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Streszczenie Tekst stanowi recenzję książki Arthura Allena1 ”The
fantastic laboratory of Dr. Weigl”2 o życiu i pracy dwóch polskich
mikrobiologów Rudolfa Weigla i Ludwika Flecka, w szczególności o ich
wysiłkach w stworzeniu szczepionki przeciwko tyfusowi i ich losach pod-
czas II wojny światowej. Uwagi dotyczą głównie środowiska matema-
tyków polskich I połowy XX wieku i jego opisu przez autora książki.

Słowa kluczowe: mikrobiologia, II wojna światowa, lwowska szkoła ma-
tematyczna.

1Arthur Allen urodził się w Cincinnati, ukończył Uniwersytet Kalifornijski w Ber-
keley w 1981, po którym rozpoczął karierę korespondenta zagranicznego dla The As-
sociated Press w Meksyku i Środkowej Ameryce. Następnie pracował w Europie we
wczesnych latach 90-tych XX wieku. Po powrocie do Waszyngtonu rozpoczął prace
nad książkami o nauce, medycynie i zdrowiu czym zajmuje się do dzisiaj. Obecnie
jest redaktorem w POLITICO, gdzie pisze teksty o zdrowiu i technologiach.
2Arthur Allen: The Fantastic Laboratory of Dr. Weigl: How Two Brave Scientists

Battled Typhus and Sabotaged the Nazis, W.W. Norton & Company, New York 2014,
384pp. ISBN 978-0-393-08101-5.

http://dx.doi.org/10.14708/am.v8i1.612
http://www.arthurallen.net/index.htm
http://books.wwnorton.com/books/The-Fantastic-Laboratory-of-Dr-Weigl/
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Może niektórym czytelnikom wyda się dziwne, że
czasopismo naukowe z zakresu historii matematyki
jest zainteresowane recenzją książki poświęconej
wydarzeniom o pewnym znaczeniu w dziejach mi-
krobiologii i medycyny. Jednakże książka, o któ-
rej mowa– nie będąca opracowaniem naukowym,
ale pozycją należącą do literatury faktu– opowiada
o działalności dwóch polskich uczonych związa-
nych ze Lwowem: Rudolfa Weigla (1883-1957), po-
chodzenia austriackiego i Ludwika Flecka (1896-
1961), pochodzenia żydowskiego. Często wymie-

niani są też w niej inni matematycy polscy okresu międzywojennego,
zwłaszcza przedstawiciele szkoły lwowskiej, wobec tego już mniej po-
winno dziwić to, że zainteresowany historią matematyk polski chce się
do takiej książki jakoś ustosunkować. Uwagi, które tu poczynię, będą do-
tyczyły przede wszystkim środowiska matematycznego i jego przedsta-
wienia w omawianej pozycji. Nie sposób jednak ich sformułować w ode-
rwaniu od głównego tematu – postaci Weigla i Flecka oraz ich wysiłków
w walce z tyfusem.

Książka została wydana przez wydawnictwo W. W. Norton & Com-
pany w 2014 r. i na razie nie jest dostępna w języku polskim (tłuma-
czenia fragmentów cytowanych poniżej zostały dokonane przeze mnie
na potrzeby tej recenzji). Napisał ją Arthur Allen, amerykański dzien-
nikarz, autor kilku książek traktujących o medycynie i genetyce. Temat
podjął nie tylko ze względu na zainteresowanie historią medycyny, lecz
także pod wpływem fascynacji koncepcjami filozofii i socjologii nauki
rozwiniętymi przez Flecka. Fascynacji tej daje niejednokrotnie wyraz
w swej książce. Omówienie działalności tych dwóch uczonych w jednej
książce jest naturalne: Fleck był uczniem Weigla, pod jego kierunkiem
uzyskał w 1923 r. doktorat na Uniwersytecie Lwowskim. Obaj praco-
wali w bardzo różnych, zmieniających się warunkach nad wytworzeniem
szczepionki przeciwko tyfusowi.

