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O  pewnych dokumentach z Archiwum Kapicy
dotyczących pobytu Stanisława Natansona
i Piotra Wertensteina w łagrach sowieckich
Jeden z autorów niniejszej publikacji (S. Domoradzki), będąc na konferencji organizowanej przez Instytut Historii Nauk Przyrodniczych i Techniki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie w 2003 r., przedstawił referat dotyczący
polskiej szkoły matematycznej, która wielkie triumfy święciła w dwudziestoleciu międzywojennym. Po referacie padło pytanie zadane przez prof. Władimira
D. Jesakowa – współautora monografii Kapica, Kreml i nauka (ryc. 1–2) – czy coś
wiadomo o życiu i działalności matematyka Stanisława Natansona, którego korespondencja znajduje się w Archiwum Kapicy w Instytucie Problemów Fizycznych im. Piotra L. Kapicy Rosyjskiej Akademii Nauk1.
W niedługim czasie drugi współautor wspomnianej monografii – Paweł J. Rubinin (1925–2008), wówczas kierujący Muzeum Kapicy w Instytucie Problemów
1
Piotr Leonidowicz Kapica (1894–1984) – fizyk rosyjski, laureat Nagrody Nobla
(1978) za odkrycie nadciekłości helu II w 1937 r., pracował m.in. u Ernesta Rutherforda
w Cavendish Laboratory (1924–1932 zastępca dyrektora), w latach 1933–1934 był
profesorem i dyrektorem Royal Society Mond Laboratory – utworzonego w Cambridge
specjalnie dla niego. Był dyrektorem Instytutu Problemów Fizyki Akademii Nauk
ZSRR (1935–1946, odsunięty od kierowania w wyniku konfliktu z Berią, powrócił do
kierowania Instytutem w 1955). W 1938 r. skutecznie interweniował u J. Stalina w sprawie
aresztowanego za wrogi stosunek do sowieckiego systemu fizyka Lwa Landaua.
W 1994, w 100-lecie urodzin P. Kapicy i 60. rocznicę utworzenia Instytutu Problemów
Fizyki, rozpoczął się bardzo powolny proces odkrywania jego archiwów. Korzystanie
z dokumentów Instytutu sowierszenno sekretnych (Archiwum Kapicy) stało się możliwe
później. Dodajmy, że wspominany Instytut został utworzony decyzją Rady Komisarzy
Ludowych 23 grudnia 1934 r.
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Ryc. 1. Strona tytułowa
monografii Kapica, Kreml i nauka

Ryc. 2. Zdjęcie P.L. Kapicy
zaczerpnięte z monografii

Fizyki – przesłał nam kopię listu matematyka Stanisława Natansona (ryc. 9) i odpisy innych listów z Archiwum Kapicy związanych z S. Natansonem (ryc. 3, 5,
6, 7) i z fizykiem prof. Ludwikiem Wertensteinem (dotyczące jego syna Piotra
Wertensteina) (ryc. 13–19).
P. Rubinin w liście z 31 lipca 2004 r. informuje, że w Archiwum Kapicy zachowały się listy polskich matematyków i fizyków. Los Ludwika Wertensteina jest
mu znany, natomiast nie jest znany los jego syna Piotra, który był aresztowany, jak
napisał, przez „nasze organy”. Podobnie nie jest znany los polskiego matematyka
S. Natansona chorego na zapalenie nerek i skazanego na 7 lat pobytu w łagrze.
Rubinin przesłał również korespondencję Natansona z Kapicą i korespondencję
Kapicy z matematykami rosyjskimi: Nikołajem N. Łuzinem i Andriejem N. Kołmogorowem2, dotyczącą nie tylko S. Natansona. Ze względu na ważne kwestie poruszane w tej korespondencji udostępniamy ją szerszemu gronu badaczy (ryc. 3 i 5).
2
Nikołaj Nikołajewicz Łuzin (1883–1950) – matematyk rosyjski, w 1936 r. uległ
spreparowanej nagonce, w której uczestniczyli też sławni matematycy rosyjscy. Po
„zwrocie” i „przyjęciu skruchy” nie pozbawiono go ważnego członkostwa w Akademii
Nauk, postawiono warunki, między innymi aby zerwał kontakty z matematykami polskimi.
W obronie Łuzina list do Mołotowa wystosował akademik P. Kapica (zob. R. Duda, Sprawa
akademika Łuzina, „Wiadomości Matematyczne” 2001, t. XXXVII, s. 27–46 – autor między innymi
omawia skomplikowany proces poddawania się środowiska matematycznego reżimowi
bolszewickiemu). Andriej N. Kołmogorow (1903–1987) – współtwórca moskiewskiej szkoły
matematycznej, brał udział w intrygach skierowanych przeciwko Łuzinowi.
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Ryc. 3. List prof. P.J. Rubinina do S. Domoradzkiego, adres Muzeum P.L. Kapicy
w nagłówku listu
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Ryc. 4. Stanisław Natanson, w l. 30. (z lewej) i 60. XX w.
(zdjęcia udostępnione przez B. Wojtowicz-Natanson)

