß Bartl seine Prüfungsthemen in den Jahren 1780, 1781
und 1782 schon in deutscher Sprache veröffentlichte5 , was heißt, daß
die Studenten bei ihm schon vor dem Jahre 1784 die Prüfung aus der
Mathematik in deutscher Sprache ablegen konnten. Auf Grund dieses
Faktums scheint es ganz wahrscheinlich (wenn auch dafür keine konkrete Angaben gefunden wurden), daß Bartl sogar seine mathematischen
Vorlesungen in deutscher Sprache hielt. Dabei musste aber Bartl selbst
ganz gewiß die lateinische Sprache gut beherrschen, er absolvierte doch
die Prager Universität; er hätte also ganz gut die Mathematik auch
in der lateinischen Sprache prüfen können. Es scheint also, daß Bartls
Wirken an der Prager Universität irgendwie mit der offiziellen Tendenz
zur Durchsetzung der deutschen Sprache als Lehrsprache an der Prager
Universität zusamennhängen konnte.

Bartls Tastenharmonika
Was die Tastenharmonika betrifft, ist der Terminus ist ein wenig irreführend. Wenn man heute über eine Harmonika mit Tasten spricht, dann
denkt man immer an eine Ziehharmonika mit Tasten (ein Akkordeon),
das kann aber für Bartls Tastenharmonika nicht richtig sein, denn die
Ziehharmonika wurde erst im 19. Jahrhundert konstruiert. Zum Glück
veröffentlichte Bartl drei Abhandlungen über sein Instrument und eine
dieser Abhandlungen6 mit einer Abbildung des Instrumentes befindet
sich in der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik in Prag. Aus
der Abbildung (siehe die Bildbeilage am Ende dieses Artikels) ist ganz
klar, daß es sich um die sogenannte Glasharmonika handelt, die mit einer
Klaviatur ausgestattet ist.
Die Glasharmonika selbst stellt heute nur ein sehr wenig bekanntes
5

Es handelt sich um Bartls Schriften Sätze aus der Mathematik . . .“ aus den
”
Jahren 1780, 1781 und 1782. Ein Exemplar aus dem Jahre 1780 befindet sich z. B.
im Archiv der Karlsuniversität in Prag unter der Signatur A 73-13/9, die Schriften
aus den Jahren 1781 und 1782 befinden sich z. B. in der Bibliothek des Prämonstratenserklosters Strahov unter den Signaturen FK IV 40 / 15 und 16.
Bartl schrieb auch andere mathematische Schriften; in [6] sind z. B. die folgenden angegeben: Abhandlungen von allen möglichen Arithmetiken(Olmütz 1781
und 1785), Kurzer Lehrbegriff von der Mechanik und Optik (Wien 1787, erweitert
1788), Lehrbegriff von den nöthigsten Gegenständen aus der angewandten Mathematik (Brünn 1808).
6
Es handelt sich um die Schrift Abhandlung von der Tastenharmonika“ (Brünn
”
1798), die sich in der Nationalbibliothek in Prag unter der Signatur 49 B 99 befindet.
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Instrument dar7 . Es wurde um das Jahr 1760 von Benjamin Franklin
(1706–1790) konstruiert und besteht aus abgestimmten gläsernen Schalen (für jede Tonhöhe eine Schale), die auf einer gemeinsamen Achse befestigt sind und durch Fußantrieb in Drehungsbewegung gesetzt werden.
Durch Druck der angefeuchteten Finger auf die rotierenden Ränder der
Schalen entsteht ein musikalisch brauchbarer Ton. Was den Tonumfang
des Instrumentes betrifft, änderte er sich nach der Konstruktion des
Instrumentes; am Anfang war er vom kleinen g zum zweigestrichenen
g 00 ; später wurde er erweitert. Nach der Abbildung des Instrumentes von
Bartl kann man voraussetzen, daß sein Tonumfang etwa 4 Oktaven war.
Was die technische Beziehung der Glasharmonika zu den böhmischen
Ländern betrifft, kann man in der Literatur finden, daß durch die
Herstellung der Schalen für die Glasharmonika die Glashütten in der
Umgebung vom Ort Boskovice in ganz Europa bekannt waren, und durch
die Herstellung der ganzen Instrumente war der Ort Chřibská (Kreibitz)
in Nordböhmen bekannt8 .
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war dieses Instrument
ganz populär und manche Komponisten schrieben verschiedene kleine
Kompositionen dafür; hier seien z. B. W. A. Mozart und Jan Ladislav
Dusík genannt. Im ganzen wurden wohl bis zum Jahr 1830 etwa 400
Kompositionen für die Glasharmonika geschrieben. Sehr bald gab es
auch Versuche, die Glasharmonika mit einer Klaviatur auszustatten,
und Bartls Instrument gehört zur Reihe dieser Versuche. Nach Angaben
in der Literatur scheint es aber, daß die Instrumente mit Klaviatur
keinen so schönen Klang wie die ursprüngliche Glasharmonika hatten.
Im 19. Jahrhundert fiel das Instrument der Vergessenheit anheim.
In den letzten Jahrzehnten gibt es eine Tendenz, die musikalischen
Kompositionen aus dem Zeitgebiet des Klassizismus auf historischen
Instrumenten zu spielen, und es gibt nicht nur Tonkünstler, die auf
der Glasharmonika spielen, sondern auch Tonaufnahmen mit diesem
Instrument.
Bartl war nicht der erste und nicht der letzte, der sich bemühte,
die Glasharmonika durch eine Klaviatur zu verbessern; nach den Büchern über die Geschichte der Musikinstrumente scheint es, daß seine
Bemühungen damals gut bewertet wurden. Und vom heutigen Gesicht7
Es gibt viele Bücher, in denen Informationen über dieses Instrument gefunden
werden können; sei hier z. B. das Buch [7] genannt.
8

In diesem Zusammenhang wird gewöhnlich die Familie Pohl genannt.
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spunkt aus kann man für interessant halten, daß Bartl, der nach seiner
Profession Mathematiker war, heute als Mathematiker ganz vergessen
ist, aber wegen seinem Hobby — auf der Glasharmonika zu spielen —
wird er heute als Konstrukteur der Tastenharmonika fast in jedem ausführlicheren Buch über die Geschichte der Musikinstrumente erwähnt.
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Franz A. Petřina’s Magnet-elektrische Maschinen
in Linz und in Prag
Franz Pichler

1. Einführung
Die Elektrizität als Naturerscheinung gehört wohl zu den wichtigsten
physikalischen Mitteln, die die Technik uns heute bereitstellt. Sie gibt
uns Wärme, Licht und Kraft und sorgt als Träger von Information für
Kommunikation, Unterhaltung und Wissensvermittlung. Schließlich ist
auch die vielleicht wichtigste Maschine unserer Zeit, der Computer, ein
elektrisches Gerät. Aber schon in der Frühzeit der Entwicklung der
Elektrizität versuchte man diese anzuwenden. Ein wichtiges Anwendungsgebiet war davon seit jeher die Medizin. Mit den Elektrisiermaschinen
versucht man schon im 18. Jahrhundert Heilerfolge zu erzielen. Später,
mit der Erfindung des galvanischen Elements durch Volta (1800) experimentierte man medizinisch mit der Volta’schen Säule. Es war daher
ganz natürlich, dass auch die ersten magnet-elektrischen Maschinen, wie
sie ab dem Jahre 1832 entwickelt wurden, vor allem für medizinische
Zwecke eingesetzt wurden. Der Aufsatz gibt einen Überblick über die
Entwicklung dieser Maschinen, um dann zwei Arten von Maschinen,
die vom Prager Physiker Franz Adam Petřina konstruiert wurden und
ausdrücklich für medizinische Anwendungen bestimmt waren, vorzustellen.
Der Aufsatz erhebt keinen Anspruch, neue wissenschafts-historische
Fakten zu bringen. Ziel ist, die Erinnerung an die Frühzeit der Entwicklung des Magnet-Dynamos“ (den jedes Kind in Form des Fahrrad”
Dynamos kennt) zu wecken und im besonderen auf den Beitrag von Prof.
Franz Adam Petřina zu dieser Entwicklung mit seinen Maschinen von
Linz und Prag aufmerksam zu machen.

2. Die Vorgeschichte
Mit der Erfindung des Zink-Kupfer (galvanischen) Elements um 1800
durch Alessandro Volta brach eine neue Ära für Entdeckungen in der
Elektrizität an. Mit relativ einfachen Mitteln konnte nunmehr ein hoher
elektrischer Strom erzeugt werden, ein Umstand, der mit den bisherigen
Reibungs-Elektrisiermaschinen nur mit großem Aufwand (etwa mit der
Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum

New series, Vol. 7 (2003)

231

Van Marum Maschine in Leyden) zu erreichen war oder den man bei
Blitzschlägen beobachten konnte. In der Folge kam es 1820 zur Entdeckung der Ablenkung einer Magnetnadel durch einen stromführenden
Draht durch Oersted und der Erklärung der Entdeckung von Oersted in
Form des Elektromagnetismus von Ampère. Über den Multiplikator“
”
von Schweigger kam Henry 1831 auf die Idee des Elektromagneten.
Von Faraday wurde mit dem Induktionsgesetz (1831) das dazu inverse“
”
Phänomen, nämlich dass ein veränderliches Magnetfeld in einer Leiterschleife (einem Multiplikator“ oder einer Spule mit Eisenkern) einen
”
elektrischen Strom induziert“, entdeckt. Damit war die Tür für die
”
Entwicklung von Stromerzeugern mittels bewegter Magnete (Magnetelektrische Maschinen, Magnet-Dynamos) geöffnet!
Zu den Elektrisiermaschinen des 18. Jahrhunderts und zur galvanischen Batterie von Volta war damit eine dritte Möglichkeit zur Erzeugung von Elektrizität gegeben.

3. Entwicklung der Magnet-elektrischen Maschinen
Wir wollen im folgenden die wichtigsten Schritte in der Entwicklung von
Magnet-elektrischen Maschinen anführen, mit dem Ziel, die Leistung,
die Franz Adam Petřina mit seinen Maschinen erbracht hat, damit
besser beurteilen zu können. Für eine historisch genaue Darstellung der
Entwicklungsgeschichte verweisen wir auf Mahr [1]. Alle diese Maschinen
hatten das Ziel Gleichstrom zu erzeugen, um damit in Konkurrenz zu
den Elektrisiermaschinen und zu den Galvanischen Batterien treten zu
können. Die Entdeckung, dass Wechselstrom für viele praktische Anwendungen ebenso brauchbar ist, erfolgte bekanntlich sehr viel später durch
die Erfindungen von Nicola Tesla u.a. .
Als erstes erwähnen wir die Maschine des Pariser Instrumentenmachers Hippolyte Pixii vom Jahre 1832. Sie bestand im wesentlichen aus
einem feststehenden Spulenpaar (als Stator) und einem darunter rotierenden Dauermagneten. Die Gleichrichtung des Stromes erfolgte durch
eine mechanische Wippe. Die im Jahre 1833 durchgeführte Konstruktion
einer Magnet-elektrischen Maschine durch den englischen Physiker William Ritchie ließ den Dauermagneten fest und das Spulenpaar rotieren.
Eine wesentliche Verbesserung gegenüber der Konstruktion von Pixii
bestand aber bei Ritchie in der wichtigen Erfindung des Kommutators,
also der mechanischen Gleichrichtung durch rotierende Kontaktlamellen,
die durch Bürsten“ abgegriffen werden. Eine für die praktische Anwen”
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dung geeignete, nach dem Vorbild von Ritchie konstruierte Maschine,
stammt vom amerikanischen Mechaniker Joseph Saxton aus dem Jahre
1835: Zur Anpassung an die Art der Anwendung wurde von Saxton ein
Doppelanker vorgesehen. Ein Spulenpaar zur Erzeugung eines kräftigen
Stromes, das zweite senkrecht dazu stehende zur Erzeugung einer hohen
Spannung. Damit konnte die Maschine sowohl als Ersatz für eine galvanische Batterie als auch für eine Elektrisiermaschine eingesetzt werden.
Eine konstruktive Verbesserung der Maschine von Saxton kann dem
Londoner Mechaniker ( Magnetiker“) Edward M. Clarke (1837) zuge”
billigt werden (Abb. 1). Die Magnete wurden senkrecht gestellt und
waren abnehmbar, ebenso konnte das Spulenpaar abhängig von der
Anwendung (großer Strom oder hohe Spannung) ausgetauscht werden.
Vom amerikanischen Arzt Charles Grafton Page wurde die Clark’sche
Maschine in der Weise modifiziert, dass er an beiden Seiten des Ankers
Magnete anbrachte (Abb. 2). Zur gleichen Zeit konstruierte in Wien an
der Universität der Physiker Andreas Ritter von Ettingshausen eine
Magnet-elektrische Maschine mit verstellbaren Magneten (Abb. 3), die
nach Berichten sehr leistungsfähig gewesen sein soll.

Abb. 1

Maschine von Clarke (1837), aus [1]

Zur weiteren Entwicklung der Magnet-elektrischen Maschinen sollen
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nur noch drei Namen von Erfindern und Konstrukteuren genannt werden: Franz Adam Petřina, den wir in Kapitel 3 besonders behandeln,
Emil Stöhrer und schließlich Werner Siemens.

Abb. 2

Maschine von Page (1837, aus Davis (1851)

Abb. 3

Maschine von Ettinghausen (1837), aus [1]

Emil Stöhrer konstruierte 1844 eine sechspolige Maschine bei der aber
im Gegensatz zur Doppelankermaschine von Saxton jede der 6 Spulen
zur Elektrizitätserzeugung beitrug. Stöhrer leitete damit die Entwicklung
mehrpoliger Maschinen einer Art ein, die schließlich zu Groß-Dynamos
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in der Art der Alliance Maschine (1863), die erfolgreich zur Erzeugung
des Bogenlichts bei Leuchttürmen eingesetzt wurden, führte.
Eine weitere grundsätzliche Verbesserung der Konstruktion von
Magnet-elektrischen Maschinen erfolgte 1856 durch Werner Siemens
durch Erfindung des Doppel-T-Ankers. Indem der Anker länglich angeordnet wurde und damit ein starker magnetischer Schluss mit den
Dauermagneten realisiert wurde, entstand eine äußerst leistungsfähige
Maschine für Anwendungen bei Eisenbahn-Läutwerken und auch als
Geber in der Zeigertelegraphie. Die weitere Entwicklung des DoppelT-Ankers führte schließlich zum Trommelanker, wie er bis heute in
Verwendung ist.

4. Franz Adam Petřina und seine Maschinen
Nach Erlangung des Doktorats an der Philosophischen Fakultät der
Karls-Universität in Prag (1837) finden wir Franz Adam Petřina in
Wien, wo er Kontakt mit dem dortigen Physiker an der Universität,
Professor Andreas von Ettinghausen, suchte, wo er auch die gerade neu
konstruierte Eittinghausen’sche Magnet-elektrische Maschine näher kennen lernte. Das Interesse an solchen Maschinen und deren Konstruktion
blieb seit dieser Zeit bei Franz Adam Petřina bestehen. Während seiner
nachfolgenden Zeit als Professor für Physik und angewandte Mathematik
am Lyzeum in Linz (1837-1844) konstruierte er verschiedene Maschinen
für den Schulgebrauch und schließlich auch zur Anwendung für Ärzte.
Dies führte zu der Schrift „Magneto-electrische Maschine von der vorteilhaftesten Einrichtung für den ärztlichen und physikalischen Gebrauch“,
Linz 1844, in der er ausführlich die Konstruktion und die Anwendung
derselben für Ärzte beschrieb (Abb. 4). Für den physikalischen Gebrauch
wird in der Schrift von Petřina eine Maschine mit stärkeren Magneten
und einem Doppelanker („Doppelinduktor“ bei Petřina) in der Art von
Saxton angegeben, wobei mittels eines speziellen Kommutators gleichzeitig „Intensitätsstrom“ (hohe Spannung) und „Quantitätsstrom“ (starker
Strom) erzeugt werden kann (Abb. 5 und Abb. 6).
Die wissenschaftlichen Leistungen von Franz Adam Petřina, die sich
nicht allein auf die Arbeiten zu den Magnet-elektrischen Maschinen
beschränkten, führten 1844 zur Berufung als ordentlicher Professor der
Physik an die Prager Universität. Auch in Prag blieb er dem Thema
der Magnet-elektrischen Maschinen und deren Konstruktion treu. Im
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Gegensatz zu den Linzer Maschinen“, die in der Art der Saxton
”
Maschine gebaut waren, wandte sich Petřina nun den „Doppelmaschinen“ nach der Konstruktion von Page zu und ließ solche ab 1848 vom
Prager Mechaniker W. J. Spitra herstellen und hauptsächlich zum ärztlichen Einsatz verkaufen (Abb. 7). Eine dieser Maschinen hat sich u.a. bis
heute in einer österreichischen Privatsammlung erhalten.

