
Antoni Maria Emilian Hoborski 
to pochodzący z Tarnowa nie-
zwykły matematyk. Już w wieku 

21 lat, będąc jeszcze studentem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, został pre-
zesem działającego na uczelni Koła 
Matematyków. Był współzałożycielem 
i pierwszym rektorem Akademii Gór-
niczej (obecnie AGH), jednym z zało-
życieli i wiceprezesem Towarzystwa 
Matematycznego. W 1937 r. założył 
czasopismo matematyczne „Opuscula 
Mathematica” i był jego pierwszym 
redaktorem. Wielki patriota. Aresz-
towany podstępnie wraz z innymi 
profesorami krakowskimi przez hitle-
rowców w słynnej akcji Sonderaktion 
Krakau, nie wykorzystał faktu, że jego 
matka była Niemką, a ojciec oficerem 
armii austriackiej i jako polski profesor 
został zamęczony w obozie w Sach-
senhausen.

Młodość

Antoni Hoborski urodził się 1 kwietnia 
1879 r. w Tarnowie jako syn Antoniego 
i Marii. Po ukończeniu szkoły średniej 
w roku 1897 rozpoczął studia mate-
matyczne na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Będąc jeszcze studentem, został 
wybrany w 1900 r. na prezesa Koła 
Matematyków działającego na UJ od 
1893 r. Działalność Koła za jego preze-
sury bardzo się ożywiła. Organizowa-
no posiedzenia naukowe, utworzono 
bibliotekę (w 1901 r. liczyła 47 książek) 
oraz rozpoczęto własną działalność 
wydawniczą. Od roku 1901, po ukoń-
czeniu studiów, przez 18 lat pracował 
jako nauczyciel w szkołach średnich 
w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. 
Stopień doktora filozofii na UJ otrzy-
mał w roku 1908 u prof. Stanisława 
Zaremby. Studia uzupełnił w Paryżu 
na Sorbonie, gdzie w 1909 r. uzyskał 
licencjat z nauk ścisłych w zakresie 
matematyki, a następnie w Getyndze, 
gdzie zajmował się rachunkiem waria-
cyjnym pod okiem prof. Felixa Kleina 
i prof. Davida Hilberta. Studia zagra-
niczne Hoborski odbył dzięki stypen-
dium z fundacji Akademii Umiejętności 

Wiktora Osławskiego. Po powrocie do 
Polski pracował jako nauczyciel V Gim-
nazjum w Krakowie. Od 1911 r. objął 
wykłady zlecone na UJ i w tym samym 
roku się habilitował.

Akademia Górnicza

Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości Komitet Organizacyjny, którego 
członkiem był Antoni Hoborski, podjął 
prace zmierzające do otwarcia Akade-
mii Górniczej w Krakowie. Stało się 
to faktem uchwałą Rady Ministrów 
z dnia 8 kwietnia 1919 r., a 1 maja 
1919 r. Naczelnik Państwa Józef Pił-
sudski mianował jej pierwszych profe-

sorów, w tym Hoborskiego. Rektorem 
został mianowany prof. Stanisław 
Płużański, ale nie podjął tych obo-
wiązków. Po uruchomieniu pierwszego 
roku studiów w krakowskiej Akademii 
Górniczej cały ciężar prac i obowiązków 
organizacyjnych wzięli na siebie pro-
fesorowie Józef Morozewicz i Antoni 
Hoborski, który został pierwszym dzie-
kanem Wydziału Górniczego, pierw-
szym urzędującym rektorem (1920-22) 
i kierownikiem Zakładu Matematyki 
(1919-39). W swoim sprawozdaniu za 
rok 1920/1921 rektor Hoborski napi-
sał: „Pierwszy rok istnienia Akademii 
zakończył się niepomyślnie dla naszej 

uczelni. Ciężkie bowiem walki z Rosją 
bolszewicką spowodowały ogólną 
mobilizację społeczeństwa, porzucenie 
wszelkich poczynań dla jednej sprawy, 
jaką była obrona zagrożonego bytu 
państwowego. Toteż studenci nasi, 
pomni swych obowiązków wobec 
Ojczyzny, opuścili mury uczelni, zanie-
chali wakacyjną pracę w kopalniach 
i wstąpili do wojska jako ochotnicy”.

Dorobek

W 1925 r. Hoborski został popro-
szony o objęcie Katedry Matematy-
ki na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
ale odmówił i pozostał w Akademii 
Górniczej. Wykładał jednak na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, głównie geo-
metrię różniczkową. Opublikował 66 
prac naukowych, w tym 7 skryptów 
i 7 podręczników, wśród nich „Mate-
matykę wyższą” w 2 tomach. Niedo-
kończony z powodu śmierci skrypt 
„Teoria powierzchni” zawiera pierwszy 
w języku polskim wykład rachunku 
tensorowego. Jego podręcznik „Teoria 
krzywych” był nowością w literatu-
rze matematycznej, gdyż zastosował 
w nim metodę wektorową.

