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Alfred Rosenblatt  
(1880–1947)

A lfred Rosenblatt urodził się w Krakowie 22 czerwca 1880 roku jako  
 pierwsze dziecko adwokata, członka rady miejskiej Krakowa i wykła-

dowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr. Józefa Michała Rosenblatta i jego 
żony Klary z domu Koppelmann. W tej rodzinie żyjącej od pokoleń w Krako-
wie były silne tradycje prawnicze. W latach 1890–1898 A. Rosenblatt uczęsz-
czał, tak jak jego ojciec, do Gimnazjum św. Anny w Krakowie, w którym  
7 czerwca 1898 roku złożył z odznaczeniem egzamin dojrzałości. W tym sa-
mym roku podjął studia na Wydziale Budowy Maszyn Wyższej Szkoły Tech-
nicznej w Wiedniu, które ukończył w 1903 roku. W tej szkole otrzymał częś-
ciowe absolutorium (1/5).

W letnim semestrze roku akademickiego 1902/1903 A. Rosenblatt rozpo-
czął studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Jako student zwyczajny był zapisany do końca roku akademickiego 
1906/1907, z roczną przerwą spowodowaną chorobą w roku akademickim 
1904/1905. 

Z zamiarem uzyskania stopnia doktora filozofii 9 stycznia 1908 roku 
przedłożył pracę O funkcjach całkowitych przestępnych z zakresu teorii funk-
cji analitycznych, całkowitych, przestępnych oraz zmiennej zespolonej. Do 
rygorozów z grupy matematyczno-przyrodniczej wybrał astronomię. Recen-
zentami pracy byli profesorowie Stanisław Zaremba i Kazimierz Żorawski. 
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W konkluzji swojej oceny S. Zaremba napisał: „Sądzę, że praca ta czyni za-
dość warunkom dysertacji na uzyskanie stopnia doktora filozofii”.

27 lutego 1908 roku A. Rosenblatt złożył egzamin doktorski z matema-
tyki i astronomii. Przewodniczącym komisji był dziekan Wydziału Filozo-
ficznego UJ prof. Władysław Natanson, egzaminatorami profesorowie: S. Za-
remba, K.  Żorawski i Maurycy Rudzki. Komisja uznała wynik za celujący.  
28 marca 1908 roku odbył się egzamin z filozofii. Komisji przewodniczył prof. 
Natanson, a egzaminatorami byli profesorowie Maurycy Straszewski i Stefan 
Pawlicki. Odpowiedzi uznano za dostateczne. W tym samym roku A.  Ro-
senblatt udał się na studia uzupełniające do Getyngi, gdzie specjalizował się 
w matematyce pod kierunkiem Felixa Kleina, Dawida Hilberta i Edmunda 
Landaua. Intencją A.  Rosenblatta było uzyskanie formalnych podstaw do 
wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i matematyki szkół średnich, jako 
przedmiotów z głównym językiem wykładowym polskim. Związana z tym 
procedura była skomplikowana i wymagała nie tylko odbycia kilku ko-
lokwiów, ale też napisania prac domowych i wykonania tak zwanych prac 
pod nadzorem oraz przystąpienia do egzaminów ustnych. Z uwagi na pobyt 
w Getyndze otrzymał od komisji dodatkowe trzy miesiące na napisanie prac 
domowych. W czerwcu 1909 roku przystąpił do egzaminu nauczycielskie-
go. Zamiast kolokwiów filozoficzno-pedagogicznych przedłożył świadectwo 
z opracowanej w seminarium filozoficznym rozprawy Pojęcia grupy i badania 
nowsze nad przestrzenią, którą uznano za celującą. Z pracy domowej z ma-
tematyki został zwolniony na podstawie rozprawy doktorskiej. Z fizyki wy-
łożył obecny stan badań zjawisk termoelastycznych. Praca została uznana za 
znakomitą, a w protokole napisano: „poziom pracy kandydata jest niezwykle 
wysoki i wartość jej jest bardzo poważna i duża”. W dniach 25–26 kwietnia 
1910 roku składał z matematyki i fizyki prace pod nadzorem. Z matematyki 
uzyskał ocenę celującą, a z fizyki dobrą. Egzamin z fizyki był rozłożony na 
dwie części. Ustne egzaminy z matematyki i fizyki wyznaczono na 4 czerw-
ca 1910 roku. Z obydwóch otrzymał ocenę celującą. Z fizyki A. Rosenblatt 
omówił sześć zagadnień: zasadę prędkości przygotowanych, zadanie linii łań-
cuszkowej, entropię, potencjał termodynamiczny układu złożonego z cieczy 
i pary, polaryzację eliptyczną i równania Maxwella. Z matematyki rozwiązał 
zadania z geometrii oraz rachunku różniczkowego i całkowego. 