Tyfus plamisty – groźna choroba wywoływana przez bakterie, a prze-
noszona przez wszy odzieżowe, przez wieki dziesiątkowała ludność w róż-
nych częściach świata, szczególnie armie w czasie wojny. Wielu uczonych
prowadziło badania nad mechanizmami rozwoju tej choroby i wytworze-
niem skutecznej szczepionki. W 1916, podczas służby w laboratorium
wojskowym w Twierdzy Przemyśl, Rudolf Weigl wynalazł pomysłową
technikę zakażania wszy bakteriami tyfusu, co pozwoliło na rozwinięcie
hodowli tych bakterii w warunkach laboratoryjnych. Prace nad tyfusem
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kontynuował Weigl w niepodległej Polsce, jako profesor biologii ogól-
nej Uniwersytetu Lwowskiego (stanowisko to otrzymał w 1921 r.). To
właśnie pracując w laboratorium Weigla Ludwik Fleck opracował jedną
z pierwszych nowoczesnych metod diagnozowania tyfusu. Po doktora-
cie Fleck pracował jako bakteriolog w szpitalach Lwowa (aż do utraty
posady na fali nastrojów antysemickich w 1935 r.), równocześnie prowa-
dząc badania naukowe w założonym przez siebie prywatnym laborato-
rium. Utrzymywał bliską znajomość z matematykami Leonem Chwist-
kiem i Hugonem Steinhausem. Z tym drugim współpracował naukowo,
poprzez stosowanie metod statystycznych w badaniach immunologicz-
nych. Równocześnie rozwijał oryginalne koncepcje socjologii nauki, ujęte
w dziele „Powstanie i rozwój faktu naukowego” (1935). W odróżnieniu
od Flecka, Weigl skupił swoją pracę wyłącznie na walce z tyfusem, co
zaowocowało wytworzeniem pierwszej skutecznej szczepionki przeciw tej
chorobie. Opracowana przez niego metoda obejmowała karmienie zdro-
wych wszy ludzką krwią (owady ssały ją przymocowane w specjalnych
klateczkach do ciała karmiciela), zakażanie wszy i rozmnażanie bakterii
tyfusu w ich jelitach, a wreszcie otrzymywanie szczepionki z preparowa-
nych jelit. Produkcję podjęto na masową skalę.

Po zajęciu Lwowa w 1939 r. przez ZSRR laboratorium Flecka zostało
upaństwowione, a on sam otrzymał posadę na ukraińskim Wydziale Me-
dycznym, wydzielonym z uniwersytetu. Weigl pozostał na swym stano-
wisku i kontynuował produkcję szczepionki przeciwtyfusowej. Jego in-
stytutowi przydzielono dodatkowy budynek. Okupanci sowieccy zamor-
dowali wielu obywateli polskich, wielu także wywieziono w głąb ZSRR,
ale pracowników Weigla udało się ochronić przed takim losem.

W 1941 r. Sowietów ze Lwowa wyparli Niemcy. Fleck trafił do getta.
Tam, pracując w szpitalu i wykonując badania moczu pacjentów chorych
na tyfus, wynalazł nowy sposób otrzymywania z przeciwciał obecnych
w moczu chorych szczepionki przeciw tyfusowi. Metodą zainteresowały
się władze niemieckie, szybko wdrażając produkcję fabryczną. W 1943 r.
Fleck został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, po-
tem do Buchenwaldu. Jako więzień brał udział w pracach nad opra-
cowaniem różnych testów diagnostycznych, a także nad wytwarzaniem
szczepionki przeciw tyfusowi jeszcze inną metodą (zarazki rozmnażano
w płucach królików). Skuteczność szczepionki obozowi przełożeni Flecka
wypróbowywali dokonując eksperymentów na więźniach. Grupa więź-
niów pracujących przy szczepionce, między innymi Fleck, dokonywała
aktów sabotażu. Potrzebując szczepionki przede wszystkim dla żołnierzy
kierowanych na front wschodni, Niemcy chcieli pozyskać współpracę We-
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igla, którego metoda, choć pracochłonna, dawała najskuteczniejszy pro-
dukt. Weigl zgodził się dostarczać szczepionkę, ale odmówił podpisania
Reichslisty, wskutek czego jego instytut został podporządkowany do-
wództwu wojskowemu (pod nazwą „Instytutu Badań nad Tyfusem Pla-
mistym i Wirusami”). Szczepionkę produkowano na rzecz Wehrmachtu,
ale pewne partie trafiały potajemnie do polskiego podziemia walczącego
i do getta warszawskiego oraz lwowskiego, ratując życie okupowanych
(przemyt szczepionki rozpoczął się już za okupacji sowieckiej).