Stanisław Natanson (1913–1985)
Szukając odpowiedzi na postawione przez P. Rubinina pytanie, zebraliśmy
materiały, które przedstawiliśmy na posiedzeniu Komisji Historii Nauki PAU
28 kwietnia 2010 r. Referat nosił tytuł Losy polskich uczonych w łagrach na przykładzie materiałów z Archiwum Kapicy.
Zgłaszając propozycję wystąpienia, przyjętą dzięki życzliwości śp. prof. Andrzeja Pelczara dla pomysłu, mieliśmy nieco mniej informacji niż obecnie. Wcześniej, jak już wspomnieliśmy, otrzymaliśmy z Archiwum Kapicy dwa listy Stanisława Natansona przebywającego w łagrach na Syberii. Prosił on w tych listach
Kapicę o pośrednictwo, w szczególności rosyjskiego matematyka N.N. Łuzina.
W jednym z listów zamieścił swoją biografię wraz z dorobkiem naukowym. Wydała się nam ta sylwetka na tyle nieznana dotąd w świecie matematycznym,
a ciekawa wobec okoliczności, w których się znalazł, że zapewniając sobie możliwość mówienia o niej tutaj, przystąpiliśmy do dokładnego – punkt po punkcie
– zbadania danych z autobiografii. Nawiązaliśmy kontakt z rodziną, m.in. dzięki
uprzejmości kuzynki S. Natansona – Pani Barbary Wojtowicz-Natanson – skontaktowaliśmy się z jego córką Marią.
Ludwik Natanson (1822–1896), lekarz, społecznik, prezes gminy żydowskiej,
współzałożyciel Muzeum Przemysłu i Rolnictwa miał synów: Edwarda (1861–
1940) i Władysława (1864–1937).
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Ryc. 5. Odpisy listów P. Kapicy do S. Natansona i N. Łuzina z 18 marca 1941 oraz listu
A. Kołmogorowa z 17 marca 1941, w którym informuje on, że znalazł w czasopiśmie
„Zentralblatt für Mathematik” recenzje dwóch prac Władysława Natansona z optyki geometrycznej, i charakteryzuje krótko dorobek Józefa Marcinkiewicza (s. 1–2) (mps w posiadaniu autorów)
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Ryc. 5. C.d.
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Władysław był wybitnym fizykiem, profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego; Edward był inżynierem technologiem, zajmował się fizyką, pracował w przemyśle.
Edward miał pięcioro dzieci: Marię Wyganowską (1901–1980); Halinę Świerczewską (1902–1982), która zajmowała się matematyką; Ludwika (1905–1992), fizyka, profesora uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Badań Jądrowych; Krystynę
Glińską (1909–1970) i Stanisława (1913–1985).
Stanisław miał czwórkę dzieci: Edwarda, Marię Teresę, Louisa, Jacques’a3.
W artykule przedstawiamy dostępną korespondencję między 28-letnim wówczas matematykiem polskim Stanisławem Natansonem i uczonymi radzieckimi:
fizykiem P.L. Kapicą oraz pomiędzy Kapicą, N. Łuzinem i A. Kołmogorowem
(ryc. 5–7). Te fragmenty zawierają bardzo ważne wiadomości, rzucające światło
na ówczesne stosunki, powiązania, dobrą lub złą wolę respondentów. Nie znamy
pierwszego listu S. Natansona skierowanego do Kapicy z dramatyczną prośbą
o pomoc. Z odpowiedzi wynika, że informował w nim o sytuacji, w jakiej się znalazł, a także o swoich pracach matematycznych, przypuszczalnie z teorii mnogości.
Kapica nie pozostał obojętny na trudny los S. Natansona i przesłał mu 200
rubli i list, w którym zawarł prośbę o biografię i spis prac, a także wysłał do
Łuzina i Kołmogorowa listy informujące o sytuacji młodego polskiego matematyka. W liście do Łuzina zamieścił Kapica przekład listu S. Natansona na język