Odpowiedzi z języka polskiego były bardzo dobre, podobnie z języka nie-
mieckiego. W tym samym dniu komisja egzaminacyjna, w której skład weszli 
Franciszek Czerny-Schwarzenberg, K. Żorawski i August Witkowski, orze-
kła, że egzaminowany „jest uzdatniony do nauczania”. 

Po powrocie z Getyngi do Krakowa rozpoczął A.  Rosenblatt pracę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim jako asystent kwalifikowany, a następnie jako 
docent. Jego zainteresowania koncentrowały się głównie wokół geometrii al-
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gebraicznej. Był pod wpływem badań matematyków francuskich i włoskich. 
W lipcu 1911 roku w sekcji matematycznej XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodni-
ków Polskich w Krakowie A. Rosenblatt wygłosił referat o postępach teorii 
powierzchni algebraicznych. Jego celem było zapoznanie polskich naukow-
ców z działem geometrii, który nazwał „jedną z najpiękniejszych zdobyczy 
Nauk matematycznych lat ostatnich”. W tym samym roku opublikował roz-
prawę Badania nad kształtami krzywych algebraicznych stopnia szóstego. 

W listopadzie 1912 roku zwrócił się do Wydziału Filozoficznego o do-
puszczenie do habilitacji na prywatnego docenta w zakresie matematyki przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim i złożył pisemne przyrzeczenie następującej 
treści: „Przyrzekam, że w razie dopuszczenia mnie do habilitacji nie przed-
sięwezmę nic takiego, co by mogło być połączone z jakąkolwiek szkodą dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i dla jego narodowego charakteru. Przyrzekam 
również, że będę bronił charakteru narodowego polskiego Uniwersytetu 
przeciwko wszelkim usiłowaniom antynarodowym i przewrotowym”. 

3 marca 1913 roku w sali posiedzeń Wydziału Filozoficznego UJ odbyło 
się kolokwium habilitacyjne dr. A. Rosenblatta w obecności dziekana prof. 
Jana Michała Rozwadowskiego oraz profesorów K. Żorawskiego i S. Zarem-
by. Trzy dni później A. Rosenblatt wygłosił wykład habilitacyjny O całkach 
periodycznych problematu trzech ciał. 

26 czerwca 1913 roku otrzymał veniam legendi na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim na podstawie rozprawy habilitacyjnej Badania nad pewnymi klasami 
powierzchni algebraicznych nieregularnych i nad biracjonalnymi przekształce-
niami nie zmieniającymi tych powierzchni. Recenzent, K. Żorawski, pochwa-
lił A. Rosenblatta za zdobytą wiedzę i umiejętność jej zastosowania. Zwrócił 
uwagę na sposób redagowania prac, w tym rozprawy habilitacyjnej, sugeru-
jąc, że charakteryzuje je „pewna nerwowość i pewien pośpiech, które to ce-
chy nie wpływają dobrze na jasność przedstawienia rzeczy”. 