Jego los dopełnił się tragicznie: 
6 listopada 1939 r. wraz z grupą pro-
fesorów dostał się w pułapkę zasta-
wioną przez hitlerowców na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Został najpierw 
przewieziony do Wrocławia, a stamtąd 
trafił do obozu w Sachsenhausen. 
Zawiadomiony tam o śmierci żony 
w Krakowie, spokojnie powiedział: „To 
i tak lepiej, niż gdyby się ona dowie-
działa o mojej śmierci, która mnie 
niechybnie czeka”. Z końcem stycznia 
1940 r. na skutek odmrożenia ampu-
towano mu palce u nóg, w wyniku 
gangreny i całkowitego wycieńczenia 
zmarł 9 lutego 1940 r. Jak na ironię, 
dzień wcześniej oficjalnie został zwol-
niony z obozu. Nie wiadomo, gdzie 
jest pochowany. Wiele lat po wojnie 
grupa profesorów z AGH przywiozła 
urnę z ziemią z obozu w Sachsen-
hausen i wmurowała ją obok tablicy 
upamiętniającej te wojenne wydarze-
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nia. Tam jest więc symboliczny grób 
pierwszego rektora Akademii.

Wspomnienia i anegdoty

Początki Akademii skazane były na 
dość dużą improwizację kadrową 
i lokalową, co zapewne spędzało 
Hoborskiemu sen z powiek i przy-
sparzało masę kłopotów. Na uczelni 
jednak panowała dyscyplina i rygor. 
Znany był z powiedzenia, że wartość 
kandydata na studia jest odwrotnie 
proporcjonalna do liczby protekcji. 
Prowadził nawet swoiste studia 
porównawcze na ten temat. Andrzej 
Bolewski, nieżyjący już kronikarz Aka-
demii, twierdził, że panował nawet 
zwyczaj, iż dziekani, profesorowie 
i docenci współpracujący z Hobor-
skim odnotowywali na kartkach 
każdy znany im przypadek protekcji 
lub innych zakulisowych zabiegów, 
następnie kartki te wręczali rektorowi 
przy pierwszej nadarzającej się okazji. 
Byli absolutnie pewni jego dyskrecji, 
on zaś miał oko na przesmykujących 
się studentów.

Ze wspomnień stu-
dentów wynika, że jego 
wykłady były bardzo 
przemyślane, szczegóło-
wo opracowane. Profesor 
zawsze korzystał z nota-
tek, w których dla uroz-
maicenia wykładu były od 
czasu do czasu delikatne 
wstawki humorystyczne. 
Studenci, którzy powtarzali 
rok, a było takich wielu, 
często zapowiadali reszcie: 
– Słuchajcie, Hoborski dzisiaj opowie 
taki kawał, i cytowali z pamięci. Rze-
czywiście, po wyprowadzeniu jakiegoś 
skomplikowanego twierdzenia Profesor 
opowiadał dowcip, by słuchacze mogli 
odreagować.

Uczeń i współpracownik

W 1917 r. pewien uczeń siódmej klasy 
gimnazjum, gdzie uczył Antoni Hobor-
ski, zwrócił uwagę nauczyciela roz-
wiązaniem kilku trudniejszych zadań 
z matematyki. Nauczyciel zaprosił go 
do swojego domu i przez dłuższy 

czas w każdą niedzielę 
robił mu prywatne wykła-
dy z matematyki wyższej. 
Tym uczniem był Stanisław 
Gołąb, późniejszy profesor 
AGH. Zdarzenia te zapo-
czątkowały ich wzajemną 
fascynację i przyjaźń. Gołąb 
jeszcze jako gimnazjalista 
słuchał wykładów profe-
sora na Akademii. Później 
sam stał się wykładowcą 
i profesorem AGH. Ponie-

waż państwo Hoborscy nie mieli dzieci, 
więc traktowali Stanisława jak syna, 
a dla niego profesor przez całe życie 
był mistrzem. Obaj, jako profesoro-
wie, trafili w czasie wojny do obozu 
koncentracyjnego w Sachsenhausen. 
Przeżył tylko Stanisław Gołąb.

W opublikowanych w 1969 r. wspo-
mnieniach prof. Gołąb pisze: „Pod 
względem cech charakteru należał 
profesor Hoborski do postaci zupeł-
nie wyjątkowych. Niezwykle su- 
mienny i pracowity, będąc surowym dla 
siebie, wymagał od innych niezwykłej 

obowiązkowości. Był z jednej strony 
bezkompromisowy w sprawach etycz-
nych (nie uznawał w szczególności 
żadnych protekcji), z drugiej czuły, 
wrażliwy i wyrozumiały na ludzkie nie-
szczęścia. Nie mając własnych dzieci, 
łożył duże sumy na pomoc dla różnych 
sierot. Był żarliwym patriotą polskim. 
Mimo że był synem oficera austriackie-
go, a matka była Niemką z pochodze-
nia, jak rzadko kto dostrzegał wady 
narodowe Niemców, zwłaszcza te, 
które były groźne dla naszego naro-
du. Młodzież kochał do tego stopnia, 
że choć to było dla niego nieraz torturą 
fizyczną (z powodu słabego wzroku), 
brał chętnie udział w wycieczkach 
naukowych ze swoimi studentami do 
kopalń i hut. Toteż wpływ, jaki wywie-
rała jego osobowość na studentów, 
był przemożny. (…) Jako uczony był 
człowiekiem niezwykle skromnym; nie 
łaknął zaszczytów, cenił nade wszystko 
ciepłą atmosferę domową i spokój do 
pracy. Należał do tych, którym sukcesy 
uczniów przysparzają więcej radości 
aniżeli własne osiągnięcia”.  q
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