Abb. 4

Titelblatt des Buches von Petřina
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Abb. 5

Petřina’s Maschine in Linz (1844)

Abb. 7

Abb. 6. Kommutator der Linzer Maschine für physikalische Anwendungen

Petřina’s Maschine in Prag (1848), aus [1]
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Anhang:

Kurzer Lebenslauf von Franz Adam Petřina
Geboren am 24. Dezember 1799 in Semil, Böhmen, in ärmlichen Verhältnissen.
1817-1823 Besuch des Gymnasiums in Jičín und Erlernung der deutschen
Sprache.
November 1823 Beginn des Studiums an der Philosophischen Fakultät
der Universität Prag (Mathematik, Physik und angewandte Mathematik).
Ab 1. Februar 1832 als Assistent bei den Lehrkanzeln für Mathematik
(Prof. Joseph Lad. Jandera) und Physik (Prof. Cassian Hallaschka).
Beginn 1837 Promotion zum Doktor der Philosophie an der Universität Prag, August 1837 bis August 1844 als Professor am Lyzeum in
Linz (Physik und angewandte Mathematik) — heute das Akademische
”
Gymnasium“ Linz, Spittelwiese.
Heirat mit Franziska Wopalka.
1844 Berufung auf die Lehrkanzel für Physik und angewandte Mathematik an der Universität Prag.
36 Publikationen in der Zeit von 1839 bis 1855 in deutscher und in
tschechischer Sprache zu verschiedenen Themen der Physik, vor allem
zu den Magnet-elektrischen Maschinen, Galvanischen Elementen und
zur elektrischen Telegraphie.
Tod am 27. Juni 1855 in Prag.
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Lazare and Sadi Carnots
Ivo Proks
From Carnot’s family came five famous personalities; three of them were
scientists, two of these were natural scientists. This article is devoted to
the last two.
The oldest and the most famous of Carnots was Lazare-NicolasMarguerite-Carnot, whose scientific and partially also political achievements are documented in the excellent C. C. Gillespie’s monograph [1].
Its appendixes contain facsimiles of Lazare Carnot’s handwritings on
mathematical and physical subjects. (Biographical data about Lazare
Carnot used in this article has been taken from [1], [2] and [3].)
Lazare Carnot was born 13 of May 1753 in the Burgundian city
Nolay, into a large family of local notary as the second of six sons
and as the eighth of eighteen children. In front of his native house
today stands Lazare Carnot’s statue. Lazare and his younger brother
Claude-Marie, who is frequently quoted under the name of Carnot de
Feulins, demonstrated during their youth an interest in mathematics and
technical subjects. Carnot had obtained a basic education in humanities
from Oratorian College in Autun, which ten years later on was attended
by young Napoleon Bonaparte. After finishing this school in 1769 Carnot
attempted to pass the entrance exam to the engineering school at
Mézières (L’École royale du génie du Mézières) initially, however, he
failed. After completing a preparatory course, during which he met
two famous scientists — the mathematician Bossut and the physicist
d’Alembert, Carnot successfully passed the entrance exam and in 1773
he finished the school at Mézières. He was then subsequently engaged
as a lieutenant in various garrisons. After joining the military service he
started to prepare his younger brother Claude-Marie for the entrance
exam to the same school, who then passed this exam successfully first
time round. Lazare’s tutorials with Claude-Marie and presumably also
the boring life in military garrisons were probably the reason for Carnot’s
increased interest in theoretical physics, which led into a thorough study
of books by D. Bernoulli, L. Euler and J. B. Le Rond d’Alembert. In 1777
the French Academy of Sciences announced a prize for the development
of a theory of machines, with special regard the friction and stiffness
of howsers in the naval equipment. The Committee for awarding prices
consisted of d’Alembert, Bézout, Bossut, Condorcet and Trudaine de
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Montigny [1], [2]. Lazare Carnot applied to the competition with his first
version of Memoir on the Theory of Machines. In the first experimental
part he quoted measurements of frictional resistances which he had
evaluated using two devices, which were specially designed by him for
this purpose. In the first round of the competition all the applicants
failed; only in the second round the Academy awarded the prize to
C. A. Coulomb, who had finished the school at Mézières already before
Carnot. Lazare Carnot was only rewarded by the recognition of the
Academy for the second, accomplished version of the memoir, written in
garrison at Béthune. Appended and extended version of this memoir was
published in two editions in 1783 and 1786, entitled Essay on General
Machines (Essai sur les machines en général). A definitive edition in
textbook format, entitled Fundamental Principles of Equilibrium and
Movement (Principes fondamentaux d’équilibre et du mouvement) was
published in 1803. Carnot’s next publication in 1784, which was also
connected with physics — Letter on Aerostats (Lettre sur les aérostats),
was again initiated by the Academy’s competition for the solution of
a problem of a dirigeable balloon filled with a heated air. In this work
Carnot proposed a propeller, powered by a motion of systole and diastole.
More important are his reflections on the importance of the development
of a new theory of heat engines (which was accomplished after 40 years

Facsimile of preface of Lazar Carnot’s manuscript “ Memoire . . . ”
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Lazare Carnot

Sadi Carnot (1796–1832)

