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Księga Szkocka
lwowskich matematyków

P

rofesor Roman Duda, współczesny polski uczony, matematyk, wcześniej rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, senator i wiceminister edukacji narodowej
w latach 1991–1993 powiedział w wywiadzie: Być może jestem stronniczy, ale

uważam, że lwowska szkoła matematyczna to nasz polski największy wkład w naukę światową. Można przyjąć, że lwowska szkoła matematyczna zaczęła się kształtować od chwili,
gdy pewnego letniego dnia 1916 roku prof. Hugo Steinhaus przypadkiem usłyszał na
krakowskich Plantach rozmowę dwóch młodych ludzi, dyskutujących o twierdzeniu
Lebesgue’a. Twierdzenie to wówczas było znane tylko nielicznym matematykom. Zaintrygowany Steinhaus podszedł do nich i się przedstawił. Jednym z dyskutujących był Stefan Banach.
Niektórzy historycy nauki twierdzą, że podwaliny pod lwowską szkołę matematyczną
położyli profesorowie Wawrzyniec Żmurko, Józef Puzyna, Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski… To ich uczniowie i uczniowie ich uczniów zorganizowali tu grono
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matematyków skupionych w latach 20. i 30. XX wieku przy katedrach matematyki Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej, również w Towarzystwie Matematycznym, a w czasie wolnym – w kawiarni „Szkocka”.
Właśnie wolnego czasu matematycy ci prawie nie mieli. Pracowali, dyskutowali, omawiali nowe teorie na uniwersytecie, w kawiarni, w drodze do domu. Często na tematy
matematyczne rozmawiali do późnej nocy. Do lwowskiej szkoły matematycznej należeli
m.in: Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Eustachy Żyliński, Stanisław Ruziewicz, Antoni
Łomnicki, Stanisław Mazur, Juliusz Schauder, Stefan Kaczmarz, Marek Kac, Władysław
Nikliborc, Władysław Orlicz, Sala Weinlos, Myron Zarycki, Stanisław Ulam, Meier Eidelheit, Herman Auerbach. Znakomitych uczonych było więcej. Grupę tę tworzyły osoby
o różnym pochodzeniu społecznym i różnych narodowości – Polacy, Żydzi, Ukraińcy.
Filarami tego wybitnego grona, najlepszymi z najlepszych byli Steinhaus, Banach, Mazur i Ulam. Bardzo różni, niepodobni do siebie. Steinhaus pochodził z bogatej żydowskiej
rodziny adwokatów i polityków, był zamożny i najbliższy naszym wyobrażeniom o postaci
profesora, pedantyczny, surowy wobec studentów, jedyny abstynent w tym gronie – jak pisze
Mariusz Urbanek w książce Genialni. Lwowska szkoła matematyczna. Był językowym purystą, ale też miał niezwykłe poczucie humoru, nawet czarnego. Słynął nie tylko z wybitnych odkryć matematycznych, ale też z opowiadania licznych anegdotek, żarcików, dowcipów. Był autorem tomików aforyzmów, np. Nasz ustrój ekonomiczny – postępowy paraliż
(1953). Steinhaus mawiał, że jego najważniejszym wkładem w naukę jest „odkrycie” Banacha. Wojnę przeżył na wsi pod Nowym Sączem dzięki fałszywym dokumentom wystawionym na nazwisko Krochmalny. Po wojnie wyjechał do Wrocławia, był organizatorem Wydziału Matematyczno-Fizycznego na tamtejszym uniwersytecie. Zawsze miał bardzo
krytyczny stosunek do władzy ludowej. Zmarł w 1972 roku.
Stefan Banach był nieślubnym dzieckiem niepiśmiennej góralki i rekruta cesarsko-królewskiej armii, wychowankiem praczki. Został profesorem w 1924 roku, choć zaliczył tylko dwa lata
studiów na politechnice. W tym samym roku został członkiem
korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Był geniuszem, jednym z twórców analizy funkcjonalnej. Jego odkrycia
zapewniły mu wysoką pozycję w światowej matematyce XX wieku. Sowieci bardzo cenili Banacha jako naukowca. W 1940 roku
został dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego sowieckiego Uniwersytetu Lwowskiego. Podczas okupacji niemieckiej
stracił pracę, został karmicielem wszy w Instytucie Badań nad
Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla. W 1944
roku, po powrocie władzy sowieckiej, znów został dziekanem.
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Sowieci mieli wobec niego wielkie plany. Kusili wysokim stanowiskiem w Akademii Nauk
ZSRR, Nagrodą Stalinowską. Postępująca choroba – rak płuc – doprowadziła do jego
śmierci 31 sierpnia 1945 roku. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim. Pogrzeb
Banacha był wielką manifestacją polskiego środowiska naukowego Lwowa. Na cmentarzu żegnało go po kolei 16 mówców. Gdy ostatnie słowa pożegnania ucichły w poszumie
cmentarnych drzew, zapadł wieczór. 11 listopada 2018 roku Stefan Banach został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.
Stanisław Mazur urodził się w rodzinie burżuazyjnej, był Polakiem z dziada pradziada,
ale też od wczesnej młodości – ideowym komunistą. W PRL zrobił zawrotną karierę,
choć nigdy nie ubiegał się o wyróżnienia i odznaczenia. Od 1944 roku zaangażował się
w działalność Związku Patriotów Polskich, od 1947 roku był długoletnim posłem na
sejm, członkiem PZPR, a od 1951 roku – sekretarzem generalnym Polskiej Akademii
Nauk. Po 1968 roku doznał rozczarowania realnym socjalizmem i zrezygnował z pracy na
Uniwersytecie Warszawskim. Zmarł w 1981 roku w Warszawie.
O wiele młodszy Stanisław Ulam pochodził z rodzimy bogatych lwowskich żydowskich
przedsiębiorców-architektów. W 1937 roku wyjechał do USA, gdzie zrobił zawrotną karierę. Był w Los Alamos jednym z „ojców” bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę
i Nagasaki, a potem pracował nad konstruowaniem bomby wodorowej. Laboratorium
w Los Alamos poświęcił ponad 30 lat życia. W 1976 roku opublikował wspomnienia pod
tytułem Przygody matematyka. Zmarł w 1984 roku w Santa Fe.

Kawiarnia „Szkocka” współcześnie
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