Allen przypomina (opierając się na relacji Wacława Szybalskiego,
szkolnego kolegi syna Weigla, wówczas studenta biologii we Lwowie,
a później profesora w USA), że przy produkcji szczepionki dla Wehr-
machtu Weigl zatrudniał przedstawicieli polskiej inteligencji jako kar-
micieli wszy, preparatorów, i innych pracowników. Było to działanie
świadome i celowe. Po wkroczeniu do Lwowa w lipcu 1941 r. Niemcy
rozstrzelali na Wzgórzach Wuleckich wielu profesorów lwowskich uczelni
i członków ich rodzin, m.in. matematyków Włodzimierza Stożka i An-
toniego Łomnickiego oraz kierownika katedry mechaniki na Politechnice
Kazimierza Vetulaniego, później również Stanisława Ruziewicza i Ka-
zimierza Bartla. Wkrótce śmierć z ręki okupanta, czy też wysłanie do
obozu koncentracyjnego bądź na przymusowe roboty do Rzeszy stały
się losem wielu mieszkańców Lwowa. Weigl pragnął ratować inteligen-
tów, zagrożonych i pozostających bez środków do życia po rozwiązaniu
uczelni wyższych i polskich szkół średnich, dlatego też spośród nich do-
bierał pracowników. Zatrudnieni u Weigla otrzymywali od władz spe-
cjalny dokument. Chronił on przed zabiciem czy aresztowaniem, po-
nieważ praca Weigla była ważna dla armii niemieckiej, a liczyła się też
ilość szczepionki. Pracownicy dostawali także dodatkowe (choć skromne)
przydziały żywności. Istniało oczywiście ryzyko zakażenia tyfusem, ale
dzięki pracy u Weigla przeżyło wielu artystów i uczonych, wśród nich
kilku matematyków. Allen wymienia „famous Lwów mathematicians Je-
rzy Albrycht, Feliks Barański, Stefan Banach, Bronisław Knaster and
Władysław Orlicz.” Tu trzeba zrobić pierwsze sprostowanie i uzupeł-
nienie. Otóż Feliks Barański był wtedy świeżo po studiach matema-
tycznych ( [2]), natomiast Jerzy Albrycht nie miał jeszcze ukończonej
szkoły średniej. Według Henryka Mosinga ( [10]), zastępcy Weigla (póź-
niej kapłana katolickiego w ZSRR), to właśnie podczas pracy w charak-
terze karmiciela wszy Albrycht zainteresował się matematyką, najpierw
czytając przyniesioną przez kogoś do laboratorium książkę poświęconą
rozrywkom matematycznym, a potem sięgając po coraz bardziej za-
awansowane pozycje. Mosing przedstawił Albrychta Orliczowi, który
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przepytawszy młodego człowieka wyraził uznanie dla jego poziomu wie-
dzy i talentu, a potem otoczył go opieką naukową. Po wojnie Albrycht
i Barański uzyskali doktoraty z matematyki pod kierunkiem Orlicza,
z czasem zostając profesorami (pierwszy na Politechnice Poznańskiej,
drugi na Politechnice Krakowskiej), ale nawet ze swym późniejszym
znaczącym dorobkiem nie stali się tak sławni jak Banach, Knaster czy
Orlicz. Dodajmy tu, że wszy karmił również Andrzej Alexiewicz ( [1]),
który w 1944 r. obronił doktorat pod kierunkiem Orlicza na tajnym
uniwersytecie we Lwowie, a po wojnie był profesorem matematyki na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Allen dostrzega wyjątkową rolę matematyków lwowskich w życiu in-
telektualnym Polski międzywojennej, dlatego też poświęca tej grupie
sporo miejsca w swojej książce. Wymienia wiele nazwisk, pisze o dys-
kusjach w kawiarniach i o sławnej Księdze Szkockiej, próbując nawet
przybliżyc czytelnikowi tak abstrakcyjny rezultat jak paradoksalny roz-
kład kuli podany przez Banacha i Tarskiego. Jednak relacja jego nie jest
wolna od nieścisłości. Oto kilka z nich, wraz ze sprostowaniami:

“The Lwów school of mathematics was built initially around the
work of logicians, such as Jan Łukasiewicz, inventor of Polish nota-
tion (...). In the 1920s, this recondite society included Stanisław Ulam,
who later created the H-bomb with Edward Teller; the cone-headed,
bottle-shaped Wlodzimierz Stozek (...); the towering very loud Broni-
slaw Knaster, and Stanislaw Mazur, a founder of game theory.” (s. 50)
(„Lwowska szkoła matematyczna tworzyła się początkowo wokół prac
logików, takich jak Jan Łukasiewicz, wynalazca notacji polskiej (...).
W latach 20. XX wieku do owego towarzystwa wiedzy tajemnej nale-
żał Stanisław Ulam, który później wraz z Edwardem Tellerem stworzył
bombę wodorową; Włodzimierz Stożek, o stożkowatej głowie i butel-
kowatej sylwetce (...); górujacy nad innymi, bardzo głośny Bronisław
Knaster i Stanisław Mazur, jeden z twórców teorii gier.”)

Przede wszystkim autor myli tu lwowską szkołę matematyczną z dzia-
łającą w tych samych czasach filozoficzną szkołą lwowsko-warszawską.
Łukasiewicz– wybitny przedstawiciel tej drugiej szkoły– studiował we
Lwowie matematykę i filozofię, tam też pod kierunkiem Kazimierza
Twardowskiego uzyskał w 1902 r. doktorat na podstawie pracy „O in-
dukcji jako inwersji dedukcji”. W latach 1906-1914 wykładał na Uniwer-
sytecie Lwowskim, m.in. przedmiot „Algebra logiki”. Prace naukowe
Łukasiewicza z okresu lwowskiego mają charakter prawie czysto filo-
zoficzny, np. praca habilitacyjna z 1906 „Analiza i konstrukcja poję-
cia przyczyny”, czy obszerny traktat „O zasadzie sprzeczności u Ary-
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stotelesa, Studium krytyczne” z 1910 r. Ta druga praca zawiera do-
datek dotyczący symboliki logicznej oraz wzmiankę o paradoksie Rus-
sella. Pewne treści matematyczne zawiera praca „Die logischen Grun-
dlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung” (1913), w której Łukasiewicz
tworzy rachunek „wartości prawdziwościowych” (będących liczbami wy-
miernymi z przedziału [0, 1]) dla form zdaniowych i używa tego ra-
chunku do zbudowania logicznej teorii prawdopodobieństwa, kończąc
pracę wprowadzeniem pojęcia prawdopodobieństwa warunkowego i do-
wodem wzoru Bayesa. Jednak także w tej pracy dominują rozważania
filozoficzne. Od 1915 r. był Łukasiewicz profesorem filozofii na Uniwer-
sytecie Warszawskim, pełnił także różne funkcje w administracji uni-
wersyteckiej i państwowej. Wtedy też pisał prace o charakterze mate-
matycznym, dotyczące rachunku zdań, logiki wielowartościowej i modal-
nej, nie rezygnując przy tym z problematyki filozoficznej, jak również
podejmując tematy z historii logiki. Stworzonej przez siebie symboliki
beznawiasowej, zwanej także notacją polską (o której właśnie mówi Al-
len), użył po raz pierwszy w artykule „O znaczeniu i potrzebach logiki
matematycznej” opublikowanym w r. 1929 ( [9]; pomysł tej notacji da-
tował Łukasiewicz na rok 1924).