par L. Boilly

cabinet des Estampes

Sadi Carnot
(1837–1894)
by his son Sadi) and on the possibility of the use of steam engine moving
blades and wheels. The first, in 1786, mathematical work of Carnot
was also initiated by a competition as well, this time announced by
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Royal Prussian Academy of Sciences. Lazare Carnot called his work
Dissertation on the Theory of Mathematical Infinity (Dissertation sur
la théorie de l’infini mathématique). Its second and third versions were
published in 1797 entitled Reflections on the Metaphysics of Infinitesimal
Calculus (Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal) and
Mathematical Works of the Citizen Carnot (Oeuvres mathématique du
citoyen Carnot).
In 1784 Carnot published a commemorative éloge on the important
French military engineer Vauban from the 17th century, who was a specialist in the design of fortifications. This publication was rewarded by
the Academy of Dijon and met with a wide reception (both positive and
negative) in military circles. Carnot followed up with another two works
about fortification techniques, which were published in 1789 and 1810,
respectively. All these publications showed up Carnot’s literary talent
which led him to join the literary society of Rosati in 1786 (anagram
of local name‘“ Artois ” in Arras). It was in this society where he got
acquainted with his later collaborator Maximilian De Robespierre.
Let us briefly recall to Lazare Carnot’s private life. Carnot in his
youth “ paid ” for his “ low” bourgeois background. As a member of a
third class family, he already encountered first problems when he was
starting at the school of military engineering at Mézières, which was
established for members of the second class, i.e. nobility. But Carnot’s
family managed to improve its insufficient noble ancestry in an ingenious
way, so that Carnot was finally accepted at the school. However, the
second time he had to pay for his humble origin even more. The father
of his bride, an insignificant nobleman, prevented the marriage of his
daughter Ursule with Lazare and replaced him by groom from the second
class. Carnot, who learned about the arranged marriage at the last
moment, energetically intervened and the marriage was not realised.
For this deed, which was incompatible with the military ethic of that
time, he was imprisoned in 1789, and so it happened that one of the
major actors of the French Revolution was in prison during its start.
Ultimately, his marriage with Ursule was also not realised. These two
events in his life, which originated in the injustice of the old royal
regime, assuredly contributed to Carnot’s anti-monarchy and republican
opinions, and so that they also influenced his future political career,
which he certainly had not anticipated. Meantime in France, after the
fall of Bastille in 14 July 1789, the Constituent and later also the
Legislative Assembly were established. During this period Carnot was
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transferred to the garrison in Aire in the Calais region, where his younger,
married brother Feulins already worked. Carnot has got married into
a family of his sister-in-law. In 1791 both brothers decided to present
themselves as candidates for a deputy of the Pas-de-Calais district within
the Legislative Assembly. At the beginning it seemed that the younger
Feulins will be more successful in politics — Carnot has never been
a charismatic speaker. Gradually though, Carnot become appreciated
by his positive qualities: his high intelligence, practical mind, integrity,
straightness in dealing with people and ebullience for republicanism. So
it happened that after dissolving the National Assembly, it was only
Lazare Carnot who was elected into the newly established Convention.
Now also showed up his talent for organising things. The Convention had
first nominated Carnot as a commissioner for the reorganization of the
Army of Rhine; in this function he deposed the monarchist burgermeister
of Strassburg. In Alsace he purged the administration of clerks, and as
a diplomat he negotiated modification of the border between France
and Switzerland. Later he worked as a deputy of the Convention in
the various garrisons of the Army of the Pyrennees and after the fiasco
of the French Army at north of the country he served in Belgium.
In the Convention he voted for the execution of King Louis XVI, he
suggested the annexation of Monaco and Belgium and he introduced
conscription for all men older than 20 years but younger than 25 years
— according to the slogan: “ Every citizen is born a soldier ”. On August
the 7th , 1783 he was elected into the twelve-member “Committee of
Public Safety”. His organisation measures in French Army have brought
success. After victory in the battle of Wattignies (16. 10. 1793), in which
his brother Feulins — future army general — had won distinction for
bravery, the French army has taken an initiative at all battlefields and it
has not been defeated for almost twenty years. During Revolution and
later “ Great Terror” periods at the end of 1793 and in the first half of
1794 Lazare Carnot took ruthless measures against the enemies of the
republic; according to his order rebel towns Lyon and Toulon were meant
to be brought into line. During “Thermidor coup d’état ” (27. 7. 1794),
when Robespierre and Saint-Just were guillotined, Carnot was allegedly
saved by a exclamation of one of the Convention members: “Carnot
organized the victory! ” Carnot stayed in important politic function also
during the Directory period as one — and the most important of its five
members, elected by the newly established Upper Chamber, proposed by
the Lower Chamber. In this function he took part in the establishment
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of the French Institute (L’Institute de France – IF), which comprised
five scientific academies and the famous “École polytechnique”; for a
short period he was also elected for a member of the Institute. In the
military area, he strengthened the leadership in the French Army, partly
disorganised by the coup, and he appointed young general Napoleon
Bonaparte with the command of Army of Italy. Elections in 1797 brought
deflection from the political left to the right and radical left-wingers in
Directory requested cancellation of the election results. Lazare Carnot,
who disagreed with this policy, was meant to be arrested by the rest of
the Directory. With the help of his brother he had managed to escape his
enemies, he first hid in Paris and finally he immigrated to Switzerland.
When Napoleon seized the Directory of power in “Brumaire coup”
(9–10 November 1799) after his Italian and Egyptian expeditions, Carnot
took the advantage of proclaimed amnesty and returned to Paris. For a
period of five months under Napoleon Consulate he held a function of
the Ministry of War. As a convinced republican he could not approve the
new regime, which gradually turned into a monarchy. He refused to vote
for Napoleon’s “Consul for life” and left the political life. In 1800 Carnot
was again elected for a member of the French Institute and five years
later he was also elected for a president of the first class of the IF. In this
function he brought into scientific community a number of promising talents (i.e. mathematician Cauchy) and he drew up commission’s findings
for new inventions (i.e. he took part in the committee appraising sail of
Fulton’s steamboat on Seine). In the latter function he also appraised
first prototype of a spark ignition engine Pyréophore developed by Niepce
brothers and a new type of steam engine of the physicist and inventor
Cagniard de la Tour. In parallel, Carnot has finished and published his
most important works in mathematics: Course in Mathematics, Geometry and Applications of Algebra in Geometry (Course de mathématiques,
géometrie et application de l’ algèbre à la géométrie; 1800), On the Correlation of Geometrical Objects (De la corrélation des figures de géométrie;
1801), Geometry of Position (Géométrie de position, 1803) and Memoir
on the Relationship, Which Exists Between the Mutual Distances of Any
Five Points in the Space and Essay on the Theory of Secants (Mémoire
sur la relation qui existe entre les distances respectives de cinq points
quelconques pris dans l’espace suivi d’un assai sur la théorie du transversales; 1806). With these works Lazare Carnot has become (together with
Caspard Monge) the founder of descriptive geometry.
After Napoleon’s defeat in Russia (1812) and Battle of Nations near
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Leipzig (1814) Carnot again volunteered to serve his country. He was
appointed for a Governor of Antwerp; in this function he organized and
directed the defence of this Belgium town, which remained under French
control even after the fall of Paris. After Napoleon’s return from Exile in
Elba, Carnot has become the Ministry of the Interior in the “ Government
of the Hundred Days”. After the lost battle of Waterloo (1815), in order
to escape the Bourbon influence, he had immigrated into a number of
European cities. He died in German Magdeburg (2. 8. 1823), where he
lived until his death with his younger son Hippolyte.
In this brief Lazare Carnot’s biography we have also recalled his achievements in the development of mathematics. More important, however,
are his contributions for the development of physics. The following concise survey of this Carnot’s scientific activity is based on the content of
handwritings of his memoirs Mémoire sur la théorie des machines from
1778 ([1] 271–295) and 1780, ([1] 299–340) fascimiles of which are in
appendixes of Gillespie’s monograph [1].
The physics of the 18th and 19th centuries was developing under the
sign of its Newtonian conception, contained in the monumental work of
this famous scientist: Philosophiae naturalis principia mathematica published in 1687. Newton’s dynamics is based on three fundamental laws
of motion: the principle of inertia, the law of motion force (by which the
force is exactly defined) and the law of action and reaction. This concept
of mechanics was further elaborated along the same lines, in particular
by Leonhard Euler in his Mechanics in 1736 and by Jean Baptiste Le
Rond d‘Alembert in Traité de dynamique in 1743. In Newton’s physics,
the term “ energy ” and its related quantities were absent. These terms
were introduced into physics by Gottfried Wilhelm Leibniz in the form
of “live force ” (vis viva) and “dead force” (vis mortua) in 1686 and —
more exactly — 1695 [4]; the “ live force ” equalled to twice the value
of the present-day kinetic energy and the “dead force ” equalled to the
potential energy (this term was introduced by W. J. M. Rankine [5]). In
his Hydrodynamics in 1738, Daniel Bernoulli has done more precision to
the Huygens’ law of conservation of the “ live force” ([6]). In practice,
term “ energy ” has not been used during the whole 18th century and
the law of conservation of mechanical energy was rather merely postulated but not proved. The quantity “work” was absent in mechanics
and numerical analysis of mechanical processes was carried out without
algebraic expression of the vector analysis — the relationships between
vector quantities were solved using geometric constructions only (vector
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analysis was developed in the middle of the 19th century by Herman
Grassmann and William Rowan Hamilton). Such was the state of physics when Lazare Carnot has started its systematic study and when
he decided to apply the laws of physics on quantitative description of
the properties of mechanical devices in the seventies of the 18th century.
In this task, Carnot has chosen a strategy suitable for any mechanical
device. He first precisely defined the studied object as a set of parts or
particles, which are mutually connected to each other by a system of
abstracted-from mass rods (bonds in present-day terminology). These
rods could be either completely incompressible, or elastic like strings.
Since the behaviour of a system with elastic bonds could be derived from
a completely incompressible system, Carnot concentrated on a study of
properties of the latter. He formulated the major problem that he wanted
to solve as follows: Let us, at a given instant, know the velocities of all
particles, which would they have had if there had not been any bonds
between them; e.g. if all these particles were “ free” (these velocities he
called “ virtual ”). What would be the values of “ real” velocities of all
mutually bonded particles in the next moment? It is obvious, that the
existing bonds will not permit arbitrary movements within the matter.
Carnot has called the movements, permitted by the bonds existing within
the matter, “ geometric motions ”. He assumed that during these motions
it is possible for a particle to move in the opposite direction while the
absolute value and orientation of its velocity is conserved. Thus, these
motions could progress in a given direction in both senses (positive and
negative) and they are unaffected by binding forces. Today we would
call these motions “ reversible”. Let us further imagine a ball, made
out of any solid matter, rotating around a given axis or centre. This
ball is attached to an end of inextensible thread, of which the second
end is attached to a common centre or axis of rotation. All tangential
motions of the ball are geometric, because they can progress in both
senses. However, the movement of the ball towards the centre or axis of
rotation is not geometric, since the movement in the opposite direction
would not be permitted by the firmness of the thread. The introduction
of the concept of “ geometric motions”was one of the wittiest Carnot’s
ideas.
It is clear that virtual velocities of particles would not equal to their
real ones, with regard to the existing bonds between them. Carnot has
named the vector difference between these two velocities “lost velocity”
(this term was introduced by Jacob Bernoulli). Carnot has divided the
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whole problem into two topics: study of the properties of systems (i.e.
machines), with “ live force ” (i.e. kinetic energy) only and study of the
properties of systems in which both “ live” and “ dead” forces (i.e. both
kinetic and potential energies) are present. Both cases he then further
divided into two subcategories: (i) particles’ velocities undergo sudden
changes (impacts) and (ii) particles’ velocities are changing continuously
(by “ insensible degrees ” according to Carnot). For the geometric motions of particles in systems with kinetic energy and impacts, Carnot
derived an equation, which he called “ fundamental”. For the derivation
of this equation he used Newton’s second and third law (he never cited
Newton, though) and the fact, that for any two particles connected by
rod the difference of projections of particles’ velocities into particles’
line of centres equals zero. The equation reads as follows: “The sum of
products of particle mass (m), its real velocity (V ) and projection of its
lost velocity into the direction of its real velocity (U · cos(Z)) for all particles during their geometric motions equals zero”. From this equation,
which is actually a predecessor of the “principle of virtual work”, Carnot
derived the famous laws of conservation of momentum and of moment-ofmomentum in isolated systems; first of all, though, he used this equation
to calculate the amount of decrease in kinetic energy after impact of two
non-elastic particles (i.e. the energy of deformation). The latter equals
to the kinetic energy of all particles, which they would have if they had
moved with lost velocities. The decrease in kinetic energy after impact is
therefore lowest when the vector difference between initial “virtual” and
final “real” velocities is minimal. By generalization of this result, Carnot
arrived at a conclusion, which is now called “Carnot’s principle of the
highest efficiency of transfer of kinetic energy in mechanical devices”:
The highest efficiency of this transfer have machines in which exerts
infinitesimally small “driving force”.
If kinetic energy changes in a system of mutually bonded particles
in the field of some conservative force (i.e. gravitational), it changes
at the expense of the potential energy of this force. From a presentday point of view, this case is an early application of the law of conservation of mechanical energy, which has not yet been formulated at
that time. In this case, Carnot’s “fundamental equation” turns into
equation of the “ principle of virtual work”. (Lagrange’s derivation of
the numerical form of this principle in his Analytical Mechanics (Méchanique analytique) from 1788 is thus eight years younger.) Carnot
regarded the quantity “ potential energy ” as some special form of “live
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force ” and his “ fundamental equation”— therefore according to him
expressed “ the law of conservation of the live force”. Further use of this
“change of potential energy ” as a special kind of kinetic energy was
not practical; therefore, Carnot instead introduced in his next part of
his essay a new quantity: a product of force, trajectory and cosine of
the angle between them (i.e. what later become the scalar product of
force and trajectory) — in other words, present-day “work”. However,
Carnot named it first “ quantity of action” (1780) and later “moment
of activity” (1783) (J. V. Poncelet [1], [7], [8] and G. G. Coriolis [9] in
the second half of the 20ties of the 19th century almost simultaneously
introduced the term “ work” for Carnot’s quantity “moment of activity”.
Their publications have been unquestionably inspired by Lazare Carnot’s
work on the theory of machines. In contrast to Leibniz’s definition of
“live force ” as a product of objects’ mass (m) and squared velocity
(v 2 ), Coriolis [9] defined “ live force ” as a half of this product ( 12 mv 2 );
this term was frequently used by Carnot in his calculations without
being specially named. Later in 1847 H. Helmholtz has repeated this
renaming again [10].) Simultaneously with the introduction of this new
— and as it turned out — very useful quantity Carnot divided all
forces in machines into two groups: “ impelling forces”, which contain
with the particle’s velocity acute angle and “resisting forces”, which
contain with the particle’s velocity obtuse angle. Both types of forces
had positive values, their vector addition was determined by the signs of
corresponding cosine values.
The new concept of work balance allowed Carnot to describe equilibrium in machines at rest: for any arbitrary, slight displacement of
system particles from their equilibrium positions within their allowed
geometric motions, the sum of the works of all impelling and resisting
forces equals zero. If during the allowed geometric motions velocities
of the machine’s parts have changed, then the sum of corresponding
works equals to the increase in kinetic energy of the machine’s parts.
This conclusion Carnot further generalized with the use of d’Alembert’s
concept of the “force of inertia” (which equalled to negative product
of particle’s mass and acceleration), and classified forces of inertia as
resisting forces. In this case, only impelling and resisting forces exert
on the system’s particles, regardless of their motion. For any arbitrary
displacement of particles within allowed geometric motions the sum of
works of all forces (i.e. impelling and resisting, including the forces of
inertia) always equals zero. With the use of this work balance, Carnot
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also proved the impossibility of construction of the perpetum mobile
(French Academy has stopped accepting designs for its construction since
1775 but this decision had been motivated by experience only).
Closely related to “ work” are another two quantities: “power”, which
Carnot used without giving it a special name and “efficiency”, which
he called “ effect ”. For comparison of efficiencies of “ideal” and “real”
machines Carnot had introduced in 157th paragraph of his memoir from
1780 into physics beside equations also inequalities, which later played
an important role in the development of thermodynamics.
Let us summarize Lazare Carnot’s contributions to physics:
1. He introduced term “geometric motion”, closely related to more
general reversibility of processes.
2. According to “Carnot’s principle ”, the efficiency of kinetic energy
transfer increases with the decrease in the difference between initial
and final velocity of all machine parts; maximal efficiency is achieved
with infinitesimally small “driving force”.
3. He introduced quantities “work”, “power” and “efficiency”.
4. In most calculations, he used scalar product of vectors including cases
when he decomposed vectors into two or three mutually perpendicular
components. Carnot was therefore a protagonist of future vector
analysis in physics.
His major achievement, however, was application of physical theories
for solution of practical problems in engineering.
Works of Lazare Carnot in physics remained without response from
his contemporaries. They were not cited neither by Lagrange nor Laplace. One of the Carnot’s positive character attributes was absence of
any form of vanity or conceit — he has never complained about the fact
that his ideas were not recognized. The most fascinated aspect of his work
was his admiring ability to pass from one type of activity to another of
diametrically different character with preserved professionality: he was
a top-class specialist as a military engineer, strategist, writer, politician,
“ terrorist ”, statesman, mathematician or physicist.
Shortly before his death in Magdeburg he devoted himself to poetry
writing.
In 1883, Lazare Carnot’s remains were transferred to France and
placed in Parisian Panthéon.
Lazare Carnot had two sons: the older Nicolas Léonard-Sadi and five
years younger Lazare Hippolyte. The older son was given name Sadi after
Lazar’s favourite Persian poet from 13th century, author of collections of
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proses and poems Rose Garden and The Orchard. This forename is used
in Carnot’s family up to present days. In contrast to the adventurous fate
of his father, Sadi Carnot’s life was mostly prosaic and, unfortunately,
also substantially shorter (biographical information about Sadi Carnot
has been taken from [1], [3], [10], [11], [12], [13]). He was born 1. 6. 1796
in Paris and until his 16th year he was conscientiously brought up and
educated by his father. During 1812–1814 he graduated with distinction
from “ L’École Polytechnique”. Shortly before finishing his school he
fought together with many of his classmates in the brief defensive battle
at Vincennes in 1814, in which the French were defeated. In 1816 Sadi
Carnot completed with honours his training — by example from his
father — with two further years of study at the school of military
engineering in Metz (where the school from Mézières was transferred)
and until 1819 he served as a second lieutenant in various garrisons at
the country. In the restored Bourbon monarchy the name Carnot had
a bad reputation and so Sadi Carnot’s unsuitable origin — similar to
his father in his youth — has negatively influenced his military career.
Without any outlook for promotion Sadi Carnot had left active military
service with a pension equalled to the half of his previous salary in 1819
and moved to Paris. In 1821, he visited for the last time his father in
Magdeburg during his several-weeks travel around German countries;
his scientific discussions with his father Lazare Carnot were certainly
another impulse for Sadi’s immortal works.
According to E. Mendoza [14] Sadi Carnot dedicated in his civilian life
all his effort towards study of physics and economics. At the same time
he kept visiting various factories to get acquainted with organization and
economical efficiency of several industrial branches; so that he became an
expert in evaluating the manufacturing standards in various European
countries. As a result of his studies, he had written a slim book of
118 pages, which he published in 200 copies in 1824 under the title
Reflections on the Motive Power of Fire and on Machines, Fitted to
Develop That Power (Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur
les machines propres à développer cette puissance [11]). Sadi Carnot
has probably written before 1824 another work entitled Derivation of
an Equation Suitable for the Calculation of Motive Power Performed by
a Water Steam [1]; this work was published only in 1966. Sadi Carnot
was never neither an employee nor member of any scientific institution
and so he wrote on the title page of his Réflexions under his name at
least “ the former student of polytechnic school”. Another two editions of
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Réflexions were published in 1872 and 1878 [11]. The latter edition with
Sadi Carnot’s portrait was supplemented with Sadi’s biography, written
by Sadi Carnot’s brother Hippolyte and with Sadi’s notes, presumably
from the period after 1824, which Hippolyte after Sadi’s death managed
to save. Both brothers lived after their father’s death in one flat and
Hippolyte was the first “reviewer” of Sadi’s Réflexions [1].
The work of Sadi Carnot — similar to works of his father — was
practically unnoticed by contemporary theoretical physicists, although
it was favourably and extensively reviewed by distinguished mining engineer Pierre-Simon Girard in journal Revue Encyclopédique. In addition,
Girard gave a talk about Sadi Carnot’s book during academic meeting
at the French Institute in the presence of distinguished celebrities such
as Ampère, Dulong, Fourier, Gay-Lussac, Laplace, Legendre and others;
however, none of them became interested in Sadi Carnot’s ideas [12]. This
was despite the fact that 30 years ago in 1773 and in 1795 the Academy
had announced two prize contests for the development of “ Theoretical
analysis of the work of steam engines ”; however, no papers to these
contests have been submitted [15].
In 1826 Sadi Carnot had joined again the active military service, but
he definitively left it after two years and decided to commit himself fully
to his studies. In 1831 Sadi Carnot suffered a fever attack with serious
consequences. After partial recovery he has suffered another attack; in
addition he was also infected with cholera, of which epidemic spread over
Europe at that time. In consequence of these illnesses, Sadi Carnot died
in Paris 21. 8. 1832 and his hereditament, including practically all of his
scientific notes were burnt for safety reasons.
Before we get acquainted with the brief content of Sadi Carnot’s
Réflexions, let us recall the state of the development of ideas regarding
the nature of heat at the time of Sadi’s studies and of the time when
he was preparing himself for the writing of his famous work. During the
whole 18th century and even during the first half of 19th century there
was a competition between two concepts on the nature of heat: theory,
according to which heat was associated with the motion of elementary
particles of bodies (later called “ kinetic theory”) and theory of “ caloric ”,
which regarded heat as a special substance. The major protagonist
of the kinetic theory was Daniel Bernoulli. Based on this theory, he
already correctly derived in his Hydrodynamics from 1738 equation
expressing Boyle-Mariotte law [6]. That was not yet a convincing proof
about the correctness of this theory — the same equation was derived
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before Bernoulli also by Newton in his Principia from 1687 [16], by
Hermann in 1716 and by Euler in 1727 [17]. All of them based their
derivations on different, in all cases wrong assumptions. Similar cases
in physics are not unusual. The scientific community of that time was
not yet ready to accept Daniel Bernoulli’s revolutionary ideas and it
took another whole century until their correctness was fully recognized.
The disadvantage of the kinetic theory was its relatively complicated
mathematical apparatus. The theory of caloric was much simpler and
that was certainly one of the reasons, why the founder of calorimetry,
thermal analysis and modern thermics Joseph Black favoured this theory
in his lectures. Based on this theory Black introduced in 1860s quantities “ thermal capacity” and “ latent heat ” [18]. Towards the end of
18th century first “ ice ” calorimeters were constructed by J. C. Wilcke in
Sweden; by the couple A. L. Lavoisier and P. S. Laplace in France and by
J. Wedgewood in Britain. In the introduction of an extensive account of
the results of his calorimetric measurements in the beginning of 1880s,
Lavoisier and Laplace evaluated both theories regarding the nature of
heat as equivalent hypotheses; nevertheless they preferred — with regard
to simpler heat balances of studied processes — the substance theory
[19]. The heat substance was named “caloric” by Lavoisier in 1789, and
the equipment for the measurement of its quantity “ calorimeter” [20].
According to the ideas of those times, the caloric consisted of particles,
which mutually repelled each other, but which were able to combine with
the molecules of the matter. For instance, in any gas, there was suppose
to be a dynamic equilibrium between the intensity of evaporation of
caloric particles from the chemical molecules (“irradiation” according
to Laplace) and their condensation into the chemical molecules. The
temperature then increased with the density of caloric particles in the
space among the molecules of the gas; Lavoisier called this density
“free heat ”. Caloric particles, absorbed by molecules of the gas caused
mutual repelling of gas molecules and thus gas pressure. During the gas
compression, the density of its molecules increased; in consequence, the
gas molecules started to “draw” caloric particles from each other. The
increase in density of free caloric particles in the space between the gas
molecules caused a rise in the gas temperature; at the same time, the
specific heat capacity decreased. The opposite situation arised during the
gas dilution by its expansion, when its specific heat capacity increased
and resulting fall in “ free heat ” reduced the gas temperature.
The theory of caloric suffered at the turn of the 18th and 19th century
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two serious defeats. First, B. Thompson — count Rumford — in 1798
[21] proved that the heat could be produced by friction ad infitum —
that was of course in direct contradiction with the theory of caloric.
In 1807, Gay-Lussac disproved with his experiments one of the basic
principles of the theory of caloric, according to which any decrease in
gas density leads to its cooling (text of this article is in appendix of [7],
[22]). Gay-Lussac had let expand various gases into evacuated spaces;
he did not found any decrease in their temperature. The change in
temperature has not occured during another of his experiments, when
he reduced evacuated “ Torricelli’s vacuum” over mercury and therefore
according to the caloric theory “thickened the caloric ”. Cautious GayLussac had performed obviously these experiments first alone; later he
asked C. L. Berthollet and Laplace to join him in order to support his
publicised findings by testimony of these scientific capacities.
However, the theory of caloric survived both defeats mentioned above
and started to achieve new victories. First, man of genius, mathematician
and physicist Laplace developed a perfect, calculation-based theory for
the caloric hypothesis; using this theory he again (how many times!) derived the equation for Boyle-Mariotte law [16]. Laplace used his “ caloric”
hypothesis also in 1816 to calculate the correction of Newton’s expression for the determination of speed of sound in air the insufficiency of
which was already indicated by Lagrange [7]. The value of this corrected
quantity calculated by Laplace was close to that measured by members of
French academie in 1738. Air pressure in Newton’s equation is multiplied
by (according to Laplace) the ratio of its specific heat capacities at
constant pressure and constant volume. The value of this ratio was
not known and Laplace provided only an estimate with his calculations. While the specific heat capacity of air under constant pressure
was measured with sufficient accuracy using the calorimetric method
(originally developed by Lavoisier and Laplace and further improved by
Delaroche and Bérard in 1813 [7]), until present it has been impossible to
measure directly the specific heat capacity of gas under constant volume.
However, N. Clément and C. B. Desormes in their publication from 1819
succeeded to measure the ratio of both types of specific heat capacities
(κ), using ingeniously made apparatus; their method is used for this
purpose with certain minor improvements until present. The authors of
this publication wanted originally to measure the temperature dependence of the caloric density in vacuum and with the help of this quantity
to calculate the value of absolute zero of temperature; the ratio of both
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types of specific heat capacities was only a side-product of their work [7].
However, in support of the caloric theory, the measured value of this ratio
was close to that estimated by Laplace’s calculations. This theory was
further supported in 1822, when J. B. J. Fourier published book entitled
Analytical Theory of Heat, in which he developed methods for integration
of partial differential equations, describing diffusion of the heat substance
(the possibility of diffusion of other quantities apart from the mass
was not taken into account at those times). In the next year 1823,
based on a flawed “ law of conservation of caloric” (i.e. the assumption
that heat — the amount of caloric — is unequivocal function of state
quantities) S. D. Poisson derived correct and experimentally verified form
of equation, describing the relationship between the pressure and volume
of an (ideal) gas undergoing an adiabatic process: pV κ = const [7]. In
1826 Clément defined the unit of heat as the amount of caloric, necessary
for heating of 1 kg of water by 1 ◦ C (i.e. former “kilocalorie”) and called
it a “ calorie ” [14]. Even in 1848 W. Thomson based his work on the
absolute temperature scale on the original Sadi Carnot’s assumption
about validity of the law of conservation of heat [23].
To Sadi Carnot’s disadvantage, at the time he was thinking about
writing of his work about the properties of heat engines, the caloric
hypothesis was generally accepted in scientific circles. It is obvious that
also Carnot himself based his theory on this flawed hypothesis. How is
then possible, that most of his conclusions, formulated in his book, were
correct and that his major ideas has evolved into the basic principles of
thermodynamics? There are several reasons for this question:
1. Certain general Carnot’s reflections are correct, because they were
based on experience and they were independent of the notion of nature
of heat.
2. Under certain conditions, the negative influence of incorrect assumption of the validity of the law of conservation of caloric could be
neglected.
3. In any cases, Carnot’s reflections were based on two incorrect assumptions rather than one; the combined negative influences of these
assumptions cancelled each other.
The case analogical to Poisson’s derivation of correct form of an
equation based on one flawed assumption in Sadi Carnot’s book has
not occurred. His only incorrect equation, based on caloric theory and
inaccurate calorimetric measurements of those times, was the quantitative volume dependence of the specific heat capacities at a constant
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volume.
At the beginning of his scientific career, Sadi Carnot had also one
big advantage. He was a perceptive student of his excellent teacher, his
father Lazare Carnot. He was therefore acquainted in detail with his way
of thinking, his concepts of quantities “ work”, “power” and “efficiency”
and also with his unambiguous way of expressing logical ideas.
Sadi Carnot took over from his father the following main ideas, which
he further creatively elaborated for the processes associated with the heat
transfer:
a. Sadi extended the abstract concept of machines introduced by Lazare
Carnot on devices, in which the heat exchange takes place.
b. He extended the properties of reversible “geometrical motions” defined by Lazare Carnot for mechanical systems on general reversible
processes undergoing the heat exchange.
c. He extended the condition of maximal efficiency of mechanical devices
derived by Lazare Carnot on all reversibly working heat engines,
which undergo processes with infinitesimally small driving force.
d. He generalised the impossibility of construction of a mechanical perpetuum mobile for devices functioning on any principle (similar idea,
though, was formulated by Fourier seven years earlier [13]).
In his book Sadi Carnot expressed his ideas — with the exception
of several calculations — in the main text using only semantic logic
without the use of the mathematical apparatus. The major conclusions
are written in italic; the main text is frequently accompanied with
footnotes, containing not only derivations of equations but often some
fundamental ideas. Upon looking for the suitable title of his book, Sadi
Carnot has been probably again inspired by his father; the first word
of the title of his work on the infinitesimal calculus is Réflexions. It is
interesting that Sadi did not use any of both Lazare Carnot’s terms for
quantity “ work”, but he called it “ motive power” (puissance motrice).
Both Carnots used freely the word “work” (though not as a physical
quantity).
The reader of Sadi Carnot’s book is gradually acquainted with answers on questions, which were put forward by the author either tacitly
or directly — sometimes repeatedly — in the main text. The major
questions, answers, ideas and conclusions of Carnot’s Réflexions are the
following:
1. Under which conditions it is possible to obtain work from a heat
reservoir?
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Carnot’s answer is in on pages 9–16 (pages are numbered according
to the original Sadi Carnot’s publication [11]). Based on the experience
that heat reservoirs, which are in contact with steam in the steam
engine must not be at the same temperature, Carnot arrives at the
following general conclusion: “Wherever there is a difference of temperature, it is possible to have also the production of motive power.
On the other hand, it is possible, utilizing motive power, to create
temperature difference and violate thus the equilibrium of caloric”. Thus,
this idea already contained the second law of thermodynamics. Carnot
further introduced terms “ thermal (heat) equilibrium”, “re-establishing
of equilibrium without the influence of surrounding environment” and
“ deviation from equilibrium ”, induced by any cause, i.e. also chemical
reaction. These terms were the predecessors of notions of spontaneous
processes in general thermodynamics and notions of probabilities of
their realisation in statistical thermodynamics. The general conclusion
regarding the production of motive power by temperature difference was
allegedly suggested to Carnot by his friends Clément and Desormes [13],
[14]; however, Sadi Carnot’s inseparable credit consists in its elaboration
into all conceivable consequences.
2. Is it possible to realise reversible processes, accompanied with
a heat transfer? The answer is on the pages 19 and 20. Assuming the “aw
of conservation of caloric ”, Carnot concludes that the whole amount of
caloric during the work production is transferred from the heat reservoir
at a higher temperature to the heat reservoir at a lower temperature.
Sadi further points out that in steam engine it is possible, in principle,
to evaporate the water from a reservoir at a lower temperature (and
thus to withdraw the corresponding amount of caloric), and, by using
the motive power to compress this water steam at higher temperature, to
condense it back again at this temperature and thus to transfer the whole
amount of caloric into the reservoir at a higher temperature. Avoiding
the possible work and heat losses, any heat engine can therefore work in
both directions and repeatedly perform all operations.
3. Could reversibly working heat engines with different working agents
have different maximal efficiency? If it was so, Carnot argues on pages
20 to 22, it would be possible to couple the operation of both engines (of
which one could be the steam engine) so that the higher efficiency engine
would transfer caloric from heat reservoir at higher temperature to a
reservoir at a lower temperature and the lower efficiency engine would
restore the same amount of caloric to the original temperature using
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a lower motive power consumption that that done by the first engine.
By combining the two engines one would get the perpetuum mobile.
However, that is not possible and therefore the efficiency of all reversibly
operating engines is the same and equals, for example, to the efficiency of
reversibly operating steam engine; furthermore, the efficiency of all heat
engines is (because it can not be greater) also the maximal efficiency.
Carnot returns to the formulation of this principle again on page
38 and generalises it as follows: “ Motive power” (i.e. work) “of heat
is independent of the agents employed to realise it; its quantity is fixed
solely by the temperatures of the bodies between which is effected, finally,
the transfer of the caloric ”.
Sadi Carnot made two mistakes in this formulation:
a. he assumes, that, according to the principle of the conservation of
caloric, the whole, unchanged amount of caloric is transferred during
the work between the heat reservoirs;
b. he should not had assumed the impossibility of construction of classical perpetuum mobile, but rather the impossibility of construction
of a device, capable of continuous work by withdrawing heat from
a single heat reservoir (i.e. perpetuum mobile of the second kind)
which would be in contradiction with Sadi’s correct answer to his
first question (1).
Using the law of the conservation of energy, R. Clausius corrected
both erroneous Sadi’s assumptions in 1850 [24]; he is also the author of
the term “ first ” and “ second law” (initially he also used term “basic
law”). M. Planck corrected later the second Carnot’s mistake by a new
definition of the “ second law” [25].
The influences of both mistakes mutually cancel each other, so that
Carnot’s principle is correct. Carnot named this principle on page 29
“ the fundamental theorem”.
4. Is the realisation of perpetuum mobile impossible solely due to the
mechanical construction?
Carnot answered this question in footnote on page 21, in which he defends the correctness of his principle. He further extends the impossibility
of construction of perpetuum mobile on any processes, non-mechanical
processes inclusive, because — as he has written — the underlying cause
of heat and electrical phenomena is the motion of particles, governed by
the laws of mechanics. He simultaneously also refers to experience, that
it has not yet been possible to construct such device functioning on any
principle.
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5. Under which conditions is the efficiency of heat engines maximal?
The answer is on pages 23 and 24. Since the work is always associated
with the changes in volume, the restoration of thermal equilibrium of
the heat engine operating at maximal efficiency must be accompanied
with changes in volume. Isochoric temperature changes therefore lead
to useless re-establishing of the equilibrium. He continues on page 26:
Direct flow of heat (from reservoir at higher temperature to reservoir at
lower temperature without work) is an operation that cannot be reversed,
because it is impossible to realise it in the opposite direction.
6. How to avoid losses during the heat flow between the heat reservoirs
and the working agent of the heat engine?
The answer is already in the footnote on page 18 and further in
the main text on page 25. The heat transfer between bodies requires
temperature difference. In order to achieve maximal efficiency, it is
necessary to keep the latter infinitesimally small (that is certainly Sadi’s
recollection of Lazare Carnot’s principle!). Therefore, if the working
agent is contact with two heat reservoirs, between which there is a finite
temperature difference, it is necessary to put between them an unlimited
number of heat reservoirs with infinitesimally close temperatures so that
the working agent in contact with each of them performed or acquired
volume work.
7. On pages 30 to 35 Carnot described cyclically and reversibly operating heat engine with a gas1 agent. Carnot’s heat engine was executing
the famous “Carnot cycle” with two isothermal and two adiabatic stages
— the last two were again allegedly advised to Carnot by his friend
Clément [14]. At that time, though, Sadi Carnot did not have enough
information about adiabatic processes, so that he could not precisely
define the efficiency of his engine. (In his calculations, Sadi Carnot did
not use for adiabatic changes of an ideal gas the equation pV κ = const.
mentioned above, despite the fact that Poisson has derived it one year
before Réflexions were published. Carnot however used in his derivations
Poisson’s numerical data [11], [14]. Right at the beginning of Clapeyron’s
publication [27], which directly links up with Carnot’s Réflexions Clapeyron expressed doubts about the validity of Poisson’s equation [7],
1
We have to keep in mind that for the whole first half of the 19th century, all gases
were regarded as “ ideal ”, e.g. Carnot held the Mariotte’s relation as the one of “ the
bestproved physical laws ” (p. 52). The difference between the behaviour of real and
ideal gases was noticed for the first time in measurements by V. Regnault from 1842
[26], who also introduced the term “ ideal gas ” [24].
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[28].) However, he later ingeniously by-passed this difficulty. He used the
perfect cyclic-ness of this engine with gas as the working agent for the
formulation of principle of “ maximal efficiency” mentioned above.
8. As an example of the fact, that under certain conditions it is
possible to neglect the negative influence of incorrect “theory of caloric”
is Carnot’s calculation of the correct value of the ratio of specific thermal
capacities under constant pressure and constant volume for air on pages
42 to 46. Carnot used for this calculation infinitesimally small isothermal,
adiabatic and isobaric changes in the gas volume, in order to approximate
the small change in unknown “ caloric” state quantity with Taylor’s
series. Under these conditions, the disturbing influence of the principle of
“ the conservation of caloric ” is minimal, so that Carnot’s conclusion is
correct: “ The difference between the specific heat ” (i.e. specific thermal
capacity) “ at constant pressure and specific thermal capacity at constant
volume is the same for all gases ” (i.e. all “ideal gases”, using the
present terminology). On the page 46 [11] Carnot stated, that the above
mentioned conclusion based on the assumption, that the pressure in all
gases is equal — e. g. atmospheric — and that “their specific heats were
measured with respect to volume”. In this case the “Carnot’s specific
heats ” (i.e. heat densities) of ideal gases are related to the identical
volume unit, and therefore they are proportional to the present molar
heat capacities. Thus, this Carnot’s conclusion might be a predecessor
of Mayer’s relation Cp − CV = R, derived almost 20 years later 1842.
Unfortunately Carnot applied his result also on the “ weight” specific
heats of gases (related to mass unit) and arrived to the conclusion,
that the difference, but not the ratio, of both “weight” specific heats is
constant. This may be a reason for Carnot’s — and later also Clapeyron’s
[27] doubt on Poisson’s relation pV κ = const, in which κ = cp /cV is a
constant (e. g. page 61 [11]).
9. Another problem, which Carnot solved using merely semantic logic without any calculations, was the determination of the relationship
between the exchanged amount of heat and the value of volume work.
He thought as follows: if only the diameter of the cylinder with gas
agent increases, the pressure of the gas decreases proportionally with the
increase of the piston area. The force, which a certain amount of working
gas exerts on the piston is therefore unchanged; with the shifts of the
piston at which the ratio of the final gas volume to the initial gas volume
remains constant, the amount of performed or acquired work is the same.
According to Carnot’s principle of the same maximal efficiency of all
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reversibly working heat engines, the gas and heat reservoirs exchange the
same amounts of heat. These amounts are functions of the ratio between
the final and initial volumes of the gas. Carnot’s final formulation on
pages 52 to 53 is as follows: “ If the changes of heat form the arithmetic
series, the volumes of working gas change in geometric series”. As it is
known, both series are connected via a logarithmic function.
10. In the footnote on page 67 Carnot derived the correct form of the
famous state equation for ideal gas.
11. In so called “ long footnote ” on pages 73 to 76, Carnot impeccably
derived equations for the calculation of work, performed by ideal gas
under constant temperature and for the change in the value in this work,
corresponding to the differential increment in temperature (i.e. dt). He
also derived here the expression for the calculation of the heat efficiency
of cyclically-operated “ Carnot’s engine”. This quantity equals to the
product of an unknown function of temperature (later called “Carnot’s
function” by Thomson [29]) and a temperature difference between both
heat reservoirs. Sadi derived this expression, which was so important
for the further development of thermodynamics, for infinitesimally small
temperature difference between reservoirs. Under such conditions, it is
absolutely correct to neglect both adiabatic phases of Carnot’s cycle.
For the inverse value of “Carnot’s function” mentioned above, multiplied by a constant, Sadi Carnot introduced the symbol “T ” (page
76 [11]). However, B. P. É. Clapeyron had used for this reciprocal value
of “Carnot’s function ” (according to W. Thomson) symbol C(t) [27]; this
term was soon called “ Carnot’s function” at the continent as opposed to
the Thomson proposition. S. Carnot, B. P. É. Clapeyron, C. Holtzmann,
H. Helmholtz, J. P. Joule, W. J. M. Rankine and W. Thomson attemted to
determine the form for his function [28], [30]; in the end it was exactly
derived by R. Clausius in 1850, who for it introduced four years later
(30 years after Sadi Carnot) again symbol T and called it “absolute
temperature ”: T = 273 ◦ C + t where t is Celsius temperature [24].
12. Another example of the compensation of negative influences of
two wrong assumptions is Sadi’s calculation of correct form of the
function T (i.e. the linear dependence of T on Celsius temperature) and
correct conclusion, that the efficiency of reversibly operating cyclical heat
engines with the same temperature difference between their reservoirs
increases with the decrease of the higher temperature . In both cases,
Carnot based his reasoning on the caloric theory and on an incorrect
dependence of specific heat capacities of gases on volume.
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13. In the last part of his work, Carnot tried to calculate the values of
efficiency of heat engines with the following working agents: air, steam,
and vapour of ethylalcohol (pages 76–89). For this calculations he used
not entirely accurate data which was available at that time. The calculated values of efficiencies for heat engines with both reservoirs having the
same temperature roughly (within the errors of both calculations and
measured quantities) mutually agreed.
14. Already during writing of his book, Sadi Carnot started to doubt
the validity of the caloric theory, as it is apparent from his footnotes,
included in Réflexions. For example, on page 37 he writes: “several
facts of experiment seem almost inexplicable in the present state of
that theory”. (Both W. Thomson and R. Clausius, who initially did not
have access to original text of Sadi Carnot’s Réflexions’ — see footnes
in their publications [23], [24] — , became acquainted with Carnot’s
ideas via Clapeyron’s work [27]. Its main achievement was mathematical
formulations of Carnot’s ideas, graphic illustration of mutual dependence
of state quantities — especially of pressure and volume — , derivation of
Clapeyron’s equation (i. e. temperature dependence of equilibrium values
of saturated vapor’s pressure which employs Carnot’s function) and
prediction of zero value of evaporation heat of liquids in their critical
state. But the greatest Clapeyron’s merit is the rescue of Carnot’s ideas
from their total oblivion. Unfortunately, Clapeyron had not included in
his work Carnot’s, doubts about the validity of the caloric theory, so that
Thomson and Clausius did not learn about them). In the remainder of
Sadi’s diary, which was together with Réflexions published by his brother
Hippolyte in 1878, already contains an open criticism of “the caloric theory of heat ”. For instance, the diary contains the following Sadi Carnot’s
note: “ When a hypothesis no longer suffices to explain phenomena, it
should be abandoned. This is the case for the hypothesis, which regards
caloric as a substance, as a subtle fluid ”. In this diary, Carnot also described experiments, which, according to him, should be done (they were
realised after his death independently by Kelvin, Joule and others). The
diary contains also a sketch of the apparatus, similar to the one used by
J. P. Joule and W. Thomson (lord Kelvin) for their famous experiment.
On folio 8 of his diary Sadi Carnot wrote: “According to some
ideas which I have formed on the theory of heat, the production of
a unit of motive power necessitates the destruction of 2.70 units of
heat”. This value correspond to the mechanical equivalent of heat
3.7 J.cal−1 . Since the end of the 19th century until 70s of 20th century, a
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number of physicists — including H. Poincaré, E. Mach, A. Sommerfeld,
U. Hoyer and others [31] — were trying to find out how Sadi Carnot
came to this, roughly correct value. The most likely is the explanation by
E. Mach: Sadi Carnot replaced at his time unknown equivalent amounts
of acquired heat and performed work by a gas during isothermal process
(of whose equality he was convinced) with known values of these quantities for a very close adiabatic and isobaric path, starting and ending
at the same temperature, and the values of acquired heat assumed equal
to those approximately determined for performed work. The mechanical
equivalent of heat — i.e. the ratio of both quantities — then corresponded to the quantity, included in this famous footnote [7].
Sadi Carnot therefore has understood the essence of the first law of
thermodynamics. If his life would not end so tragically in his 36th year,
his ideas could shorten the development of thermodynamics — and thus
also all other scientific disciplines — by a quarter of a century.
Let us also briefly recall the achievements of the other three famous Carnots. Lazare’s younger brother Claude-Marie Carnot de Feulins
(Nolay 1755 – Autun 1836) won distinction for bravery in battle of
Wattignes. He was promoted to general and in 1800 he become the upper
inspector of French fortifications. During the “ Government of 100 days”
in 1815 he was a Chamber Assembly representative and after abdication
of his brother after the battle of Waterloo he shortly held post of the
Minister of Interior [1], [3].
The second of Lazare’s sons, Lazare-Hyppolyte Carnot (Omer 1801 –
Paris 1888) was an economist and a sociologist. He was a propagator of
Saint-Simonnism, which stressed on the importance of free competition
in enterprise associated with the simultaneous support of science and
technology. He took part in “July Revolution” in 1830 and he shortly
held post of the Minister of works and education in 1848. During the
third republic in 1875 he was appointed a lifelong senator. He was also a
member of the French Institute. Thanks to his endeavour, at least some
of the revolutionary ideas of his older brother were preserved [1], [3].
The last of the famous Carnots was Hyppolyte’s first born son MarieFrancois-Sadi Carnot (Linogues 1837 – Lyon 1894). His career was mostly
political. In four governments of the third republic he held a Minister
post. In 1887, he was elected by an overhelming majority for the president of the third republic. In 1894 he was in this function killed in
assassination, committed by an Italian anarchist [3].
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rian of physics Ch. S. Gillespie: “Many towns in France have an avenue, a
street, or a square called Carnot, and people now have usually forgotten
whether it is after Lazare himself, “le grand Carnot ”, after his son Sadi,
a founder of the science of thermodynamics, or after his grandson, the
latter’s nephew, who was also called Sadi, and who was President of the
French Republic from 1887 until his assassination in 1894 ” [1]. To this
we can add that some French, who are familiar with the history of French
Revolution would associate this name with the famous general Carnot de
Feulins; others in our times of exaggerated importance of economy might
also recall sociologist Hippolyte Carnot; only a few, however, would be
familiar with Lazare Carnot’s achievements in physics. The best option
would be to leave this matter undecided — any of the famous Carnots
in his own way deserves not to be forgotten.
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Čeští a slovenští lékaři, přírodovědci a technici
na americkém kontinentu1
Miloslav Rechcígl, Jr.2
Úvodem bych Vás rád pozdravil jménem naší Společnosti pro vědy
a umění a jejího členstva, rozsetého po celém svobodném světě — ve
Spojených státech, v Kanadě, Jižní Americe, Oceánii, Asii, Africe a Evropě.
SVU — jak naši společnost nazýváme — je kulturní, nepolitická
a nevýdělečná organizace, založená na principu svobodného hledání
pravdy a vědění, svobodného styku mezi lidmi a svobodného rozšiřování
myšlenek. Sdružuje vědce, učence, umělce a spisovatele, prostě lidi, kteří
se buď pro svůj národní původ anebo svůj speciální zájem či práci věnují
činnosti, vztahující se na území bývalého Československa, jeho občany
a jejich přínos světové kultuře.
Byl jsem původně vyzván, abych tu promluvil o vědcích sdružených
v naší společnosti, o těch, kteří opustili Československo v oněch tragických letech 1938, 1948 a 1968. Ovšem, je dost těžké zvážit práci těch,
kteří dosud žijí — tento úkol raději přenechám budoucím generacím
historiků vědy. Místo toho vám zde podám stručný historický přehled
o vybraných amerických vědcích s českými a slovenskými kořeny v celém
údobí stěhování Čechů a Slováků do Nového Světa.

