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Dwie Warszawy

StreszczenieDwie Warszawy to jeden z czterech szkiców Jerzego Mio-
duszewskiego z historii matematyki. We wszystkich autor z ogromną
przenikliwością ukazuje nie tylko węzłowe problemy rozwoju pojęć ma-
tematycznych, ale i kulturowe oraz polityczne uwarunkowania upra-
wiania matematyki, jego uwikłania w procesy dziejowe. Dzięki zasto-
sowaniu beletrystycznej konwencji monologu wewnętrznego bohaterów
(bądź przeplatających się monologów) autor nie tylko próbuje wniknąć
w mentalność występujących postaci (a są wśród nich nazwiska wiele
znaczące dla dziejów matematyki), ale też za ich pośrednictwem wypo-
wiadać godne uwagi myśli i opinie – czasem bardzo głębokie, niekiedy
ryzykowne, zawsze zasługujące na refleksję.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 01A50; 01A55; 01A60.

Słowa kluczowe: matematyka w Polsce, biogramy, dwudziestolecie mię-
dzywojenne.

1. Wprowadzenie. Kilka lat temu Redakcja „Matematyki”, z któ-
rą wówczas blisko współpracowałem, zwróciła się do mnie o zrecenzo-
wanie niewielkiej książki Tomasza Grabińskiego o Zenonie Waraszkiewi-
czu. Recenzję napisałem, ale sama książka okazała się fantomem. Mimo
że miałem ją w ręce, to okazała się bytem nieistniejącym (to niejedna
metafizyczna zagadka związana z tym tekstem). Po prostu – może i do-
szło do wydrukowania sygnalnych egzemplarzy, a jeden z nich trafił
w moje ręce, ale do pełnej edycji i dystrybucji już nie. Recenzja więc
utonęła w niepamięci mojego komputera, by wynurzyć się, gdy trafiła
mi w ręce wydrukowana wersja tekstu Grabińskiego, tym razem jako
jedna z części książki Jerzego Mioduszewskiego Cztery szkice z przeszło-
ści matematyki1 (2013). Myślę, że warto wrócić do napisanych przed
laty refleksji z dodatkowym przeświadczeniem, że zachęcą one czytelni-
ków „Antiquitates Mathematicae” do lektury nie tylko tego szkicu, ale
i trzech pozostałych równie godnych uwagi.

2. Książka i jej bohater. To niewielka książka, która powinna za-
ciekawić każdego zainteresowanego historią polskiej matematyki.
1Jerzy Mioduszewski [2]. Szkic, o którym piszę, znajduje się na stronach 123–185.
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Wprawdzie występujący w tytule Ze-
non Waraszkiewicz nie należał do naj-
bardziej znanych matematyków między-
wojennego dwudziestolecia, ale zaznaczył
swoją obecność kilkoma znakomitymi
pracami, które cytowane bywają po dziś
dzień, oraz bardzo pomysłowymi kon-
strukcjami topologicznymi, z których nie-
które odkrywane były niezależnie (a może
i zależnie) przez innych matematyków.
Niektóre z przedstawionych przez niego
wyników były błędne, ale — jak napi-
sano w posłowiu – „duży błąd towarzyszy
dużym osiągnięciom”. Toteż błędy Wa-
raszkiewicza otworzyły ważną problema-

tykę (nie on jeden w ten sposób przysłużył się rozwojowi matematyki).
Zresztą, trudno jest o ocenę, gdyż jako matematyk nie spełnił się do
końca. Zmarł w 1945 roku, w wieku 36 lat, a sześć ostatnich lat zabrały
mu wojna i niemiecka okupacja. Dodać wypada, że śmierć nastąpiła
w momencie, gdy karta zdawała się odwracać. Miał szansę organizo-
wania łódzkiego ośrodka matematycznego, w którym byłby profesorem,
mistrzem, może twórcą szkoły czy środowiska. . .

3. Forma. Książka ma charakter „monologu wewnętrznego” ty-
tułowego bohatera (takiego określenia użyto w kilkuzdaniowym słowie
wstępnym), a więc czegoś w rodzaju dziennika z lat 1935–1939, z krót-
kimi zapiskami ułożonymi w porządku w zasadzie chronologicznym, choć
koncentrującymi się na wybranych kwestiach czy osobach. Temat każ-
dorazowo zasygnalizowany jest w tytule. Notatki bywają kilkuzdaniowe,
z rzadka przekraczają stronicę tekstu. W niniejszej recenzji próbuję nie-
udolnie nawiązać do tego wzorca.