rosyjski. W pierwszym liście Natanson widocznie wskazał Łuzina jako osobę, do
której można się zwrócić w jego sprawie, co z kolei sugerowało Kapicy, jakoby
S. Natanson był znany Łuzinowi. Kapica chciał równocześnie zebrać informacje
o Natansonie od znanych matematyków rosyjskich, aby przez nie poprzeć ewentualne pisma w sprawie złagodzenia jego pobytu w łagrze. Wydźwięk listów
Kapicy jest pozytywny wobec próśb Natansona.
Niestety, nie wiemy, czy Kapica otrzymał odpowiedź od Łuzina, bowiem
nie zachował się w jego archiwum żaden ślad to potwierdzający. Odpowiedział natomiast Kołmogorow. Jego odpowiedź, chociaż nic nie wnosi do sprawy
S. Natansona, zawiera cenne wiadomości o Józefie Marcinkiewiczu (1910–1940),
genialnym polskim matematyku z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, który został aresztowany przez NKWD wraz z innymi oficerami i osadzony w Starobielsku. Z tego listu wynika, że w 1940 – a więc w roku tragicznej śmierci
Marcinkiewicza w Starobielsku4 – Jerzy Spława Neyman5 skierował do Instytutu
3
Składamy podziękowanie Pani Barbarze Wojtowicz-Natanson za pomoc w ustaleniu
danych na temat rodziny, jak również za udostępnienie do publikacji dwóch zdjęć
S. Natansona.
4
Zob. m.in.: S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, Józef Marcinkiewicz (1910–
1940) w świetle dokumentów i wspomnień w stulecie urodzin, „Analecta” 2010, t. XIX, z. 1–2,
s. 23–62. W artykule przedstawiliśmy sylwetkę i skomplikowane losy J. Marcinkiewicza.
5
Jerzy Spława Neyman (1894–1981) – znany statystyk, od 1938 profesor California
University w Berkeley, gdzie zorganizował laboratorium statystyczne i odbywające
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Ryc. 6. Tłumaczenie (przez P. Kapicę) listu napisanego w języku angielskim przez S. Natansona (s. 3–4). Z tłumaczeniem tym Kapica, o czym już wspomnieliśmy, zapoznał matematyków Kołmogorowa i Łuzina. Autor listu wspomina o chłodzie, o potrzebie zajmowania się nauką. Końcowe zdanie brzmi: „Pragnę Panu zakomunikować, że jestem bardzo
wdzięczny za to, co Pan dla mnie uczynił. Pan nie może sobie wyobrazić, co to znaczy otrzymać taki list, jaki otrzymałem od Pana – kiedy jesteśmy tutaj” (mps w posiadaniu autorów)
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Ryc. 6. C.d.
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Ryc. 7. Końcówka listu S. Natansona do P. Kapicy oraz list Kapicy do A. Kołmogorowa,
w którym informuje, że S. Natanson jest kuzynem Władysława Natansona, autora prac
przypisywanych mylnie w korespondencji Stanisławowi Natansonowi. Kapica jeszcze raz
prosi o sprawdzenie dorobku naukowego S. Natansona i opinię o tej sprawie. W odpowiedzi Kołmogorow informuje, że w „Fundamenta Mathematicae”, „Comptes Rendus”,
„Acta Arithmetica” nie ma prac S. Natansona (mps w posiadaniu autorów)
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Matematycznego Uniwersytetu Moskiewskiego pismo informujące o aresztowaniu Józefa Marcinkiewicza. Dyrektorem Instytutu był wówczas Wiaczesław
W. Stiepanow (1889–1950), który skierował do NKWD pismo Neymana z charakterystyką sylwetki naukowej Marcinkiewicza. Kołmogorow tak określił Marcinkiewicza w liście do Kapicy: „Należy do grona najbardziej twórczych matematyków byłej Polski [бывшей Пољши]”.