Pionýři
První návštěvníci z Čech, kteří přibyli do Nového Světa, byli horníci
z Jáchymovska. Kolem roku 1528 byli vysláni do Malé Neapole, což je
dnešní Venezuela, aby tam pracovali ve stříbrných dolech jako zaměstnanci bankovního domu rodiny Welserů.
První prokázaný případ Čecha na půdě Severní Ameriky je Joachim
Gans z Prahy, který přijel v roce 1585 do Roanoke v Severní Karolíně
s badatelskou výpravou, již organizoval Sir Walter Raleigh (1552–1618).
Joachim Gans byl vědec dosti významný. Byl to hutník a alchymista,
1
Založeno na referátu předneseném na historickovědecké konferenci v Narodním
technickém muzeu v Praze r. 1991, pořádané dr. Jaroslavem Foltou.
2
Autor je předsedou světové Společnosti pro vědy a umění (SVU) - Czechoslovak
Society of Arts and Sciences.
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který se vyznal v úpravě a tavení mědi. Master Youngham“, jak mu
”
Angličané říkali, byl u kolonistů ve velké úctě, neboť jedním z hlavních
cílů výpravy bylo najít ložiska cenných kovů, na což byl odborník.
Je pozoruhodné, že první příchozí z Čech, který se usadil v Americe
natrvalo, byl rovněž vědeckého založení. Byl to Augustin Herman (1621–
1686), pocházející, podle jeho vlastních slov, z Prahy v Království Českém, který se vždy podepisoval Augustine Herman bohemiensis. Byl to
zkušený zeměměřič a kreslíř, chytrý a podnikavý obchodník, nebojácný
politik a schopný diplomat, který mluvil řadou cizích jazyků — jedním
slovem, patřil mezi nejvýraznější a nejsilnější osobnosti koloniální Ameriky sedmnáctého století. Jedním z jeho největších úspěchů byla mapa
Marylandu a Virginie, kterou mu zadal Lord Baltimore a na níž Herman
pracoval deset let. Lord Baltimore byl na výsost spokojen a za odměnu
udělil Hermanovi dědičný titul lorda a ještě mu dal velké pozemky
o rozloze 20 000 akrů. Na počest své rodné země nazval Herman svoje
panství Bohemia Manor.
Třetí pionýr byl bona fide vědátor, jehož jméno jistě znáte. Byl to
Tadeas Haenke (1761–1817), pocházející z Chřibského v Čechách, který
se usadil v Jižní Americe. Tento znamenitý botanik a badatel podnikl
v rozpětí let 1761 až 1794 řadu výprav podél pobřeží Jižní, Střední
a Severní Ameriky, dále na Aljašku, napříč Pacifikem na ostrovy Mariany,
Filipíny, a východní pobřeží Austrálie, k souostroví Tonga a Callao.
Procestoval Jižní Ameriku, od Limy v Peru do Buenos Aires v Argentině,
a v roce 1796 se usadil v městě Cochabamba v Bolivii. Sbíral floru na
ostrově Guam, prozkoumal vnitrozemí Střední Ameriky, posbíral a popsal rostliny a jejich význam pro zemědělství, lékařství a technologii
v Cochabamba a dal podnět k průmyslovému rozvoji ledku v Chile.