4. (O)powieść historyczna? Bohater, choć postać historyczna
wypowiadająca się w pierwszej osobie, nie jest autorem. Zdarza się
to jako chwyt konstrukcyjny w powieściach historycznych. Najlepszym
przykładem może być Ja, Klaudiusz Roberta Gravesa. Lubimy dzienniki
i pamiętniki. Obiecują one intymny kontakt z autorem, pozwalają na po-
znanie osobistych opinii o wydarzeniach i osobach. Ba, zbytni obiekty-
wizm potraktowalibyśmy wręcz jako nietakt z jego strony. Oczekujemy
pikantnych plotek i złośliwości – takie przyprawy dodają smaku lek-
turze. Autorzy powieści historycznych korzystają więc z tej atrakcyjnej
formy narracji po to, by uwolnić się od niewdzięcznej roli badacza skaza-
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nego na staranne wyważanie sądów i racji. W textitDwóch Warszawach
jest sporo subiektywnych ocen, zdarzają się złośliwości (na przykład,
książkowy Waraszkiewicz bardzo nie lubi Kuratowskiego. Czy podob-
nie było z tym rzeczywistym?). Oczywiście we wkładaniu słów w usta
(i głowy) osób historycznych jest pewne ryzyko przekłamań, ale wie-
dząc to i owo o swoim bohaterze, można je zminimalizować. A Grabiń-
ski zdaje się wiedzieć o Waraszkiewiczu bardzo dużo. I potrafi się wczuć
w swojego bohatera.

5. Autor. Jak powiedziano, autorem nie jest Waraszkiewicz. Na
stronie tytułowej pojawia się w tej roli Tomasz Grabiński, profesor eme-
rytowany Uniwersytetu w Penzie2. W posłowiu napisano, że czytelnik
mógł się domyślić, że ostatecznym autorem jest kto inny3. Tym bardziej,
że we wstępnej informacji stwierdza się, że głównymi kwalifikacjami
emeryta z Penzy są nieznajomość matematyki i fakt, że zmarł on zanim
rozpoczęła się ta opowieść. Sprawa jest więc tajemnicza, a kwerenda
komputerowa jeszcze ją zaciemnia. Wśród wielu Tomaszów Grabińskich
zajmujących się sportem, handlem i rzemiosłem trafia się w końcu na
adres strony internetowej jednego z polskich matematyków, by przeko-
nać się, że zmarły przed rokiem 1935 emeryt wypowiada się na temat
współczesnych nam problemów polskiego środowiska naukowego. I to
z Penzy.

6. Nowa struktura czasu? Jedyne racjonalne rozwiązanie tego
problemu może stanowić odejście od tradycyjnej struktury czasu – zna-
nej ze szkoły linii prostej z dodaną strzałką. Może czas ma bardziej
złożoną strukturę jakiegoś absurdalnego kontinuum zapętlającego się
i rozwidlającego? Może któregoś z kontinuów badanych przez Warasz-
kiewicza? Pozostawiam to jako problem otwarty dla osób ode mnie zdol-
niejszych.

7. Dwie Warszawy. W tytule są dwie Warszawy. Warszawa, jak
wiadomo, jest miastem chętnie rozpadający się na (oczywiście nierówne)
połówki. Jest Warszawa lewo- i prawobrzeżna. Jest Warszawa nas i War-
szawa onych, zwana pieszczotliwie Warszawką (choć zakres słów „MY”
i „ONI” zmienia się nieustannie). Kiedyś czytałem rosyjskie wspomnie-

2Wielka Encyklopedia Powszechna PWN z 2004 roku nie wspomina o uniwersy-
tecie w tym półmilionowym mieście (mówi o politechnice i kilku innych wyższych
uczelniach). Za to współczesna Wikipedia pisze aż o pięciu uniwersytetach. W pol-
skich ośrodkach też liczba uniwersytetów lawinowo się zwiększa.
3Teraz (rok 2016) można autora zidentyfikować – to Jerzy Mioduszewski, ale