Ryc. 8. Komentarz prof. Rubinina do powyższych listów: „Minął przeszło miesiąc, zaczęła
się Wielka Wojna Ojczyźniana. Nastały czasy bardzo ciężkie dla nas. W Archiwum P.L. Kapicy nie ma ani jednego listu Natansona czy też odnoszącego się do niego, oprócz tych, które
zamieszczone były powyżej. Co się z nim stało, nie wiadomo” (mps w posiadaniu autorów)

Ryc. 9 przedstawia list S. Natansona do P. Kapicy napisany w języku angielskim z datą 15 kwietnia 1941 r. i nazwą miejscowości, gdzie był pisany – Przystań.
Natanson nie tylko podaje dane do swojego życiorysu, ale, o ile może, wspomina
o chorobie, chłodzie, trudnych warunkach. Powyżej (ryc. 6) prezentowany jest
ten list w tłumaczeniu na rosyjski przez Kapicę. Tłumaczenie miejscami jest tłumaczeniem „wolnym”.
Zgodnie z informacjami zawartymi w tym liście Stanisław Natanson urodził
się 24 września 1913 r. w Warszawie. Jego ojciec był inżynierem i naukowcem
pracującym wspólnie ze swoim bratem Władysławem Natansonem (profesorem
fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim) nad podstawowymi problesię co 5 lat Sympozja Statystyki Matematycznej i Rachunku Prawdopodobieństwa.
Urodzony na granicy Rosji i Rumunii, absolwent uniwersytetu w Charkowie, w 1923
kierował Laboratorium Statystycznym SGGW w Warszawie, pracował w Laboratorium
Biometrycznym w Instytucie Nenckiego. Po habilitacji na SGGW w 1928 r. miał nikłe szanse
na otrzymanie katedry, był zdecydowanym ateistą znanym z antyklerykalnych wystąpień.
W 1934 r. wyjechał do Londynu, współpracował z Karolem Pearsonem i jego synem Egonem.
Współautor teorii testowania hipotez i teorii przedziałów ufności (zob. Słownik biograficzny
matematyków polskich, red. S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska,
Tarnobrzeg 2003; R. Duda, Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską, maszynopis).
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Ryc. 9. List S. Natansona do P. Kapicy (s. 1–5, ze zbiorów Archiwum Kapicy w Moskwie)
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Ryc. 9. C.d.