Vědy lékařské a biologické
Mezi prvními lékaři, narozenými na území Československa a proslulými
v Americe byli Arpád G. C. Gerster (1848–1923) a Carl Koller (1857–
1944). Gerster pochazel z Košic a přišel do USA v roce 1875. Působil
v New Yorku, kde vynikl jako jeden z prvních chirurgů v Americe. Byl
jmenován profesorem chirurgie na Columbia University a stal se předsedou společnosti American Surgical Association. Jeho učebnice vydaná
v roce 1888 pod titulem Pravidla aseptické a antiseptické chirurgie byla
první toho druhu v Americe.
Carl Koller, rodák ze Sušice v Čechách, přibyl do USA v roce 1876.
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Specializoval se na oční lékařství a jako první zavedl užití kodeinu pro
lokální anestezi. Kollerův objev znamenal pro chirurgii to, co aplikace
éteru pro generální operace, a navíc otevřel cestu lokální anestezi v různých oborech lékařství a chirurgie.
Třetím zasloužilým představitelem lékařských věd byl Aleš Hrdlička
(1869–1943). Narodil se v Humpolci a jako čtrnáctiletý emigroval do
New Yorku. Vystudoval medicínu, pokračoval ale ve studiu antropologie a nastoupil jako kurátor oddělení fyzikální antropologie v American Museum of Natural History. V roce 1927 shrnul svoje studijní
poznatky v knize, kterou nazval Neandertálská fáze člověka, v níž se
snažil dokázat, že všechny lidské rasy mají společný původ. Za toto
dílo mu byla udělena Huxleyova medaile Královského antropologického
ústavu. Z rozsáhlého pole zajmů si vybral Eskymáky, Indiány Severní
Ameriky a Indiány Střední Ameriky a opíraje se o etnografii, paleologii
a jazykovědu, vytvořil teorii, kterou rozvinul v roce 1937 v díle The
Question of Ancient Man in America (Starověký člověk v Americe).
Hrdličkův neobyčejný vliv na americkou antropologii je patrný z jeho role
zakladatele a redaktora časopisu American Journal of Physical Anthropology, jakož i zakladatele a prvního prezidenta American Association
of Physical Anthropologists.
Čtvrtý příklad významného lékaře je Josef Goldberger (1874–1929),
rodák z Geraltic u Sabinova na Slovensku. Goldberger se dostal do
Ameriky v útlém věku 6 let. Vynikl v oblasti tropických a infekčních
chorob — a jeho studium tyfu ho málem stálo život! Jedním z jeho
velkých úspěchů byla čtyřicetiosmihodinová izolace krystalické zákožky,
způsobující takzvaný slámový svrab“. Trpěli jím hlavně američtí námoř”
níci, kteří spali na slamnících. V roce 1913 Goldbergra vybral Surgeon
General americké Public Health Service, aby prostudoval pelagru, nemoc
známou přes 200 let, ale řádící bezuzdně v mnoha zemích. Tato choroba,
způsobující ztrátu barvy, debilitu, šílenství a smrt, byla považována
za nakažlivou. Goldberger jako první prokázal souvislost této nemoci
s dietními nedostatky a zařadil pelagru do skupiny spolu s kurdějemi
a beri-beri. Jako preventivní prostředek doporučil větší dávku potravin
jako maso, vajíčka, mléko a zelenina. Přišel také na to, že kvasnice mají
léčebný účinek. Ale někteří odborníci stále ještě nebyli přesvědčeni — tak
si Goldberger vstříkl krev nemocného pelagrou do žíly bez jakýchkoliv
následků, čímž jednou pro vždy prokázal, že tato choroba není nakažlivá.
Zásluhou Goldbergrovou tak bylo tisícům postižených vraceno zdraví.
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kové štěstí jako tito čtyři lékaři. Většina přistěhovalců byla skromného
původu, s omezeným vzděláním, čili mohla vykonávat jen ty nejnižší
práce, aby se uživila. Ale většina z nich věřila, že vzdělání je branou
k úspěchu, a proto všemi silami podporovali svoje děti v tomto směru.
Není tudíž divu, že se mezi dětmi těchto emigrantů našlo mnoho absolventů vysokých skol a že někteří z nich dosáhli vysokého postavení
v nejrůznějších oborech, včetně vědy.
Jako příklad uvedu jméno Fredericka George Nového (1864–1957).
Jeho otec – krejčí a matka – kloboučnice emigrovali z Čech do Ameriky
v roce 1864. Nový se v Americe proslavil jako pionýr v oboru bakteriologie. Na vysoké škole University of Michigan dal v roce 1889
podnět k zavedení kurzu, který byl snad první systematickou laboratorní výukou bakteriologie na americké lékařské fakultě. Nový studoval zvlášť pozorně anaerobní bakterie a sestrojil přístroj na kultivování a studium těchto organismů, tak zvaný Nový jar, z něhož
je vzduch odčerpán vakuovou vývěvou a nahrazen dusíkem. V roce
1884 Nový objevil a izoloval organismus, který je dnes znám jako
Clostridium novyi , druh bacilů způsobujících plynatění či odumírání
tkání.
Nový vynikl hlavně svým rozsáhlým studiem trypanosomů a spirochet, a byl zřejmě první, který vypěstoval v umělém prostředí choroboplodný protozoon (trypanasom). Spirocheta novyi , organismus, který
vyvolává americky druh recidivní horečky, byl objeven v jeho laboratoři
v roce 1906.
Nový, cele oddán pravdě a čistě vědecké práci byl zvěčněn v postavě
Maxe Gottlieba spisovatelem Sinclairem Lewisem v novele Arrowsmith.
Lewisovým poradcem byl Paul de Kruif, jeden ze studentů, které Nový
učil, který pomohl vytvořit charakter Maxe Gottlieba na základě vlastností svého oblíbeného profesora.
Jiný úspěšný Američan z rodiny přistěhovalců byl Simon Plexner
(1867–1946), čtvrté dítě chudého, ale pilného a podnikavého podomního
ochodníka Moritze Flexnera ze Všerub, který přijel do Ameriky v roce
1848. Po ukončení studií pracoval Simon Flexner na lékařské fakultě John
Hopkins University a tam byl v roce 1899 jmenován řádným profesorem.
Za svého působení na Filipínských ostrovech, které Amerika tehdy získala, izoloval Flexner organismus vyvolávající zákeřný druh úplavice.
Tento Bacillus dysentericus (dnes zvaný Shigella) je dosud znám jako
Flexnerův bacil.
Když v roce 1901 vypukl v Kalifornii dýmějový mor, podařilo se
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Flexnerovi během jednoho měsíce prokázat, že tam šlo o bacil moru.
Jeho podrobný posudek přispěl k tomu, že tato choroba byla vymýcena.
V témže roce se John D. Rockefeller a jeho syn John D. Rockefeller mladší
rozhodli zřídit v New Yorku Rockefellerův ústav pro lékařský výzkum.
Osmatřicetiletý Flexner, který byl už tehdy mezinárodně uznávanou kapacitou, byl jmenován do rady vědeckých ředitelů tohoto ústavu. Během
jednoho roku se stal vedoucím patologického a bakteriologického oddělení
a krátce nato postaven do čela celého ústavu.
V roce 1906 připravil Flexner sérum, které bylo léta nejúčinnějším
lékem proti zápalu mozkových blan, než přišly na scénu sulfonamidy.
V roce 1900, v době epidemie dětské obrny v New Yorku, byl Flexner
a jeho spolupracovnici první, kdo přenesli virus této choroby z jedné opice
na druhou, čímž vlastně otevřeli cestu k pozdější výrobě očkovacích látek
v letech padesátých.
Flexner mel šest bratrů a dvě sestry, většina z nich vynikla v oborech,
které si zvolili. To platí především o jeho hratru Abrahamu Flexnerovi
(1866–1955), jehož analytická a srovnávací studia pod titulem The American Colleges a Medical Education in the U.S. and Canada ho postavily
mezi uznávané odborníky a reformátory školství v USA. Druhé studie,
známé jako Flexner Report, bylo použito jako podkladu při generální
reorganizaci amerického lékařského školního systému.
Abraham Flexner věřil, že svobodná a uvolněná atmosféra akademického prostředí, taková, jaká vládla na mnohých evropských univerzitách,
může velmi prospět studiu. Chtěl založit v Americe takové malé akademické centrum, kde by se vědci mohli soustředit nerušeně na svou
vědeckou práci. Došlo k tomu v roce 1930, kdy byl v Princetonu založen
Institute for Advanced Study, jeho prvním ředitelem se stal Flexner.
Mám dojem, že nedávno zřízené Centrum pro teoretická studia v Praze
bylo organizováno podle vzoru Flexnerova ústavu v Princetonu. Jaký historický paradox! Zdalipak vůbec někdo z organizátorů pražského ústavu
tuší, že Flexner měl svoje kořeny v Čechách?
Nejvyššího stupně uznání mezi americkými biology českého původu
dosáhli manželé Carl F. Cori (1896–1984) a Gerty F. Cori (1896–1957),
oba narozeni v Praze. V roce 1947 jim byla udělena Nobelova cena na
poli fyziologie a medicíny za jejich objev průběhu katalytické konverze
glykogenu na glukózu. Jejich práce byla tehdy označena za největší přínos
k moderní biochemii, a dala podnět k nové koncepci souhry hormonu
a enzymu.
Byli tu dále dva další američtí vědci československého původu, jimž
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byla udělena Nobelova cena. V roce 1976 D. Carleton Gajdusek (1923),
syn přistěhovalce ze Slovenska, byl vyznamenán za práci, která vedla
k identifikaci nové třídy chorob, způsobených pomalými viry. V roce
1989, Thomas R. Cech, z české rodiny, dostal Nobelovu cenu za svou
průkopnickou práci na poli RNA katalýzy.

Vědy fyzikální a inženýrství
V oblasti věd fyzikálních a jiných technických oborech byli inženýři
první, kteří si v Americe vydobyli jméno. První betonový obloukový most
v Americe navrhl profesor J. Melan z Prahy. Zavedl využití dodatečně
obetonované ocelové příhradoviny ve tvaru oblouku jako samonosné
skruže železobetonového oblouku. Tohoto principu bylo použito v řadě
betonových obloukových mostů po celé Americe — například při stavbě
Capellan mostu přes řeku Mississippi, kde střední oblouk měl rozpětí
400 stop, což bylo tehdy druhé největší v USA.
Mezi další průkopníky techniky patřil pražský rodák Friedrich Ignaz
Emperger (1862–1942). Vedle průkopnických prací v oblasti železobetonových konstrukcí, Emperger navrhoval mosty, mrakodrapy a průmyslové podniky. V. Tesař, který vystudoval v Praze, byl zase znám
mezi americkými analytiky experimentálního stresu svou základní prací
a průzkumem ve sféře fotoelasticimetrie. A konečně to byli F. Klokner,
který na sebe upozornil svým průzkumem plastického toku betonu
a A. Cibulka, vynálezce zesílených ocelových výdřevových konstrukcí,
které podstatně snížily náklady při stavbě mostů a hangárů v době
poválečné.
Absolvent brněnské Techniky Gustav Lindenthal (1850–1935) proslul
v poměrně mladém věku jako jeden z nejslavnějších amerických mostních inženýrů. Queensboro Bridge, spojující Long Island a New York
City, stejně tak jako Hell Gate, nesoucí železniční spojku z Bronxu na
Long Island, jsou jeho nejznámější díla. Lindenthalovy návrhy se značně
lišily od koncepcí jeho amerických vrstevníků svou originalitou a svou
smělostí.
Další inženýr, Karl Arnstein (1887–1974), původem z Prahy, se specializoval na návrhy a konstrukce vzducholodí. Vypracoval plány a dohlížel
na konstrukci zhruba sedmdesáti Zeppelin-vzducholodí a stratosférických
balonů, včetně slavné vzducholodi Los Angeles, která byla první z těch,
jež přeletěly Atlantik. V roce 1924 byl Arnstein jejím pilotem na 81hodinovém letu přes Atlantický oceán do Ameriky. V Americe Arnstein
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zastával místo vrchního inženýra a víceprezidenta korporace Goodyear
Zeppelin v Akronu ve státě Ohio.
Louis Edward Levy (1846-1919), pocházející ze Štěnovic v Čechách,
přijel do Ameriky jako devítiletý. Jeho vynález druhu chemigrafie, známé
jako levy type, byl patentován v roce 1875. Jeho bratr Max Levy
(1857–1926) byl vynálezcem nových technik používaných po celém světě
v polygrafickém průmyslu. Získal rovněž patent pro svůj hemocytometr,
mikroměřič při analýze krve.
Vnuk českého přistěhovalce Karl Jansky (1905–1930), který pracoval
jako radioinženýr u společnosti Bell Telephone, je považován za zakladatele radioastronomie.
Z fyziků začnu s vědcem českého původu Aloisem Francisem Kovarikem (1880–1965). Byl profesorem fyziky na univerzitě Yale a za druhé
světové války členem takzvaného Manhattan Project, kde byl soustředěn vývoj atomové bomby. Jiný fyzik, John Zeleny (1872–1951), také
českého původu, se vyznamenal výzkumem elektrické vodivosti plynů.
Byl řádným profesorem a přednostou fyzikálního oddělení, nejprve na
University of Minnesota a později na Yale University.
Jeho starší bratr Anthony Zeleny (1870–1947) byl rovněž vynikající
fyzik, který působil na University of Minnesota. Pracoval v oblasti
elektrických kondenzátorů, indukce, galvanometru, termoelektrických
článků a nízkých teplot. Byl korespondujícím členem České akademie
věd a umění a zastával funkci víceprezidenta American Association for
the Advancement of Science.
Jiný významný fyzik, Arthur Erich Haas (1884–1941), původem
z Brna, emigroval do Ameriky a stal se řádným profesorem fyziky na
Univerzitě Notre Dame. Haas aplikoval jako první kvantové formulace
k objasnění struktury atomu a je proto pokládán za předchůdce Bohrovy
atomové teorie.
Kdopak z posluchačstva tuší, že fyzik světového formátu a otec atomové bomby Edward Teller (1908– ) má svoje rodné kořeny v našich
zemích? Jistě nikdo! Tellerův otec Max Teller (1871–1953), povoláním
advokát, se narodil v Nových Zámcích na Slovensku.
V oblasti chemie najdeme jméno Otto Eisenschiml (1880–1965), jehož
otec, rodák z Plzně, přišel do Ameriky v roce 1848 a vedl dobrodružný
život zlatokopa v Kalifornii. Otto, jeho syn, si v Americe vybudoval
nejen úspěšný podnik na výrobu barev, laků a mýdla, ale byl také plodný
vynálezce. Z jeho rukou vyšel jeden z prvních deodorantů, dále obálky
s průhledným okénkem, napuštěné baseballové rukavice, nerez ostnatý
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drát, kterého bylo použito za první světové války ve Flandrech, a spousta
jiných užitečných pomůcek běžných v našem denním životě.
V oboru matematiky vynikli v Americe tři badatelé, kteří se narodili
na půdě Československa: Charles S. Loewner (1893–1968), bývalý profesor Karlovy univerzity a později profesor Stanfordské univerzity; Václav
Hlavatý (1894–1969), rovněž z Karlovy univerzity a pak profesor na
Indiana University, a konečně Kurt Friedrich Gödel (1906–1978), který
působil na princetonském Institutu pro pokročilá studia. Hlavatý proslul svým matematickým důkazem Einsteinovy teorie relativity, zatímco
Gödel je považován za nejdůležitějšího logika od časů Aristotela.