we wstępie do Czterech szkiców pisze on zajmująco o pomocy udzielonej mu przez
Grabińskiego, z którym jest daleko spokrewniony.
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nia z dziewiętnastowiecznej Warszawy i ze zdziwieniem znajdowałem
w nich pojedynczych Polaków. Z kolei w Lalce występuje jeden Rosja-
nin i na dodatek z wnętrza Rosji. Jakby pisano o dwóch zupełnie różnych
miastach. Piękne opowiadania o Warszawie napisał Izaak Bashevis Sin-
ger, ale w haśle „Warszawa w literaturze” internetowej Wikipedii nie
znajdziemy słowa o tworzonej w tym mieście literaturze jidysz. Dwie
Warszawy z tytułu książki Grabińskiego to dwa środowiska matema-
tyczne (a raczej dwie części tego samego środowiska). Jedno związane
było z „Fundamenta Mathematicae” i tym, co uchodzi za wywodzącą
się od Sierpińskiego i Janiszewskiego tzw. polską szkołą matematyczną,
drugie – to reszta, ci wszyscy, którzy w takiej formule uprawiania ma-
tematyki nie mogli lub nie chcieli się pomieścić. Ci skupiali się wokół
„Prac Matematycznych”. Pierwsi byli, w jakimś sensie, zorientowani
bardziej „państwowotwórczo”, żeby użyć modnego wówczas określenia.
Drudzy – byli mniej podatni na patriotyczne hasła, co w większości kie-
rowało ich polityczne sympatie ku radykalnej (bolszewickiej) lewicy. Dla
pełnej jasności trzeba dodać, że i w jednej, i w drugiej grupie przewagę
stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego. To między innymi sprawia,
że w zapiskach Waraszkiewicza problematyka narodowościowa odgrywa
znaczącą rolę – jak przenikała życie społeczne, polityczne i intelektualne
tamtego dwudziestolecia. Oczywiście Waraszkiewicz ujmuje ją w kate-
goriach swojego czasu – a więc bez tego wszystkiego, co miało nastąpić
później, w okresie, którego zapiski te nie dotyczą, a co diametralnie po-
zmieniało sens słów i znaczenie takich czy innych działań. Warto uwagi
Waraszkiewicza na ten temat spokojnie przeczytać choćby jako uzupeł-
nienie tego, co o polsko-żydowskich relacjach pisali Fefermanowie [1]
w biografii Tarskiego4 .

8. Matematyka polska. Waraszkiewicz (ten książkowy) jako twór-
cę polskiej szkoły upatruje Sierpińskiego. Przy tym pewnym wzorcem
dla tego dzieła było stworzenie niemieckiej matematyki w dziewiętna-
stym wieku. Do czasów Gaussa niczego takiego nie było, a po nim –
niemieckie ośrodki matematyczne stały się światową potęgą. Podobnie
w Rosji, mniej więcej w tym samym czasie, rozwój matematyki zdetono-
wał (zaimportowany) Euler. Ważne było stworzenie środowiska i nada-
nie pewnego impetu matematycznym badaniom. W Polsce, nawet jesz-
cze przed odzyskaniem niepodległości (to Lwów był Piemontem polskiej
niepodległej matematyki), osiągnięto to poprzez świadomą rezygnację
z pewnych obszarów badań i koncentrację na nowoczesnym, mnogo-
ściowym podejściu, w którym (jeszcze) konkurencja była stosunkowo

4Por. J. Waszkiewicz [3].
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nieduża. To przyniosło pozytywne rezultaty, ale też pewne negatywne
elementy były widoczne drugiemu (a może już trzeciemu – bo jak to
liczyć) pokoleniu matematyków, do którego należał Waraszkiewicz. Że
można było tożsamość matematyczną budować w inny sposób, świad-
czyły przykłady naszych sąsiadów – Czechów, Rumunów, Bułgarów czy
Węgrów. Inna rzecz, że zaczynali oni wcześniej. Wcześniej odzyskali
swoją państwowość, a więc i akademicką autonomię, i wcześniej roz-
wijali intensywne kształcenie połączone z samodzielnymi badaniami5.

Inna sprawa, że nie całkiem już potrafimy zrozumieć, po co taka toż-
samość była potrzebna. Środowisko – owszem, bo bez niego intensywna
twórczość nie jest możliwa. Ale dlaczego miało to się wiązać z pań-
stwową czy narodową identyfikacją? Najwyraźniej takie były ówczesne
potrzeby psychiczne, których dziś już nie potrafimy zrozumieć. Jakoś
wiązało się to z dążeniem do budowy Polski i do walki o jej przetrwanie
i międzynarodową pozycję. Walczono na wszystkich polach, w matema-
tyce również, choć zapewne nie tędy przebiegała główna linia frontu.
W dzisiejszych czasach już tylko Małysz i Kubica budzą jakieś emocje.
Ale może istnieje jakaś zbieżność między ówczesną dumą z matematyki
i budową portu w Gdyni, a obecną obojętnością na rozwój nauki i nie-
możliwością zbudowania kawałka autostrady? W posłowiu czytamy:

Również środowisko naukowe było sterowane ideą narodową.
Sierpiński nadał polskiej matematyce kurs własny, dzięki
czemu przez dwadzieścia lat nie wlekliśmy się w ogonie. Mło-
dzi – tacy jak Waraszkiewicz – spostrzegali jednak już i od-
wrotną stronę medalu. Były też tendencje kosmopolityczne.
Ale lot został przerwany i nie będziemy już znali tego dal-
szego ciągu, który miał nastąpić.