121

122

Stanisław Domoradzki, Zofia Pawlikowska-Brożek

Ryc. 9. C.d.
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mami fizyki. Stanisław ukończył Gimnazjum im. Zamojskiego w Warszawie, po
czym wstąpił do „Kollegium św. Trójcy” w Cambridge (1930), które ukończył
w 1933 r. W 1934 wyjechał do Genewy, gdzie pracował pod kierunkiem prof.
Dmitrya S. Mirimanoffa jako research student. Otrzymał stypendium Kasy im.
Mianowskiego, które umożliwiło mu studia w Paryżu. Był w grupie prof. Emila
Borela. W 1936 otrzymał doktorat nauk ścisłych na Sorbonie. W 1937 wyjechał do
Cambridge jako research student. W 1938 powrócił do Warszawy (rodzina sprzeciwiła się jego pobytowi za granicą). Był asystentem prof. Wacława Sierpińskiego
w Seminarium Matematycznym na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1935–
1939 opublikował kilka prac w: „Comptes Rendus” (Sorbona), „Fundamenta Mathematicae”, „Acta Arithmetica”, o hipotezie continuum, aksjomacie Zermelo,
zastosowaniach funkcji Baire’a. Przetłumaczył na polski Bertranda Russela The
introduction to mathematical philosophy, wydał popularną książkę One mathematics
a tautology (Warszawa, wyd. Kasy im. Mianowskiego). Kiedy pisał ten list 15
kwietnia 1941 r., przebywał w Swierdłowskiej Obłasti i miał chore nerki.
Staraliśmy się punkt po punkcie sprawdzić dane zawarte w tej biografii.
1. Z Trinity College Library w Cambridge otrzymaliśmy następujące e-maile
(ze stycznia i lutego 2010):
Dear Dr Domoradzki
Thank you for your e-mail. Stanislas Natanson was certainly admitted to Trinity on 25 September 1932 from Zamoyshi School in Warsaw. On admission he
was a Pensioner, that is he paid his own fees and received no emolument from the
College. However, he did not take any examinations or proceed to a degree. His
rooms were in Trinity Street.
Yours sincerely Jonathan Smith
Dear Stanislaw
Thank you for your e-mail. The term Pensioner is used in a very particular
way in Cambridge in that it means a student who pays their own fees, ie not
someone with a scholarship. It is rather difficult to say when Natanson
left Trinity as we do not keep a record of when students leave the College,
but as he took no examinations, he probably did not stay for much more than
a year if indeed he stayed that long.
Yours sincerely Jonathan Smith

Czyli S. Natanson był zapisany 25 września 1932 r., po ukończeniu Gimnazjum Zamojskiego w Warszawie. Studiował w charakterze wolnego słuchacza,
nie zdawał egzaminów i nie otrzymał stopni naukowych.
2. Z Archiwum Narodowego Francji otrzymaliśmy następującą informację
(e-mail z lutego 2010):
Dear Mr. Domoradzki,
If S. Natanson (born in 1913, doctorat in 1936) was a student at the Faculté des
Sciences, you should looked at:
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Faculté des Sciences.
-AJ/16/*/5518. Registre des procès-verbaux d’examens pour le doctorat d’Etat.
1935–1940;
-AJ/16/*/5570. Registre des procès-verbaux d’examens et de réception au doctorat d’Université, 1929–1940;
-AJ/16/*/5576. Rapports sur les thèses de doctorat d’Université.
I’ve made a research into the item AJ/16/8882 (Etudiants de la Faculté des sciences
de Paris nés entre 1905 et 1920), unfortunately i didn’t find any Natanson (those
files are not very well preserved).
Yours sincerely Thierry Pin

Czyli: jeśli S. Natanson studiował na Faculté des Sciences, to można sprawdzić
następujące zbiory: AJ/16/*/5518, AJ/16/*/5570, AJ/16/*/5576. Nie sprawdzaliśmy tych wymienionych zbiorów (nie mieliśmy takiej możliwości).

Ryc. 10. Okładka książki wydanej przez rodzinę
Natansonów, zawierającej informacje o Stanisławie Natansonie

Kwerenda
przeprowadzona w zbiorze AJ/16/8882 (słuchacze Fakultetu Nauk Ścisłych
w Paryżu urodzeni 1905–1920)
nie przyniosła efektu – S. Natansona nie odnaleziono (z uwagą,
że pliki nie są dobrze zachowane).
3. Sprawdziliśmy zawartość
wymienionych w liście czasopism: „Fundamenta Mathematicae”, „Comptes Rendus”, „Acta
Arithmetica” – nie odnaleźliśmy
prac S. Natansona. Podobnie
(mimo wnikliwych poszukiwań)
nie odnaleźliśmy ani książek,
ani informacji, choćby w czasopismach z tego okresu.
4. Z rozmów przeprowadzonych z prof. Andrzejem Schinz
lem – uczniem prof. Wacława
Sierpińskiego – i przeglądniętych materiałów dotyczących
uczestników seminarium W.
Sierpińskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego nie
wynika, żeby S. Natanson był
uczestnikiem tegoż seminarium.
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Ryc. 11. Fragmenty książki o rodzinie Natansonów dotyczące S. Natansona (dzięki uprzejmości B. Wojtowicz-Natanson)
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Ryc. 12. Kopia szlaku bojowego S. Natansona wydanego przez brytyjskie Ministry
of Defence (s. 1–2, z prywatnego archiwum B. Wojtowicz-Natanson)
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Ryc. 12. C.d.