Závěr
To, co jsem tu uvedl, není zdaleka souhrn všech významných amerických
vědců, kteří mají své kořeny na půdě bývalého Československa. Mám
však za to, že příklady, které jsem vybral, potvrzují přesvědčivě, jak
velký byl a je přínos vědců českého původu americké vědě a technice.
Pokud jde o České země a o Slovensko, tito učenci za hranicemi znamenají značnou a nenahraditelnou ztrátu — v Americe jí říkáme Brain
drain čili odliv mozků. A touto ztrátou nezískala ovšem pouze Amerika,
ale i jiné země, kam se mnoho Čechů a Slováků přistěhovalo. Kdo by si
chtěl učinit obrázek o rozsahu této ztráty, ať jen projde svazkem Dictionary of Scientific Biography, kde jsou uvedena jména věhlasných učenců
celého světa. Všimněte si, kolik osob českého a slovenského původu bylo
vyznamenáno Nobelovou cenou. Sám jsem jich napočítal na čtrnáct —
a z toho pouze dva vyznamenaní, Jaroslav Heyrovský a Jaroslav Seifert,
žili a umřeli na území Československa.
Ač žijí za hranicemi, čeští vědci jsou částí českého kulturního dědictví,
právě tak jako slovenští vědci jsou součástí slovenského dědictví. Jejich
potomci se vesměs hlásí loajálně a s láskou k zemi svých rodičů. Je
tudíž i na místě, aby čeští a slovenští historici v oblasti vědy zaujali vůči
našim zahraničním vědcům a jejich potomkům pozitivní postoj a občas
jim věnovali trochu pozornosti ve svých studiích.
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Zu dem Briefwechsel
zwischen Th. Hagecius und A. Dudithius∗
Josef Smolka, Martin Šolc
Überlegen wir eine kleine Weile darüber, was ein junger Mensch machen
wird, wenn er sich von einer Sache belehren will — sagen wir zum Beispiel
von unserem heutigen Jubilanten, nein, das ist ein schlechtes Beispiel,
von demjenigen weiss jederman alles — also etwas anderes, zum Beispiel
von dem hervorragendsten böhmischen Gelehrten des 16. Jahrhunderts,
Arzt und Astronomen Thaddaeus Hagecius (1526– 1600). Der Wahl nach
ersehen wir, dass unser Mensch ein bisschen exzentrich ist. Aber nicht
so viel, damit er in die Bibliothek gehe, in den Bibliographien blättere
oder in den Literaturverzeichnisen suche, nein, das alles kommt ihm so
mühsam und zeitraubend, so exzentrisch ist er wirklich nicht.
Er wendet sich gleich, wie anders, zum Internet. Hier findet er wörtlich
in einigen Sekunden hunderte und hunderte Angaben über den oben
genannten Hagecius. Wirklich so viel, wir haben es selbst probiert und
fast nicht geglaubt. Und trotzdem waren wir gewissermassen enttäuscht.
Die ganze Sache hat nemlich einen Hacken: fast alle Angaben, mehr
als 95 Prozenten, betreffen den Mondfleck, den Riccioli1 im Jahre 1651
mit dem Hagecius Namen bezeichnet hat (das steht hier aber nicht
mehr), und ein Asteroid Hajek (1971 UP 1) entdeckt im Jahre 1971 vom
L. Kohoutek. Ein paar Angaben betreffen den Hundnamen Hagecius“
”
(das war für uns eine tatsächlich neue Entdeckung, dass man den Hund
so interessant benennen kann). Sonst gab es hier von dem Gelehrten des
16. Jahrhundert selbst relativ sehr wenig. Jedenfalls nichts davon, wovon
wir ihnen heute erzählen wollen. Und sie müssen uns verzeihen, dass
wir so veraltet sind und verbleiben dabei bei dem klassichen Typ eines
Konferenzkommunikats.
Im Jahre 1998 feierten die tschechischen Astronomen 100 Jahre von der Gründung unserer bekanntesten und historisch wichtigsten Sternwarte Ondrejow2 . Bei dieser Gelegenheit wurde ein in∗
Dieser Beitrag enstand mit der Hilfe der Grantagentur der Tschechischen Republik
im Rahmen seiner Forschungsaufgabe Nr. 404/03/0444.
1
Ricciolus Joannes Baptista, Almagestum novum astronomiam veterem quam
novam complectens . . . , Bononiae 1651, Gravüre zur Seite 204, Sectio VI.
2

Die Sternwarte liegt etwa 30 Kilometer südostlich von Prag.
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teressantes Sammelbuch3 herausgegeben, dessen eine grössere Hälfte
nicht nur der Geschichte der Sternwarte, sondern auch der ganzen
böhmischen Astronomiegeschichte gewidmet wurde. Ein Beitrag befasste sich hier mit dem s. g. Historischen Archiv der Sternwarte. Sein
Verwalter, Dr. M. Kopecký, machte dabei auf eine wenig bekannte Seltenheit dieses Archivs aufmerksam, und zwar auf die Photokopien
der Briefe, die ein Breslauer Gelehrte, Andreas Dudith, oder Dudithius (1533–1589), an den Prager Astronomen und Arzt Thaddaeus
Hagecius, Hájek, in den Jahren 1572 bis 1589 gerichtet hat. Es war
gewissermassen überraschend, da der Name von Dudith sich bis jetzt völlig ausser dem Sehenswinkel der tschechischen Historiker befand4 . Hagecius’ Persönlichkeit interessierte uns beide seit längeren
Jahren, seine Biographie von Q. Vetter5 , die als die beste existierende
geschätzt wurde, kannten wir fast auswendig und deswegen haben
wir den Sternwartearchiv bald besucht. Da hat man uns die oben
erwähnten Kopien freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Es ist eine
Kollektion von 44 Briefen, die Dudith an Hagecius während einer
siebzehnjährigen Periode, bis zu seinem Tod, geschrieben hat, und
2 Briefe, auch an Hagecius, die aus der Feder eines Thomas Savile
stammen, Engländers, der sich gerade im Dudith’ Breslauer Hause
aufhielt6 .
Die Gegenkorrespondenz, vom Hagecius an Dudith, leider fehlt, es
steht aber fest, dass sie seiner Zeit existierte.
Diese Archivalien befanden sich ursprünglich, das heisst vor dem
II. Weltkriege, in dem Fonds “ Rhedigeriana” des Breslauer Stadtarchivs,
seit dieser Zeit sind sie aber verschollen, am wahrscheinlichsten im

3
Das Sammelbuch trägt den Titel “ Ondřejovská hvězdárna 1898–1998 ”(Sternwarte von Ondrejow), Prag 1998.
4
Es ist symptomatisch, dass wir auch in der umfangsreichsten tschechischen Monographie über diese Epoche den Namen von Dudith vergeblich suchen würden, vergl.
Janáček Josef, Rudolf II. a jeho doba, (Rudolph II. und seine Zeit), Praha 1987.
Im Gegenteil, bei dem englischen Historiker, dessen Buch ins Tschechische übersetzt
wurde, vergl. Evans Robert J. W., Rudolf II. a jeho svět (Rudolph II. und seine Welt),
Praha 1997, wird er mehrmals zitiert.
5
Vergl. Vetter Quido, Tadeáš Hájek z Hájku. Ke 400. výročí jeho narození (Zum
400sten Jahrestag von seinem Geburt). In: Říše hvězd, Jhrg. VI (1925), S. 169 u. f.
6

Mehr von diesen Briefen neulich vergl. Smolka Josef, Hájkův přítel a korespondent Andreas Dudith (1533–1589) (Hagecius’ Freund und Korrespondent Andreas
Dudith). In: Tadeáš Hájek z Hájku (ed. Drábek P.), Praha 2000, S. 125 u. f.
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Kriege verbrannt. Der historische Wert der Photokopien aus Ondrejow
stieg infolgedessen hoch empor. Dadurch wurde die Frage aktueller und
dringender, wie und wann die Photokopien aus Polen nach Ondrejow hinkommen konnten. Um davon wenigstens etwas Kenntnis zu bekommen
— da es davon keine schriftlichen Akten gibt — hat man die ältesten
Angestellten der Sternwarte verhört. Einige erinnerten sich dabei daran,
was sie von seinen Vorgängern vor Jahren gehört haben: dem Gründer
und Inhaber der Sternwarte7 , der patriotisch erzogen wurd, ist zu Ohren
gekommen — nur niemand wusste, wann es genau geschehen ist — dass
es solche Hagecius betreffende Briefe in Breslau gab.
Derjenige sollte seine Photographen aus der Sternwarte nach Polen
schicken und die sollten ihm die Kopien nach Ondrejow bringen. Wenn
man heute die Photokopien ansieht, ist gleich zu erkennen, dass sie
schon ziemlich alt sind — die nicht zu scharfe weisse Schrift an einer
schwarzen, heute verschiessenen grauen Grundlage — sieht man seit
längerer Zeit nicht mehr. Die Frage “ wie” wurde dadurch, wenn auch
nicht am sichersten, doch ziemlich annehmbar beantwortet. Aber die
zweite Hälfte der Frage blieb ungelöst in der Luft “hängen”.
Erst in der letzteren Zeit haben wir eine gewisse Spur entdeckt.
Q. Vetter, den wir schon oben als Hagecius Biographen erwähnt haben,
hat im Jahre 1928 an einem internationalen mathematischen Kongres
in Bologna teilgenommen und hier eine Mitteilung benannt “Rapporto
sulle lettere indirizzate al Dottor Hagecius . . . ”8 vorgelegt, in dem er
die Briefe von Ondrejow im kurzen beschrieben hat. “. . . sono molto
felice que queste lettere furono fotografate a Breslavia per l’osservatorio
di Praga ”, teilt hier Vetter mit, “ que volonterosamente me le presto per
lo studio”. Dieser kurzer Satz sagt uns mehreres. Erstens, dass die von
Ondrejow anfertigten Photokopien, von denen die ganze Zeit die Rede
läuft, schon in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts existierten. In
diesem Zeitraum — wie wir ersinnen können — sind sie auch wahrscheinlich entstanden.
Zweitens lesen wir hier, dass die Photokopien dem Vetter gleich
geliehen worden sind, der sie studieren wollte. Leider finden wir nir7
Der Begründer der Sternwarte war Josef Frič (1861–1945). Sein Vater ist in der
tschechischen Geschichte wohl bekannt: im Jahre 1848 gehörte er zu den radikaldemokratischen Politikern, die den damaligen Prager Aufstand führten. Der Sohn
unternahm auf dem Gebiet der Optik und der präzisen Maschinenbau, hatte aber
tiefste Kenntnisse, Interesse und Vorliebe zur Astronomie.
8

Atti del Congresso Internazionale dei Matematici, Bologna 1928, S. 499–501.
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gends, dass Q. Vetter in den nächsten Jahren aus diesem Studium etwas
veröffentlicht hätte. In siebziger Jahren hatte die Photokopien in seinen
Händen Zd. Horský. Leider folgte er bei seinen vielseitigen Interessen
seinem Vorgänger und so lag der Briefwechsel Dudith – Hagecius weiter
brach.
Trotzdem kann man nicht sagen, dass diese Briefe in der Welt völlig
unbekannt seien. Nur aus der letzteren Zeit wissen wir wenigstens von
drei Fällen, wo sie nicht nur zitiert, sondern auch effektiv verwendet
wurden.
Chronologisch genommen ist es in der ersten Reihe eine ausgezeichnete Studie von den amerikanischen Historikern der Astronomie
O. Gingerich und R. S. Westman9 , die sich unter änderem gründlich mit
der Persönlichkeit des Breslauer Gelehrten und gemeinsamen Freundes
von Dudith und Hagecius, Paul Wittichs befassten. Bei dieser Gelegenheit haben sie “überzeugend gezeigt, dass die allbekannten Randbemerkungen in dem s. g. Prager Exemplar der Copernicus’ Schrift “De
revolutionibus orbium coelestium” nicht vom Brahe, sondern vom Wittich geschrieben worden sind ”10 . Dadurch haben sie eine uralte Legende
zerstört, der nicht nur alle tschechischen, sondern auch ausländischen
Autoren untergelegt haben.
Die Kopien von Ondrejow treffen wir bald danach in einem riesengrossen polnisch-ungarischen Projekt die ganze Dudith’s Korrespondenz,
einige Tausende von Briefen, die meisten von politischem Inhalt, herauszugeben. Mit Recht melden sich zum Dudithius die beiden Länder: in den heutigen Ungarn ist er geboren, da hielt er auch mehrere
Bischofswürden, in Polen hat er lange Jahre gelebt und auch gestorben11 . Bis jetzt sind vier Bände erschienen12 , in den die vier ersten
Ondrejow’s Briefe von den Jahren 1572–1573 veröffentlicht wurden.
In England ist endlich eine gute Abhadlung über Henry Savile13 erschienen: dieser Gelehrte, Mathematiker aus der Oxforder Universität,
9
Vergl. Gingerich Owen – Westman Robert S., The Wittich Connection: Conflict
and Priority in Late Sixteenth Century Cosmology. In: Transactions of the American
Philosophical Society, Vol. 78 (1988), Part 7.
10
Daselbst, S. 2–4 u. f.
11
Leicht lächelnd könnten wir sich zu ihm auch melden: in den Jahren 1577 oder
1578 kaufte Dudith das nordmährische Städtchen Paskow mit der Festung und einigen
Dörfern, im Jahre 1579 übersiedelte er aber zurück nach Breslau.
12
Dudithius Andreas, Epistulae (ed. Szczucki L. – Szepessy T.), Pars I–IV, Budapest 1992–1998.
13

Goulding Robert, Henry Savile and the Tychonic World-System. In: Journal of
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gehörte auch zu den gemeinsamen Freunden von Dudith und Hagecius,
hat auch die beiden in Prag und in Breslau besucht. In der zitierten
Arbeit wurden von dem Autoren auch einige Briefe aus Ondrejow
benützt.
Von dem Dudith–Hagecius Briefwechsel und von den Photokopien
aus Odrejow hat man bis jetzt nur sehr wenig geschrieben, eher nichts.
Und trotzdem finden die ausländischen Forscher den Weg dazu. Für
sie ist es aber nicht einfach, der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt üblich
anderswo und so können sie nichts mehr als sich des Briefwechsels nur von
weitem berühren. Die grösste Arbeit, die Korrespondenz als ein ganzes
durchzulesen, was keine Kleinigkeit vorstellt, durchkommentieren und
historisch durchanalysieren, steht noch vor uns. In der Hoffnung, dass sie
weiter als ihre Vorgänger vorankommen werden, haben auch die Autoren
dieser Zeilen eine fromme Absicht sich mir dem Briefwechsel näher zu
befassen und, wenn es möglich sein wird, die Briefe zu einer kritischen
Edition herbeizubringen.
In der Hoffnung, dass es eine nützliche Arbeit sein wird, stärkt
uns ein französischer Autor, den wir gleich zitieren wollen. Derjenige befasste sich mit einem Versuche im 16. Jahrhundert eine damals unbekannte arithmetische Handschrift von Diofant von Alexandrien überzusetzen und herauszugeben. Dadurch verfiel er an Dudith, der als ein echter Humanist eine besondere Vorliebe für alles
Griechische zeigte, sammelte natürlich auch die griechischen Handschriften14 , kannte auch Diophant. Der Franzose kannte den Schatz
aus Ondrejow leider nicht und trotzdem konnte er geschrieben haben: “La publication intégrale des lettres de Dudith serait d’un intérèt certain pour la connaissance des rapports entre les humanistes de la seconde moitié du XVIe siècle; nous n’avons envisage ici
que ce qui, dans ces lettres, permet une connaissance plus précise
de la transmission de l’oeuvre de Diophante”15 . Wenn er die Briefe
an Hagecius von Ondrejow gekannt hätte, könnte er hier lesen, dass
Dudith gerade eine “ Übersetzung von Diophant ins Lateinische erthe Warburg and Courtauld Institutes, 58 (1995), S. 152 u. f.
14

Dudithius’ Sammlung der griechischen Handschriften finden wir auch in dem Titel
seiner bis jetzt besten Monographie, siehe Costil Pierre, André Dudith, humaniste
hongrois 1533–1589, sa vie, son oeuvre et ses manuscrits grecs, Paris 1935.

15

Allard André, Le manuscrit des arithmétique de Diophante d’ Alexandrie et les
lettres d’André Dudith dans le Monacensis lat. 10370. In: Mathemata. Festschrift für
Helmut Gericke. Boethius XII, Stuttgart 1985, S. 314, Anm. 28.
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wartete, die er bei dem deutschen Mathematiker Xylander bestellt
hatte, könnte aber besonders die höchste Schätzung und Bewunderung sehen, die Dudithius dem griechischen Klassiker reserviert
hat”16 .

16

“ Ego ex Germania expecto Diophantum, scriptorem Graecum veterem, cuius
hucusque nihil, propter nomen, extat. Is scripsit omnium optime de Algebra. Eum
librum, manu eleganti exaratum, abhinc biennium misi Xylandro Heidelbergam,
homini docto, et diligenti, ut in Latinam linquam conversum, et scholiis, atque adeo
sua illa perfecta Arithmetica, demonstrantibus geometricis exornata, cumulatum
in lucem emittat. Quem ego librum confido fore studiosis omnibus harum artium
magni thesauri loco. ” Dudith an Hagecius, am 12. April 1573. Historischer Archiv
der Sternwarte Ondrejow, Sign. M 298, Fol. 42.
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Von Prag in die “neue Welt”
— die Wege der Chemikerin Gertrud Kornfeld
Für Jaroslav Folta zum 70. Geburtstag
Annette Vogt

London 1936
In London erschien 1936 eine Broschüre “ List of Displaced German
Scholars”1 , in der insgesamt 1624 Wissenschaftler genannt wurden, die
bis dahin aus ihren Lehr- und Forschungsstätten vertrieben waren. Darunter befanden sich 78 Frauen (das waren 4,80 %), von den 78 Frauen
kamen 28 aus Berlin (35,90 %), von diesen wiederum 13 von der Berliner
Universität. Nur bei 12 der 78 Wissenschaftlerinnen war angeben, daß
sie eine “ permanent position”gefunden hatten. Diese Zusammenstellung
bildet bis heute eine der wichtigen Grundlagen für die Exilforschung.2 In
die “List of Displaced German Scholars” war auch die Chemikerin und
Privatdozentin Gertrud Kornfeld aufgenommen werden:
“ Kornfeld, Dr., Gertrud, Chemistry, Privatdozent, b. 1891, single;
1919/33: Assistant, later Privatdozent Physikalisch-Chemisches Institut
Berlin University
1933/34: Researcher Physics Dept. Nottingham University
1935: Researcher Astrophysics Dept. Imperial College of Science and
Technology, London University
1935/36: Researcher Vienna University. Unpl.”3
“Unpl.”bedeutete “unplaced”, d. h. es gab keine Arbeitsstelle oder eine
— wenn auch nur zeitweilige — andere Unterstützung.