9. Złote dwudziestolecie. To właśnie z perspektywy przerwanego
lotu tamto dwudziestolecie jawi się jako złote.
10. Znajomi. Czytając Dwie Warszawy, bez przerwy spotykałem

znajomych. Knaster, Marczewski, Hartman – byli moimi nauczycielami
na wrocławskim uniwersytecie. Przez wspólne jeszcze pomieszczenia
uniwersyteckiej i politechnicznej matematyki przewijali się też Perkal
i Słupecki. Żywe były wspomnienia po Wolibnerze, który zmarł na kilka
miesięcy przed podjęciem przeze mnie studiów. Ten sam, co w przedwo-
jennym Seminarium Matematycznym był woźnym – pan Henryk Majka.
5Waraszkiewicz nie pisze w tym kontekście o Czechach. Odzyskali oni wprawdzie

niepodległość razem z nami, ale wcześniej nie byli podzieleni między różne organizmy
państwowe i jakąś formę polityki naukowej mogli prowadzić w ramach Austro-Węgier,
jak robiono to i w Galicji.
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Był też Steinhaus, który występuje w książce, choć nie był związany
z Warszawą. Właściwie aż do tej lektury nie zdawałem sobie sprawy
z tego, jak wiele wrocławska szkoła zawdzięczała Warszawie. Znacznie
więcej niż Lwowowi. Jednakże działa w naszym mieście taka zbitka –
Wrocław jako kontynuacja Lwowa, co dotyczy i uniwersytetu, i poli-
techniki. Również przenosiliśmy to automatycznie na matematykę. Bo
skoro tu wylądowali Steinhaus i „Księga Szkocka”, a ponoć dojechać
miał Banach. . .

Wśród nieoczekiwanych spotkań jest też i to z Leonem Rappapor-
tem. Napisaną przez niego powieść o życiu matematyka (i jego mę-
kach twórczych) Determinanta przeczytałem na pierwszym roku stu-
diów. Zrobiła na mnie duże wrażenie, ale byłem przekonany, że nazwi-
sko autora jest pseudonimem. Dopiero teraz dowiedziałem się, że taki
matematyk żył na prawdę. Tyle, że wówczas już od lat dwudziestu poza
Polską.

Oczywiście poznałem bohaterów opowieści, gdy byli o ćwierć wieku
starsi, ale rozpoznawałem niektóre ich cechy bez trudu. . .
11. Piękne, zabawne, ciekawe. Są w książce Grabińskiego miej-

sca po prostu piękne. Kilka linijek charakteryzujących Lwów to maj-
stersztyk. Wzruszały mnie zdania poświęcone nieznanemu i (już chyba
na zawsze) bezimiennemu mierniczemu z Łomży Begagonowi. Bardzo
dobre charakterystyki Sierpińskiego czy Dicksteina. Jest kilka zabaw-
nych anegdot, jak choćby ta właśnie o panu Begagonie:

– Kiedy się wjeżdża do Ostendy – mówi – cała plaża jest biała od
ostryg.

– To pan był w Ostendzie? – pytam. Uśmiecha się.
– Po co aż był? Czytałem.

Ale są też miejsca ogromnie ciekawe. Oczywiście Waraszkiewicz umiejęt-
nie streszcza pewne idee swoje i innych topologów. Bardzo ciekawie pisze
o swoim, i nie tylko swoim, procesie twórczym. Jest bacznym obserwa-
torem ówczesnego życia społecznego i politycznego (w tym problemów
narodowościowych). Wreszcie potrafi zauważyć coś, co innym umyka.
Na przykład możliwość zapożyczeń matematyki lwowskiej u południo-
wych sąsiadów – z bukowińskich Czerniowiec, siedmiogrodzkiego Klużu
i mołdawskich Jass6. Nigdy nikt mi o tym nie mówił, a przytoczone
przez Waraszkiewicza nazwiska mówią same za siebie. Polecam.
6Fakt, że w tych miastach, o bardzo pokrętnej historii i przynależności państwo-

wej, istniała godna uwagi matematyka, z której mógł czerpać galicyjski Lwów po-
kazuje, że mogła ona zaistnieć i w Galicji. Dlaczego więc byliśmy w tym spóźnieni?
I dlaczego nam, a nie im potrzebne były państwowotwórcze programy w matema-
tyce?
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The two Warsaws
by Jan Waszkiewicz

Abstract The current text is a review of an essay titled „Dwie Warsza-
wy” (Two Warsaws). „Dwie Warszawy” is one of four essays in his-
tory of mathematics by Jerzy Mioduszewski. In all of them the author
shows, with great discernment, not only the crucial problems of devel-
opment of mathematical notions, but also cultural as well as political
conditions of practising mathematics and its involvements in historical
processes. Thanks to employing the literary device of interior mono-
logue of the heroes (or interlacing monologues) the author not only
tries to penetrate the mentality of characters involved (and among
them there are names of great significance for history of mathematics),
but also deliver through them worthy thoughts and opinions – some-
times very deep, now and again risky, but always worth contemplating.
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