127

128

Stanisław Domoradzki, Zofia Pawlikowska-Brożek

Piotr Wertenstein (ok. 1920–2003) – syn prof. Ludwika Wertensteina
Ludwik Wertenstein urodził się 16 kwietnia 1887 r. w Warszawie jako syn
Jakuba, lekarza, i Stefanii z Nusbaumów. Po ukończeniu szkoły średniej (1897–
1904) rozpoczął studia na Wydziale Matematycznym Carskiego Uniwersytetu
Warszawskiego, w 1905 r. wyjechał do Francji, gdzie studiował jako wolny słuchacz na Faculté des Sciences, w 1906 został pełnoprawnym studentem Sorbony,
w 1908 otrzymał licencjat po ukończeniu studium fizyki doświadczalnej. Następnie pracował w paryskim laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie, publikował
w czołowych czasopismach fizycznych. W 1913 uzyskał stopień docteur-sciences
na podstawie rozprawy Recherches expérimentales sur le recul radioactif. W latach
1913–1914 był asystentem, 1921–1925 – zastępcą kierownika, a od roku 1926 –
kierownikiem Pracowni Radiologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (formalnie kierowanej przez Marię Skłodowską-Curie do 1926). W 1918 r.
został mianowany profesorem radiologii Wolnej Wszechnicy Polskiej, w latach
1927–1930 był dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego tej uczelni,
zaś w latach 1933–1935 prowadził także wykłady z mechaniki teoretycznej i termodynamiki w Oddziale Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi. Był współzałożycielem (1920) Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Od 1934 r. był członkiem czynnym Akademii Nauk Technicznych. Kilkakrotnie przebywał za granicą w celu
kontynuowania badań naukowych. Po wybuchu II wojny światowej przeniósł
się z Warszawy do Turczynka pod Milanówkiem, w 1942 do Krakowa (ukrywał
się u prof. Mariana Mięsowicza), w 1944 przedostał się na Węgry. Zginął w Budapeszcie od odłamka bomby radzieckiej 18 stycznia 1945 r. Pod jego kierunkiem
odkryto nowe pierwiastki promieniotwórcze: radifenol i radiskand, oraz nieelastyczne zderzenia neuronów. Był żonaty z Matyldą, córką Jerzego Meyera, miał
z nią dwoje dzieci: Wandę i Piotra.
Poniżej (ryc. 13–19) prezentujemy odpisy przechowywanych w Archiwum
Kapicy listów dotyczących jego syna Piotra, który przebywał w łagrze sowieckim.
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Ryc. 13. Pierwsza strona listu z pliku Wertenstein. Kapica na początku marca 1940 otrzymał kartkę (nie zachowała się) od prof. L. Wertensteina, w której prosi on pomoc w odnalezieniu syna. Kapica tę prośbę skierował do Andrieja J. Wyszynskiego6, załączył też bardzo
pozytywną opinię o działalności naukowej L. Wertensteina (mps w posiadaniu autorów)
6
Andriej J. Wyszynski (1883–1954) – w latach 1933–1939 prokurator generalny ZSRR
(oskarżyciel w głównych procesach politycznych ZSRR, twórca teorii, iż przyznanie
się oskarżonego może stanowić decydujący dowód winy, za co otrzymał Nagrodę
Stalinowską), 1939–1944 wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych.
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Ryc. 14. A. Wyszynski informuje, że P. Wertenstein został aresztowany przez NKWD
przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy. P. Kapica wysyła dwa listy informujące
L. Wertensteina, że jego syn żyje: jeden na adres w Turczynku, drugi na adres Polskiego
Czerwonego Krzyża (mps jw.)