1. Wissenschaftlerinnen im Exil

1

Vgl. List (1936).

2

Vgl. Röder/Strauß (1983), im folgenden Handbuch der Emigration“.
”
Vgl. List (1936).

3
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Gertrud Kornfeld’s Leben war bis zum Frühjahr 1933 mit der Berliner Universität, der Friedrich-Wilhelms-Universität, verbunden. Sie war
Privatdozentin für Chemie an der Philosophischen Fakultät und Kollegin
von Lise Meitner (Physik) und Hilda Pollaczek-Geiringer (Mathematik), Hedwig Hintze (Geschichte) und Charlotte Leubuscher (Staatswissenschaften) sowie Mathilde Hertz (Zoologie). Alle 6 Wissenschaftlerinnen mußten aus Deutschland emigrieren, alle 6 waren 1936 in der “ List
of Displaced German Scholars”genannt.
Vertreibung
Mit dem sogenannten “Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums”vom 7. April 1933 wurden die Mitglieder und Anhänger der
KPD, SPD und sozialistischer Splitterparteien, sowie alle, die nach NSDefinition “ nicht arisch”waren, nicht nur aus den Beamtenstellen, sondern überhaupt aus den Einrichtungen des öffentlichen Dienstes entlassen. An den Universitäten waren nicht nur die — nichtbeamteten —
Professorinnen und Privatdozentinnen, sondern auch alle Assistentinnen
und Laborantinnen von diesem Gesetz betroffen. Die Berliner Universität
büßte insgesamt fast ein Drittel des Lehrkörpers ein.4 Die Berliner Universität, die während der Weimarer Republik weniger frauenfeindlich als
andere gewesen war, verlor durch diese Vertreibungen mehr als die Hälfte
ihrer Privatdozentinnen — 6 der 10 an der Philosophischen sowie 2 der 4
an der Medizinischen Fakultät — und die meisten der im Wintersemester
1932/33 tätig gewesenen Assistentinnen, allein 5 der 6 offiziell an der
Philosophischen Fakultät beschäftigt gewesenen.5 Bereits in diesen Jahren begann sich die verschleiernde und verharmlosende Sprachregelung
durchzusetzen, die die Vertreibung als “Pensionierung”, “ vorzeitiger
Ruhestand”, “ Weggang”, “ Ausscheiden”umschrieb.6 In den Instituten
der 1911 gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) entstand eine
ähnliche Situation mit zeitlichen Verzögerungen in den — berühmten —
4
Eine erste Studie über die Vertreibungen von der Berliner Universität verfaßte
Schottlaender Anfang der 60er Jahre, die aber in der DDR 20 Jahre nicht erscheinen
durfte und erst 1988 gekürzt in West-Berlin erschien. Vgl. Schottlaender (1988).
Vgl. auch Jarausch (1995).
5
Zur Situation für die Wissenschaftlerinnen an der Berliner Universität vgl. Vogt
(1999, HUB), S.21-48.
6
Diese bürokratischen verschleiernden und verharmlosenden Formulierungen wurden auch noch 1955 im Nachschlagewerk von Asen verwendet; Asen (1955).
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Ausnahmefällen.7
Die in der Literatur auch “ Exodus ”genannte Vertreibung hatte jahrzehntelange Folgen, sowohl für die Betroffenen, die Exilierten, als auch
für die Vertreiber und die Institutionen, aus denen sie vertrieben wurden.
Protest
Nur in wenigen Fällen wehrten sich Vertreter der Universität gegen die
Vertreibung ihrer Kollegen. Der Mathematiker und politische Gegner
der Nazis Emil Julius Gumbel (1891–1966), bereits im Juli 1932 von
der Universität Heidelberg vertrieben, schrieb 1936 im Exil über die
“Gleichschaltung”der deutschen Universitäten und die Haltung der nicht
entlassenen Gelehrten:
“Gegenüber diesem gewaltsamen Einbruch haben die Heidelberger
Professoren, genau wie ihre Kollegen im ganzen Reich, keinen Charakter
gezeigt. Kein Wort des Protestes gegen die Absetzung so vieler verdienter
Gelehrter wurde laut. Kein Wort der Kritik gegen das Eindringen der
parteibuchbewaffneten Ignoranz, während man früher nicht laut genug,
im Namen der Tradition, schon gegen die Zuziehung von Außenseitern
der Wissenschaft protestieren konnte. Die Idee der Universität, der Idealismus, die geistigen Kräfte, als deren Verkünder sich die deutschen
Professoren so gern fühlten und deren Stärke sie einst so laut rühmten
— damals, als dies Bekenntnis wenig bedeutete und höchstens die Abgrenzung gegenüber ’materialistischen’ Zielen der Arbeiterschaft diente
—, dies alles zerging vor der Frage nach der Pensionsberechtigung. Die
Würde der akademischen Korporation zerflatterte. Die Unbedingtheit,
die manchen Pastoren die Kraft zum Widerstand leiht, war nicht da.
Vor die bittere Alternative gestellt, Emigration mit all ihrer Ungewißheit
oder Aussicht auf eine Bettelpension, zogen sie das, was sie für Sicherheit
hielten, vor. An Spinozas Verzicht und an die Göttinger Sieben haben
sie nicht gedacht. . . .
Aber diese Schwäche der Professoren kann für die Welt nicht
maßgeblich sein. Die einfache Betrachtung des Vorlesungsverzeichnisses lehrt, daß die Heidelberger Hochschule nicht identisch ist mit der
Universität, deren Jubiläum die National-sozialisten zu feiern vorgaben. Wer glaubt, davon abstrahieren zu können, daß dort berühmte
Forscher durch unbekannte Nazilokalgrößen verdrängt wurden, verneint die Tradition der deutschen Universität. Er unterstützt diejenigen,
7

Zur Situation für die Wissenschaftlerinnen in der KWG vgl. Vogt (2002).
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welche bisher 1500 Professoren von deutschen Lehrstühlen vertrieben,
und bejaht, vielleicht ohne es zu wollen, daßdieser Vernichtungsfeldzug
weitergeht.”8
Was Gumbel über die Heidelberger Verhältnisse schrieb, galt in ähnlichem Maße für die Berliner Universität. und dies wußte Gumbel sehr
wohl, pendelte er doch zwischen 1919 und 1932 in der vorlesungsfreien
Zeit zwischen Heidelberg und der Berliner Motzstraße 49. Seine Artikel
in den verschiedenen Exil-Zeitschriften führten immerhin dazu, daß die
Vertreter vieler Universitäten Frankreichs und Großbritanniens demonstrativ den Jubel-Feierlichkeiten der Nazis in Heidelberg fernblieben.
Hilfe
Im Ausland waren die Ereignisse in Nazi-Deutschland aufmerksam verfolgt wurden, und nachdem die ersten Emigranten kamen und vom
Ausmaß der brutalen Verfolgungen berichteten, entstanden ab Frühjahr
1933 eine Reihe von Hilfs-Komitees, die den aus Deutschland Vertriebenen bei der Einreise, der Stellensuche und dem Eingewöhnen zu helfen
versuchten.9 Für die Wissenschaftler-Emigration gab es im wesentlichen
vier Organisationen, die von Bedeutung waren:
In Zürich entstand 1933 die “Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland ”, die am 20. 12. 1935 ihr Hauptbüro nach
London verlegte.10 In Paris half die europäische Dependanz (das Pariser Büro) der Rockefeller-Foundation. In New York wurde 1933 das
“ Emergency Committee in Aid of Displaced German Scholars”gebildet.
In London entstand im April 1933 der “Academic Assistance Council”
(AAC), ab 1936 die SPSL (Society of Protecting of Science and Learning)11 , die Organisation, die 1936 die “List of Displaced German
Scholars”publizierte.
Diese Hilfsorganisationen im Exil schufen neue Netzwerke und stellten
Verbindungen zu den bestehenden Netzwerken in den einzelnen Fachorganisationen, der nationalen und internationalen scientific community,
her. Daraus folgte für die Emigranten — das galt für Männer und für
8

Gumbel, Emil Julius. Die Gleichschaltung der Universität Heidelberg. In: Das
Wort, Heft 3/1936, S. 61–68. Zitiert nach Gumbel (1991), S. 216–217.
9

Zu den Hilfsorganisationen vgl. Erichsen (1999).

10

Zur Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland“ vgl. Schwartz
”
(1995).

11

Zum AAC bzw. der SPSL vgl. Lord Beweridge (1959) und Hirschfeld (1988).
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Frauen —, daß ihre Chancen im Exil um so größer waren, je bekannter
sie über den nationalen Rahmen ihrer Gemeinschaft hinaus waren.
Zwischen den Hilfs-Organisationen erfolgte sehr früh eine Abstimmung und Koordinierung der Hilfsleistungen. Am engsten waren die
Beziehungen zwischen der “Notgemeinschaft”in Zürich und dem AAC
in London. Desweiteren arbeitete der AAC mit der 1919 gegründeten
International Federation of University Women und ihren nationalen Organisationen — der British Federation sowie der American Federation
of University Women — zusammen. Die Organisation der akademischen
Frauen hatte jedoch in Großbritannien zu wenig Einfluß, um den Emigrantinnen nennenswert bei der Suche nach akademischen Positionen
helfen zu können.12
Das Pariser Büro der Rockefeller-Foundation leistete zwischen 1933
und 1936 eine wesentliche Hilfe dadurch, daß es an französische Institutionen die Gelder für den Aufenthalt vertriebener deutscher Wissenschaftler zukommen ließ. Der Vorschlag, ein spezielles Programm
zu realisieren, daß eine fünfjährige Finanzierung durch die RockefellerFoundation vorsah und danach die Aufnahme durch die französischen
Institutionen, scheiterte an deren Widerstand, sich bindend für Emigranten zu entscheiden. Eine der bekanntesten Wissenschaftlerinnen, für
die diese Idee nicht realisiert werden konnte, war Hedwig Hintze (1884–
1942).13 Die vom Pariser Büro der Rockefeller-Foundation vergebenen
“ grants”betrafen vor allem die Sozialwissenschaften (social sciences),
kamen für die Naturwissenschaftlerinnen damit nicht in Betracht.
Die “Notgemeinschaft”in Zürich scheint eher vertriebenen Wissenschaftlern geholfen zu haben. Der AAC vermittelte für das British
Empire, d. h. nicht nur für Großbritannien, sondern auch Süd-Afrika,
den Fernen Osten sowie Palästina als britisches Mandatsgebiet (mit allen
Einschränkungen, die die britische Politik für die Emigranten nach Palästina bedeutete14 ). Für Gertrud Kornfeld und andere Naturwissenschaftlerinnen bot der AAC bzw. die SPSL entscheidende Hilfen. Nahezu alle
12

Vgl.: Oxford, Bodlaein Library, Archive SPSL (Society of Protecting of Science
and Learning) (im folgenden: Archive SPSL): bes. box 119/2 bis 119/4 zur Notge”
meinschaft“, 115/6 zur International Federation of University Women und 98/2-3 zur
British Federation of University Women.

13

Vgl. hierfür Archive SPSL, box 159/2.
Zu Hedwig Hintze vgl. Faulenbach (1994), Walther (2002).

14

Zur britischen Mandatspolitik in Palästina, vor allem seit 1933, vgl. Laqueur
(1975) und Wolffsohn (1998) sowie z. B. die Biographie von Smith (1999).
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emigrierten Wissenschaftler versuchten, in existierende Universitäts- und
Forschungsinstitutionen zu gelangen. Für viele bedeutete das erzwungene
Exil jedoch das Ende ihrer wissenschaftlichen Forschungen. Andere
mußten froh sein, in Industriebetrieben oder Krankenhäusern halbwegs
angemessene Stellen zu finden.

2. Gertrud Kornfeld’s Wege
Die Chemikerin Gertrud Kornfeld (25. 7. 1891–4. 7. 1955) lebte bis 1919
in ihrer Geburtsstadt Prag. Über ihre Herkunftsverhältnisse wissen wir
wenig, nur daß sie aus einer deutschsprachigen wohlhabenden jüdischen
Familie kam, die ihr sowohl die höhere Schulbildung als auch das Studium
ermöglichen konnte. Ihr Vater, Friedrich Kornfeld, war Fabrikant, bei
Studienbeginn gab sie als Adresse die Elisabethstraße 24 in Prag II an.15
Sie besuchte das deutsche Mädchengymnasium in Prag, wo sie die Reifeprüfung mit “ ausgezeichnet”beendete, und bestand danach die RealGymnasial-Reifeprüfung am Staats-Ober-Realgymnasium in Tetschen
an der Elbe (heute: Děčín) mit “Auszeichnung”.16 Erst der Abschluß
eines Realgymnasiums erlaubte ein naturwissenschaftliches Studium.
Ab Wintersemester 1910 studierte Gertrud Kornfeld 10 Semester
Chemie und physikalische Chemie an der Deutschen Universität in Prag
(der K. K. Deutschen Karl Ferdinands-Universität Prag, wie sie offiziell
hieß) und absolvierte Praktika am physikalisch-chemischen, physikalischen und am chemischen Institut. Sie hörte Vorlesungen u. a. bei den
Professoren Goldschmidt (anorganische Chemie) und Lampa (Physik),
besuchte Viktor Rothmund’s Vorlesungen über Radioaktivität und einen
Kurs Photochemie und Photographie bei Privatdozent Wagner.17
1915 fertigte sie ihre Dissertation “Über Hydrate in Lösung ”an,
die Prof. Viktor Rothmund (1870–1927) begutachtete und beendete
im Juni 1915 ihr Studium mit dem Rigorosum und dem Prädikat
15

Vgl. Studentenmatrikel, Philosophische Fakultät der Deutschen Universität Prag,
WS 1910–11 bis SoSe 1914, in: Archiv der Karls-Universität Prag. Ich bedanke mich
bei Jaroslav Folta, der mir im Juni 2002 geholfen hat, im Archiv der Universität in
Prag zu arbeiten.

16

Vgl. Curriculum vitae Gertrud Kornfeld, in: Archiv der Karls-Universität Prag,
FFNU, Studentika, Kornfeld, Gertrud, 1915.

17

Vgl. Studentenmatrikel, Philosophische Fakultät der Deutschen Universität Prag,
WS 1910–11 bis SoSe 1914, in: Archiv der Karls-Universität Prag.
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“ausgezeichnet”.18 Sie veröffentlichte erste eigene Arbeiten und hielt im
Dezember 1916 in Berlin einen Vortrag auf der Tagung der Bunsengesellschaft.
Von 1914 bis 1918 arbeitete sie im Chemischen Institut von Prof. Viktor
Rothmund an der Deutschen Universität Prag, zuerst als Demonstrator,
dann als Assistentin. Als die Tschechoslovakische Republik 1918 gegründet wurde, änderten sich die Verhältnisse entscheidend. Sie erlebte mit 28
Jahren die erste gravierende Veränderung aller ihrer Lebens- und Arbeitsumstände, den Zusammenbruch eines Staates — der ÖsterreichischUngarischen Monarchie, zu der der tschechische Staat gehörte —, die
Umwertung aller Erfahrungen und die Suche nach neuen Arbeitsbedingungen. Aus welchen Gründen sie Prag verließ, konnte nicht geklärt
werden, aber die Rothmund-Schülerin, wie sie sich selbst bezeichnete19 ,
zog nach Deutschland.
Von Prag nach Berlin
Im April 1919 fand sie an der Technischen Hochschule Hannover eine
Anstellung als Volontärassistentin am Chemischen Institut, das Max
Bodenstein (1871-1942) leitete. Volontärassistenten waren den Hilfsassistenten vergleichbar, jedoch mit der Einschränkung, daß sie oft nicht
bezahlt wurden. Als Max Bodenstein 1923 eine ordentliche Professur
für physikalische Chemie an der Berliner Universität erhielt und als
Nachfolger von Walter Nernst (1864–1941) das Physikalisch-Chemische
Institut leitete, wurde Gertrud Kornfeld im Februar 1925 Assistentin in
seinem Institut. Die offizielle Anstellung als außerplanmäßige Assistentin
war ab 1. 10. 1925 datiert.20
Im Institut arbeiteten durchschnittlich — offiziell — vier Assistenten
und vier Hilfsassistenten, und meist war Gertrud Kornfeld die einzige
weibliche Vertreterin. Ihr oblag es unter anderem, den Unterricht in den
chemischen Praktika zu betreuen. Sie arbeitete besonders zur Photochemie und Reaktionskinetik. Im Dezember 1927 reichte sie ihre Habilitationsschrift “Der Wirkungsquerschnitt von Gasmolekülen in der chemischen Kinetik ”ein. Gutachter waren Bodenstein und Nernst, und am
18

Vgl. FFNU, Studentika, Kornfeld, Gertrud, 1915, in: Archiv der Karls-Universität
Prag.