Alfred Rosenblatt nigdy nie służył w wojsku. W czasie I wojny światowej 
został asenterowany do służby czynnej, lecz zwolniony na skutek reklamacji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działania wojenne wpłynęły na obniżenie uni-
wersyteckiej aktywności naukowej, przenosząc ją na płaszczyznę prywatną. 
Nie ominęło to także krakowskich matematyków. Regularnie co tydzień spo-
tykali się w mieszkaniu Hugona Steinhausa przy ulicy Karmelickiej 9. Byli 
wśród nich profesorowie S. Zaremba, K. Żorawski i J. Śleszyński, a także Ste-
fan Banach, Witold Wilkosz, Leon Chwistek, Władysław Ślebodziński, Wło-
dzimierz Stożek i A. Rosenblatt, późniejsi znakomici polscy uczeni. Podczas 
tych spotkań kształtowały się idee i zawiązywały się przyjaźnie. Dla A. Ro-
senblatta uczestniczenie w nich było po śmierci ojca w 1917 roku intelektual-
ną i duchową odskocznią. Stały się one zalążkiem Towarzystwa Matematycz-
nego w Krakowie, które ukonstytuowało się 2 kwietnia 1919 roku. 
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W roku akademickim 1919/1920 powierzono A.  Rosenblattowi jako 
docentowi prywatnemu wykłady z matematyki, które kontynuował w roku 
następnym. 6 sierpnia 1920 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajne-
go matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 października 1920 do  
30 września 1935 roku był zatrudniony jako adiunkt Seminarium Matema-
tycznego UJ. W roku 1921/1922 był już docentem z tytułem profesora nad-
zwyczajnego i wykładał: geometrię analityczną w przestrzeni trójwymiaro-
wej, geometrię wykreślną, krzywe algebraiczne, geometrię różniczkową na 
płaszczyźnie, równania różniczkowe zwyczajne, algebrę i teorię liczb, o po-
jęciu krzywej i powierzchni, funkcje analityczne, funkcje i całki algebraicz-
ne oraz matematyczne podstawy mechaniki kwantów. W latach 1923–1926 
wydał trzy obszerne podręczniki akademickie: Geometria analityczna, cz. 1 
i Geometria analityczna, cz. 2: Przestrzenna, nakładem Kółka Matematyczne-
go UJ oraz Geometria analityczna na płaszczyźnie, nakładem Polskiej Akade-
mii Umiejętności – łącznie 1730 stron. W 1931 roku ukazała się drukiem jego 
Geometria analityczna trzywymiarowa.

Życie prywatne A. Rosenblatta zmieniło się 29 czerwca 1924 roku. W Wie-
liczce wstąpił w związek małżeński z Paulą Perl Unger. Ślubu udzielił rabin 
z Krakowa, dr Samuel Schmelkes, na mocy pełnomocnictwa rabinatu w Wie-
liczce z dnia 24 czerwca 1924 roku. Małżeństwo to było bezdzietne. 

Na rok akademicki 1930/1931 otrzymał propozycję przyjęcia posady dy-
rektora Instytutu Matematycznego i Katedry Matematyki Wyższej na Uni-
wersytecie w La Plata w Argentynie. Nie mógł jej jednak przyjąć z powodu 
zmiany sytuacji w tym kraju. 

Alfred Rosenblatt był już w tych latach znanym i uznanym matematykiem. 
Opublikował około 100 prac w różnych językach: po polsku, niemiecku, fran-
cusku, hiszpańsku, angielsku i włosku. W zakresie jego zainteresowań znaj-
dowały się następujące działy nauk matematycznych: równania różniczkowe, 
zwyczajne i cząstkowe, rachunek wariacyjny, teoria potencjału, równania 
całkowe, funkcje analityczne, szeregi potęgowe o zmiennych rzeczywistych, 
mechanika niebieska, hydrodynamika, aerodynamika, teoria krzywych, 
powierzchni i utworów wielowymiarowych algebraicznych. Uczestniczył 
w międzynarodowych kongresach matematycznych w Cambridge (1912), 
Rzymie (1926), Liège (1930) i Zurychu (1932). Na kongresie w Bolonii 
(1928) przewodniczył sekcji fizyki matematycznej oraz wygłosił referat ogól-
ny z geometrii algebraicznej. Brał udział w zjazdach matematyków polskich 
(1927), niemieckich (1929) i rumuńskich (1932). W 1931 roku w Instytucie 
Mechaniki Cieczy na Sorbonie przedstawił trzy odczyty z zakresu hydrody-
namiki. Wygłosił serię wykładów w Sofii i Belgradzie. Praca z zakresu teorii 
równań cząstkowych przyniosła mu odznaczenie – palmę akademicką ofice-
ra d’Instruction Publique, przyznaną mu przez rząd francuski. Został człon-
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kiem Towarzystwa Naukowego w Liège i Towarzystwa Naukowego w Ate-
nach. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, 
Circolo Matematico di Palermo, Société Mathématique de France w Paryżu, 
American Mathematical Society w Nowym Yorku, Deutsche Mathematiker 
Vereinigung i innych. 