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Ryc. 15. L. Wertenstein dziękuje Kapicy za zainteresowanie i informacje o synu. Podaje
też nazwisko kolegi syna, z którym uciekał on na wschód – Józef Banatkowicz. Kapica
ponownie zwraca się do Wyszynskiego z prośbą o pomoc, chciałby doprowadzić do spotkania ojca i syna (mps jw.)
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Ryc. 16. Na początku października 1940 r. P. Kapica otrzymuje zapytanie o los P. Wertensteina od jego kuzyna Jana Kotta ze Lwowa. Z podobnym zapytaniem w listopadzie
1940 zwraca się z USA siostra P. Wertensteina. Kapica nie odpowiada na jej list (mps jw.)
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Ryc. 17. P. Kapica informuje A. Wyszynskiego o telefonicznych rozmowach w sprawie
P. Wertensteina, że „może wrócić do ojczyzny”. Podobnie 8 stycznia 1941 informuje prof.
L. Wertensteina o takiej możliwości. Prof. Rubinin objaśnia złożoność procesu „powrotu
do ojczyzny” dla młodego człowieka pochodzenia żydowskiego (mps jw.)
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Ryc. 18. Zastępca przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych A. Wyszynski informuje, że nie ma przeciwwskazań do wyjazdu P. Wertensteina do Brazylii, i wylicza, jakie
skomplikowane formalności trzeba pozałatwiać. P. Kapica przekazuje te informacje prof.
L. Wertensteinowi (mps jw.). W Archiwum odnaleziono zapis podobnego w treści telegramu wysłanego do Brazylii
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Ryc. 19. List S. Mayera z 19 marca 1941 do P. Kapicy w sprawie wyjazdu P. Wertensteina
do Brazylii i do USA (mps jw.)
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Losy Piotra Wertensteina po opuszczeniu łagru były podobne jak Stanisława
Natansona. Na mocy porozumienia Sikorski–Majski, z armią Andersa przeszedł jej
szlak bojowy. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie ukończył studia
architektoniczne w Mediolanie, gdzie mieszkał z rodziną do śmierci w 2003 r.7
Pani dr Rita Majkowska, dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
zwróciła naszą uwagę, za co serdecznie dziękujemy, na „Biuletyn Archiwum
Polskiej Akademii Nauk” nr 46 (Warszawa 2005), który zawiera opis spuścizny
Ludwika Wertensteina (1887–1945) opracowany przez Dorotę Pietrzkiewicz
(s. 20–53). Materiały L. Wertensteina zostały zakupione przez Archiwum PAN od
jego córki Wandy Wertenstein w 1955 r. (baza SEZAM, nr zespołu 148). W grupach IV (Korespondencja) i V (Materiały rodzinne) są listy otrzymywane i wysyłane, dotyczące uwolnienia Piotra Wertensteina, syna Ludwika, aresztowanego
przez NKWD we wrześniu 1939 r. przy próbie przedostania się do Rumunii.
Jednostka ta zawiera kserokopie listów oraz wypisów z korespondencji i narrację całej sprawy aresztowania oraz zaginięcia Piotra Wertensteina. W odnalezienie
i uwolnienie syna profesora Wertensteina zaangażowany był Piotr Kapica, laureat
Nagrody Nobla, który interweniował u A. Wyszynskiego, prokuratora generalnego (1933–1939) i wiceprzewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (1939–1944).
Kserokopie tych materiałów w październiku 2004 r., w trakcie Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce, w imieniu Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk przekazał PAN
profesor Wiktor Niżankowski8.