19

Vgl. Kornfeld, in: Poggendorff, Bd. VI (1923–1931), 1937, S. 1384; hier gab sie an
(Eig. Mitt.): (Schüler (sic) v. V. Rothmund +)“.
”
20
Vgl. Archiv HUB, PA Nr. 271.
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8. Juni 1928 erhielt sie die venia legendi für Chemie.21 Sie war die einzige
Frau, die sich in der Weimarer Republik an einer deutschen Universität
für Chemie habilitierte.22 Im Sommer 1927 hatte sie die preußische Staatsangehörigkeit erhalten.23 Ihre Lehr-Erfahrungen wollte sie in einem
Lehrbuch für Photochemie niederschreiben.24 Sie fand offenbar eine gute
Resonanz bei den Studierenden und betreute vor allem Dissertationen,
die von Walter Nernst und Max Bodenstein begutachtet wurden. Explizit
bedankten sich die Promovendinnen Irene Bigalke (Promotion 1931)25
und Silvia Christescu (Promotion am 9. 5. 1934)26 bei Gertrud Kornfeld.
Von 1925 bis 1929 war Gertrud Kornfeld am Physikalisch-chemischen
Institut der Berliner Universität angestellt, zuerst als außerplanmäßige
Assistentin, ab Juli 1929 als Assistentin. Vom 1. 10. 1929 an war sie
als planmäßige Assistentin am Technologischen Institut der Universität
tätig.27
Der Wechsel der Institute erfolgte mit großer Wahrscheinlichkeit auf
Grund der Stellen-Situation, so daß sie die Assistenten-Stelle offenbar
nur dann behalten konnte, wenn sie die Institute wechselte.
Am 4. September 1933 entzog ihr die Berliner Universität auf
Grund des § 3 des sogenannten “Gesetzes zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums” vom 7. April 1933 die Lehrbefugnis. Nach
rassistisch-antisemitischer Definition der Nazis war Gertrud Kornfeld
“nicht-arisch”. Im Zusammenhang mit dem Entzug der Lehrbefugnis
wurde ihr außerdem im September 1933 als Assistentin gekündigt.28
Sie erhielt zwar noch ihr Gehalt bis Dezember 1933, und ihre Kündigung wurde “ in eine Versetzung in den Ruhestand”umgewandelt29 ,
21

Vgl. Habilitation von Gertrud Kornfeld, in: Archiv HUB, Phil. Fak. 1243, Bl. 17–

39.
22

Vgl. Boedeker (1974) bzw. Boedeker (1939, Anhang).
Margarete von Wrangell (1876/77–1932) wurde nach ihrer Habilitation 1923 als erste
Frau in Deutschland ordentliche Professorin für Pflanzenernährung, jedoch nicht an
einer Universität, sondern an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim;
vgl. v. Wrangell (1930), Andronikow (1935) und Fellmeth/Hosseinzadeh (1998).
23
Vgl. Archiv HUB, PA Nr. 271, Bl. 6.
24
Vgl. den Lebenslauf zur Habilitation, in: Archiv HUB, Phil. Fak. 1243,
Bl. 17–19.
25
Vgl. Promotion Irene Bigalke, in: Archiv HUB, Phil. Fak. Nr. 708.
26
Vgl. Promotion Silvia Christescu, in: Archiv HUB, Phil. Fak. Nr. 756.
27
Vgl. Archiv HUB, PA Nr. 271, Bl. 10.
28
Vgl. Archiv HUB, PA Nr. 271, Bl. 18.
29

Vgl. Archiv HUB, PA Nr. 271, Bl. 19.
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aber ausdrücklich mit dem Zusatz: “Die Gewährung eines Ruhegehaltes
kommt nicht in Betracht.”30
Von Berlin nach London, Nottingham und Wien
Gertrud Kornfeld emigrierte sofort aus Nazi-Deutschland nach Großbritannien. Mit 42 Jahren erlebte sie den zweiten Umbruch ihrer Lebensund Arbeitswelten, dieses Mal viel gravierender und schwerwiegender.
Sie meldete sich beim Academic Assistance Council (AAC) in London
und erhielt durch dessen Vermittlung ein Stipendium für die Universität
Nottingham (1933–1934). Ihre Suche nach einer Arbeitsstelle an einer
Universität in Großbritannien blieb jedoch erfolglos. Den Vorschlag einiger britischer Kollegen und ihres ehemaligen Kollegen an der Berliner
Universität Franz Simon (1893–1956), in der chemischen Industrie zu arbeiten, wollte sie anfangs nicht aufgreifen, zu sehr war sie Wissenschaftlerin gewesen, zu sehr hing sie an ihrer wissenschaftlichen Arbeit und
Lehrtätigkeit.31
Mit einem Stipendium der American Federation of University Women, das der AAC vermittelte, arbeitete sie von 1935 bis 1936 in Wien.
An der Universität Wien konnte sie sich nur inoffiziell aufhalten.32 Dank
der Hilfe amerikanischer Kolleginnen von der Federation of University
Women erhielt sie 1937 ein Besuchs-visum für die USA, wo sie sich
zunächst nur nach Berufsmöglichkeiten umsehen wollte.33
Von Wien nach Rochester
In den USA angekommen, war sie inzwischen bereit, auch außerhalb
einer Universität eine Arbeit zu finden. Ihre Arbeiten zur Photochemie
30

Vgl. Archiv HUB, PA Nr. 271, Bl. 18 und 19.

31

Vgl. den Briefwechsel im AAC, besonders die Stellungnahme Franz Simons zu
Gertrud Kornfeld, in: Archive SPSL, file 218/3, pp. 51–145; personal file (1933–1938
† 1955); registered AAC 8. 10. 1934.

32

Die Suche im Archiv der Universität Wien blieb erfolglos, Gertrud Kornfeld
tauchte in keiner Akte auf.
Im Handbuch der Emigration“, Vol. II, 1, 1983, S. 651, stand, sie wäre bei Hermann
”
Mark gewesen, aber in den überlieferten Akten der Universität Wien und H. Mark’s
kam sie nicht vor.

33

gl. den Briefwechsel zwischen dem AAC und der American Federation of University Women, in: Archive SPSL, file 218/3, pp. 51–145; personal file (1933–1938 †1955);
registered AAC 8. 10. 1934.
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halfen ihr, 1937 eine Anstellung in einem Forschungslabor der Firma
Eastman Kodak Co. in Rochester bei New York zu bekommen. Zu diesem
Zeitpunkt war sie froh, überhaupt eine sie befriedigende Arbeit gefunden zu haben. Ein Jahr später waren die USA zum rettenden Exilland
geworden. Bei Eastman Kodak arbeitete sie sich schnell ein, erhielt eine
“permanent position”und leitete eine kleine Forschungs-gruppe, wie sie
1947 stolz der S.P.S.L. berichtete.34 Bis zu ihrem frühen Tod im Juli
1955 arbeitete sie bei Eastman Kodak in Rochester.35

3. Exil-Bedingungen für Wissenschaftlerinnen
Die Frau, Schriftstellerin und Mutter zweier Kinder, Anna Seghers
(1900–1983), die selbst seit Frühjahr 1933 im Exil leben mußte, schrieb
in einem Aufsatz: “Wie ein Elementarereignis, wie ein Wirbelsturm hat
der Einbruch des Hitler-faschismus in Deutschland gewirkt. Er hat Menschen aus alten Wohnstätten herausgeschleudert — Wohnstätten, die für
immer errichtet waren und gestopft voll schwer beweglichem Hausrat;
Wohnstätten, welche gar dürftig waren und Sturmzeiten gemäßer. Alles
zerschlagen: Das kann für den einen die Ladenfenster bedeuten und für
den anderen die Knochen. Die Existenz vernichtet: Das bedeutet für
viele Frauen die Existenz des Mannes, was aber bedeutet nicht alles
Existenz: eine Schneiderei oder ein Laboratorium, eine Redaktion oder
ein Ministerium, eine Hochschule oder die Erwerbslosenunterstützung
(denn der Gestapospitzel erwartet Dich auf der Stempelstelle).”36
Dank der Unterstützungen, z. B. des AAC, erhielten die geflüchteten Wissenschaftlerinnen zuerst und vor allem verschiedene Stipendien
(grants) an Universitäts-Instituten, mitunter auch Anstellungen als Assistentinnen, aber fast nie eine Anstellung, die ihnen erlaubte, längere
und eigenständigere Forschungen betreiben zu können. Sie mußten froh
sein, in einem Alter und mit einem Status ins Exilland zu kommen, der
es ihnen erlaubte, eine Hilfsposition oder eine Assistenten-Stelle einzunehmen. Waren sie bereits Privatdozentinnen gewesen (über die Hälfte der
48 Privatdozentinnen an den deutschen Universitäten mußte emigrieren,
34

Gertrud Kornfeld an Ester Simpson (S.P.S.L.), in: Archive SPSL, file 218/3
(personal file).

35

Vgl. Handbuch der Emigration“, Vol. II, 1, 1983, S. 651 (aber ohne Todesdatum).
”
Vgl. außerdem Poggendorff VI (1937), S. 1384 (Eig. Mitteilung) und Poggendorff VIIa
(1958), S. 880.

36

Anna Seghers, Exil, zitiert in: Gumbel (1991), S. 35.
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in Berlin 60 %), so erschwerte dies ihr Unterkommen ganz wesentlich.
Zum einen gab es in den Aufnahmeländern kaum Universitäten, die
Frauen in solcher vergleichsweise hohen Position einstellten, zum anderen
gab es die “ Women Colleges”in England und in den USA, die zwar den
Frauen Anstellungen anboten, diese aber damit unterforderten. Für eine
Mathematikerin, Physikerin oder Chemikerin, die an einer Universität
in Deutschland gelehrt hatte — an einer “richtigen Universität”, wie
sie zudem verstand — war in der Tat der Unterricht an den Colleges
unzureichend. Zu akzeptieren, daß dies ihre Rettung bedeutete, war nicht
einfach und zu dem Zeitpunkt auch nicht absehbar.
Noch schwieriger war es, Wissenschaftlerinnen, die gewohnt waren,
Verantwortung zu tragen, die selbst Mitarbeiter ausgebildet hatten, ein
Unterstellungs-Verhältnis anzubieten, bei dem sie — wieder — Schüler
waren. Meist scheiterte es nicht an den Wissenschaftlerinnen, sondern
an der betreffenden Institution. Die Biologin Gertrud von Ubisch
(1882–1965), Privatdozentin und von der Universität Heidelberg vertrieben, schilderte in einem Brief vom Februar 1947 an Lise Meitner
sehr anschaulich diese Situation: “Man sagte mir ganz offen, dass ich
in U.S.A. schwer etwas finden würde, da ich zuviel publiziert hätte und
zu bekannt wäre, und dass Fachkollegen mich als Untergebene (nicht A.V.) haben wollten, und dass man für die leitenden Stellen keine Frau,
noch Ausländerin haben wollte.”37
Auch Lise Meitner, die bekannteste Wissenschaftlerin, die emigrieren mußte, schilderte in ihren Briefen ähnliche Erlebnisse.38 Ihr Leben
im Exil begann mit der Schwierigkeit einzusehen, daß die schnelle Flucht
kein Abschieben sondern ihre Rettung bedeutete. Bei der Suche nach
einer brauchbaren Arbeitsstätte halfen ihr vor allem ihre Beziehungen
im Netzwerk der internationalen Physiker-Kollegen, besonders Max von
Laue und Paul Rosbaud 1896–1963), Dirk Coster (1889–1950), Niels
Bohr (1885–1962) sowie ihr Kollege und Mitarbeiter Otto Hahn (1879–
1968). In Stockholm hatte sie zunächst vor allem mit zwei Problemen
zu ringen, dem Sprachproblem — leben zu lernen in einer fremden
Umgebung, einer fremden Kultur und einer bisher nicht beherrschten
37

Gertrud von Ubisch an Lise Meitner, 28. 02. 1947, in: Cambridge, Churchill College
Archives, MTNR, Nr. 5/19, Bl. 3.
Zu von Ubisch vgl. Deichmann (1993), Fellmeth/Hosseinzadeh (1998), S. 207–214;
Vogt (1999, Lexikon), S. 146 sowie von Ubisch (1956/1957, 3 Teile).

38

Zu Lise Meitners Leben im Exil vgl. vor allem Sime (1996, dt. 2001) sowie den
publizierten Briefwechsel mit Max von Laue, Lemmerich (1998).
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Sprache — und dem psychologischen Problem, daß sie als bisherige Abteilungsleiterin plötzlich (wieder) als Assistentin angestellt wurde. Zu allem
kam noch hinzu, daß ihr neuer Chef, der schwedische Physiker Manne
Siegbahn (1886–1978), einst zu ihr nach Berlin-Dahlem gekommen war,
um bei ihr zu lernen. Sie bekam nur eine jährlich zu bewilligende Arbeitsund damit Aufenthaltserlaubnis, eine bescheidene Anstellung, die ebenfalls jährlich zu verlängern war — ohne daß sie beides mit Sicherheit
annehmen konnte. Sie kam überdies in ein Institut, in dem völlig andere
physikalische Frage- und Problemstellungen behandelt wurden und sie
mit ihrem Spezialgebiet absolut vereinzelt blieb. Ja, sie mußte froh
sein, hier “ unterzukommen”, und ihre Briefpartner betonten dies immer
wieder, aber für eine Wissenschaftlerin, die noch vor kurzem von ihrem
Kollegen Albert Einstein (1879–1955) “unsere Madame Curie”genannt
wurde, war dieses Exil eher eine Verbannung als eine Rettung. Es war
schwer, nicht nur für Lise Meitner.
Das Exil — Abbruch, Bruch oder Chance?
Das Exil konnte Vieles bedeuten, den Abbruch des Begonnenen, eine
Fortsetzung des Angefangenen, ein Scheitern oder eine neue Chance.
Aber die Bedingungen für Chance oder Scheitern lagen oft nicht an der
Emigrantin selbst, am wenigsten an ihrem Willen, Können und Vermögen. Mehrere Bedingungen mußten zusammenkommen39 , wenn Wissenschaftlerinnen auch im Exilland weiter arbeiten konnten. Abgesehen
vom Sprachproblem gab es 5 Voraussetzungen für Wissenschaft-lerinnen
im Exil:
1. Sie mußten das “ richtige”Alter haben, d. h. sie durften vor allem nicht
als “ too old”eingestuft worden sein.40
2. Sie mußten über die “richtige”Qualifikation verfügen, d. h. sie durften nicht zu gut sein, sie mußten aber auch hinreichend qualifiziert
sein, um aus der Menge der Bewerber und in Konkurrenz mit dem
einheimischen akademischen Nachwuchs ausgewählt zu werden.
3. Sie mußten über die “richtigen”Referenzen verfügen, d. h. sie mußten
bei auch im Exilland bekannten und akzeptierten bzw. geschätzten
Wissenschaftlern promoviert oder gearbeitet oder deren Referenz bekommen haben.
39

Die Verallgemeinerungen basieren auf der Analyse der Wissenschaftler-Emigrantinnen aus Universitäten und der KWG; zur KWG vgl. Vogt (1999, Lexikon).
40
Vgl. die - handschriftlichen - Randbemerkungen an einigen Akten in: Archive
SPSL.
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4. Vorteilhaft war es, wenn sie über bestimmte Spezialkenntnisse verfügten oder spezielle experimentelle Methodiken beherrschten, die im
Exilland zum Zeitpunkt ihrer Ankunft besonders gefragt waren.
5. Schließlich durften sie nicht wählerisch sein, weder bezogen auf das
Exil-Land, noch die akademische Institution (ein Women College war
besser als gar keine akademische Anbindung), noch ihren Status (eine
Hilfsstelle an einer Universität war besser als gar keine Anbindung).
In den Fällen, in denen diese Voraussetzungen nicht zutrafen, mußten
die Emigrantinnen nach dem bitteren Verlust der Heimat auch das
Ende ihrer wissenschaftlichen Tätigkeiten verkraften.
Gertrud Kornfeld hatte zum Spezialgebiet der Photochemie und
physikalischen Chemie gearbeitet und war als Privatdozentin an der
renommierten Berliner Universität in einer vergleichsweise sehr hohen
Position tätig gewesen. Sie verließ frühzeitig Nazi-Deutschland. Aber
beim AAC in London mußte sich Gertrud Kornfeld mehr oder weniger
als mittellose, entlassene und vertriebene Wissenschaftlerin melden und
über das erste “ grant”froh sein.
Für Gertrud Kornfeld bedeutete 1933 die Flucht ins Exil den zweiten
Wechsel eines Landes innerhalb von 15 Jahren, 1918 verließ sie die
CSR, 1933 mußte sie aus Deutschland flüchten. Inzwischen war sie 42
Jahre alt, in vergleichsweise gehobener Position gewesen, und beides
wurde im Exil ein “ Problem”. Prüfen wir nun die 5 Voraussetzungen
für Wissenschaftlerinnen im Exil für Gertrud Kornfeld.
1. Das “ richtige”Alter — Gertrud Kornfeld galt mit 42 Jahren als “zu
alt”, mindestens für grants und Hilfsassistentenstellen.
2. Die “ richtige”Qualifikation — dies traf für sie als Chemikerin zu.
Aber für Gertrud Kornfeld fand sich in ihrem Spezialgebiet erst in
den USA etwas Passendes.
3. Die “ richtigen”Referenzen — dies traf partiell zu, Max Bodenstein
war eine international bekannte und anerkannte Referenzperson. Aber
Franz Simon, ihr ehemaliger Kollege in Berlin, verfaßte kein 100%ig
positives Gutachten.
4. Bestimmte Spezialkenntnisse oder das Beherrschen spezieller experimenteller Methodiken - Gertrud Kornfeld halfen die Spezialkenntnisse
in Photochemie erst in den USA für die Anstellung bei Kodak.
5. Nicht wählerisch sein (weder bezogen auf das Land noch die akademische Institution noch den eigenen Status) — hier verfolgte Gertrud
Kornfeld anfangs die falsche Strategie. In Großbritannien wollte sie
weder zu einem Women College noch in die Industrieforschung. Erst
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nach dem deprimierenden Aufenthalt in Wien und der weiteren (zweiten) Flucht in die USA entschied sie sich für die Industrieforschung.
Gertrud Kornfeld war die erste und einzige Frau in Deutschland,
die zwischen 1919 und 1932 an einer Universität in Chemie habilitierte. Weil sie zu den vertriebenen Wissenschaftlerinnen gehörte, ist
sie heute in Deutschland fast gänzlich unbekannt. Als die Herausgeber
des Standardwerkes “ Biographisches Handbuch der deutschsprachigen
Emigration nach 1933. (International Biographical Dictionary of Central European Emigrées 1933–1945) ”Gertrud Kornfeld darin aufnahmen,
gehörte sie zwar zu den wenigen dort vorkommenden Wissenschaftlerinnen. Aber sie war so vergessen, daß die Herausgeber 1983 nicht einmal
ihr Todesdatum angeben konnten.41
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