Ogłosił 28 komunikatów w „Comptes rendus” Akademii Paryskiej  
i 11 komunikatów w „Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei” w Rzy-
mie. W „Pracach matematycznych” i „Wiadomościach matematycznych” 
opublikował 14 artykułów. W „Biuletynie” i w „Rozprawach Polskiej Akade-
mii Umiejętności” ogłosił 13 prac.

W roku 1932 Rada Wydziału Filozoficznego UJ uchwaliła wniosek o prze-
dłużenie adiunktury A. Rosenblattowi na okres trzech lat. Trzy lata później 
jednogłośnie poparła wniosek o mianowanie go adiunktem stałym Instytutu 
Matematycznego od 1 września 1935 roku. 13 września 1935 roku ślubował: 
„na powierzonem mi stanowisku pomocniczej siły naukowej przyczyniać 
się będę do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospo-
litej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę, wszystkich obywateli kraju 
w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki 
mego stanowiska pełnić gorliwie i sumiennie, a tajemnicy urzędowej docho-
wam”. Do 1936 roku, to jest do czasu wyjazdu do Limy (Peru), był zatrudnio-
ny jako adiunkt w Instytucie Matematycznym UJ. 

W roku akademickim 1936/1937 na wniosek Rady Wydziału Filozoficz-
nego otrzymał od ministerstwa płatny urlop celem prowadzenia wykładów 
na Uniwersytecie św. Marka w Limie, z zastrzeżeniem, że Skarb Państwa nie 
pokryje kosztów ewentualnego zastępstwa na stanowisku docenta i adiunkta. 
Urlop ten jako bezpłatny przedłużono mu na kolejny rok akademicki. Obo-
wiązki adiunkta przejął po nim w roku akademickim 1937/1938 S. Zaremba. 
Pomimo trudności formalnych otrzymał urlop bezpłatny na kolejny rok aka-
demicki. W chwili wybuchu II wojny światowej był pracownikiem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. 

Na Uniwersytecie św. Marka w Limie prowadził wykłady i seminaria dla 
studentów oraz opiekował się doktorantem. Rozpoczął prace nad zorgani-
zowaniem biblioteki matematycznej na tamtejszym uniwersytecie. Wraz 
z Godofredo Garcíą uczestniczył w procesie powołania Akademii Nauk Na-
turalnych, Ścisłych i Fizycznych w Limie.

Alfred Rosenblatt opublikował ponad 150 prac z zakresu geometrii, topo-
logii, hydrodynamiki i mechaniki. Został członkiem Peruwiańskiego Komi-
tetu Narodowego Geodezji i Geofizyki oraz członkiem honorowym redak-
cji czasopisma „Revista de Ciencias”. Jako profesor zwyczajny objął katedrę 
wyższej matematyki w Limie. Zgromadził wokół siebie wielu zdolnych na-
stępców. Jego najwybitniejszym uczniem był José Tola Pasquel (1914–1999), 



późniejszy dyrektor Instytutu Nauk Fizycznych i Matematycznych Uniwersy-
tetu oraz rektor Uniwersytetu św. Marka. Niewątpliwą zasługą A. Rosenblatta 
było przeniesienie na grunt peruwiański najnowocześniejszych prądów eu-
ropejskiej matematyki. 

W korespondencji z 12 sierpnia 1938 roku kierowanej do rektora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego eksponował swój związek z macierzystą uczelnią 
słowami: „na dalekiej obczyźnie [...] powołany tam zostałem jako członek 
Szkoły Jagiellońskiej, a Uniwersytet św. Marka w Limie stale podkreśla, iż 
dumny jest z nawiązanego kontaktu z Uniwersytetem Krakowskim, a skrom-
ne moje wysiłki naukowe w Peru przypisywane są nie mojej własnej zasłudze, 
ale Szkole, do której należę”. 

Alfred Rosenblatt był postacią wielkiego formatu. Jego działalności na-
ukowej towarzyszyła pasja, zamiłowanie dydaktyczne i wielka precyzja. Jego 
nowatorskie metody nauczania wprowadzono na peruwiańskich uniwersy-
tetach. 

Alfred Rosenblatt nie wrócił już do Polski. Po przebytym zapaleniu płuc 
zmarł 7 lipca 1947 roku w Limie i tam został pochowany.
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