Summary

On some documents from the Archives of P.L. Kapitza related to
the imprisonment of Stanisław Natanson and Piotr Wertenstein
in Soviet labour camps
In 2003, one of the authors of this publication (Stanisław Domoradzki) presented in
Moscow a paper on mathematics in Poland in the 19th and the early 20th centuries. In the
discussion after the talk, Professor Vladimir D. Jesakov of the Russian Academy of Sciences – the co-author of the monograph Kapitza, the Kremlin and Science, asked S. Domoradzki
about the Polish mathematician Stanisław Natanson9 whose correspondence is kept in the
Zob. K.T. Toeplitz, Rodzina Toeplitzów. Książka mojego ojca, Warszawa 2004.
D. Pietrzkiewicz, Materiały Ludwika Wertensteina (1887–1945) (III-25), „Biuletyn
Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2005, nr 46, s. 25.
9
It should be noted here that Stanisław Natanson apparently worked, among others,
with Wacław Sierpiński, and published books via the Mianowski Fund. In science, the
surname Natanson was initially associated with Stanisław’s father, Edward, and his uncle
Władysław, co-founders of the specialized journal “Mathematical and Physical Papers”
(1888).
7
8
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Kapitza Archives in the Kapitza Institute for Physical Problems (named after P.L. Kapitza)
of the Russian Academy of Sciences.
In the discussion that followed, the lecturer (S. Domoradzki) thanked for the information
provided, and stated that so far – to a high degree of probability – Stanisław Natanson was
never mentioned in the context of the activities of the Lvov-Warsaw School of Mathematics;
he also declared that he would be keen to study the materials from the Kapitza Archives.
Shortly afterwards, Professor Pavel J. Rubinin (1925–2008), Head of the Museum of the
Kapitza Institute for Physical Problems, sent S. Domoradzki a copy of one S. Natanson’s
letter and typescripts of several other letters kept in the Kapitza Archives, associated with
the mathematician Stanisław Natanson and with Piotr Wertenstein, son of Professor Ludwik Wertenstein, a well-known pre-war Polish physicist.
P.J. Rubinin in his letter dated 31 July 2004 informed us that the Kapitza Archives have
preserved letters of Polish mathematicians and physicists. Rubinin knew of the fate of
Ludwik Wertenstein, but he knew nothing of the fate of his son Piotr, who was arrested
by (as he put it) “our authorities”. Neither he did know of the fate of Stanisław Natanson
who, while suffering from nephritis, was sentenced to seven years imprisonment in a Gulag’s labour camp. He also sent P.L. Kapitza’s correspondence with S. Natanson and with
mathematicians N.N. Luzin and A.N. Kolmogorov that concerned not only S. Natanson.
Looking for answers to P.J. Rubinin’s question we collected materials, which – thanks to
the encouragement from the late Professor Andrzej Pelczar – on April 28, 2010 we presented
at a meeting of the Commission on the History of Science of the Polish Academy of Arts and
Sciences. The paper was entitled On the fate of Polish scientists in Soviet labour camps.
In one of his letters Stanisław Natanson included his biography and listed his scientific
achievements. He seemed to us so unknown in the world of mathematics and so interesting because of the tragic circumstances he found himself in that we began a step by step
examination of the data from his autobiography. We got in touch with the Natanson family and – courtesy of Stanisław Natanson’s cousin, Mrs. Barbara Wojtowicz-Natanson – we
contacted his daughter Maria.
In this paper we present the available correspondence between the 28-year-old
Stanisław Natanson and P.L. Kapitza, and between P.L. Kapitza and N. Luzin and
A. Kolmogorov. These excerpts contain important messages which shed light on the relations, connections, and the good or the bad faith of the respondents. We do not know
S. Natanson’s first letter addressed to P.L. Kapitza with his dramatic request for help.
However, Kapitza’s answer showed that he had informed Kapitza about his situation as
well as about his mathematical papers, probably in set theory.
Briefly about Stanisław Natanson family: he was a son of Edward Natanson (1861–
1940) an engineer-technologist who engaged in physics and worked in the industry.
Edward had five children: Maria Wyganowska (1901–1980); Halina Świerczewska
(1902–1982), mathematician; Ludwik (1905–1992), physicist, Professor at the Łódź
University and at the Institute of Nuclear Research, Warsaw; Krystyna Glińska (1909–
1970); Stanisław (1913–1985) who had four children: Edward, Maria Teresa, Louis,
Jacques.
The other material presented in this article concerns Piotr Wertenstein who also was
imprisoned in a Soviet labour camp. He was son of Ludwik Wertenstein (1887–1945), professor of radiology at the Free Polish University and the co-founder of the Polish Physical
Society.
Hereby, we make the correspondence in question available to a broader range of researchers.