Początków lwowskiej szkoły matematycznej należy upatrywać w la-
tach dwudziestych XX w. W jej dorobku przeważały prace z rodzącej sie
wówczas analizy funkcjonalnej, pojawiały się też prace z teorii mnogości
(takie jak wspólna praca Banacha i Tarskiego o paradoksalnym rozkła-
dzie kuli z 1924 r.), zaś logika matematyczna właściwie nie odgrywała
roli jako samodzielna dyscyplina badań. (zob. [6]). Powołany w 1930 r.
na katedrę logiki Uniwersytetu Lwowskiego Leon Chwistek pracował
długie lata w izolacji, dopiero później wykształcił kilku uczniów zajmu-
jących się logiką. Byli to Władysław Hetper, Jan Herzberg i Józef Pepis.
Żaden z nich nie przeżył II wojny światowej.

Dobrze, że Allen przypomina (za Ulamem, [11]) o zasługach Stani-
sława Mazura w dziedzinie teorii gier (tytuł twórcy należy się Johnowi
von Neumannowi, który w 1928 udowodnił twierdzenie o strategii mini-
max). Niewątpliwie Mazur wcześnie zajmował się tą dziedziną i pierw-
szy rozważał gry nieskończone. W 1935 r. wpisał do Księgi Szkockiej
problem (nr 43) dotyczący właśnie gry nieskończonej, za którego roz-
wiązanie fundował butelkę wina (problem rozwiązał Stefan Banach).
U szerokiej publiczności termin „teoria gier” budzi na pewno więcej sko-
jarzeń (czy trafnych, to inna sprawa) niż „analiza funkcjonalna”– lecz
to właśnie ta druga była głównym przedmiotem zainteresowań i prac
Mazura.



M. Stawiska-Friedland 175

Bronisław Knaster, wybitny matematyk zajmujący się przede wszyst-
kim topologią, nie jest przedstawicielem szkoły lwowskiej, choć z mate-
matykami lwowskimi współpracował. Studiował on, doktoryzował i ha-
bilitował się, a przed II wojną światową także wykładał, na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Do Lwowa trafił w 1939 r., chroniąc się przed
Niemcami. Był profesorem uniwersytetu we Lwowie w latach 1939-1941
i 1944-1945.

“Thus began the legend of Stefan Banach (...), a self-taught street
urchin and chain-smoker of uncertain paternity.” (s. 50) („Tak zaczęła
się legenda Stefana Banacha, ulicznika-samouka i namiętngo palacza
o nieznanym pochodzeniu”.)

Stwierdzenie takie jest niczym więcej niż legendą, sfalsyfikowaną
w świetle najnowszych badań nad biografią Banacha ( [3], [4], [7], [8]).
Wyjaśniła się sprawa rzekomego „nieznanego ojca” – był nim Stefan
Greczek, w momencie narodzin Stefana Banacha żołnierz w armii austro-
węgierskiej, a potem urzędnik podatkowy. Łożył on na utrzymanie swego
nieślubnego syna i utrzymywał z nim kontakt. Dokumenty i wspomnie-
nia ukazują młodego Banacha, jako chłopaka wychowywanego przez
kobietę prowadzącą pralnię, dobrego ucznia szkoły średniej pobierają-
cego stypendium i dorabiąjącego korepetycjami, rozwiązującego wraz
z kolegą klasowym Witoldem Wilkoszem problemy matematyczne spoza
programu szkolnego. Nie są to bynajmniej cechy charakteryzujące „ulicz-
nika”. Nie był też Banach całkowitym samoukiem w zakresie matema-
tyki. Z pewnymi zagadnieniami mógł go zapoznać Kamil Kraft, jego na-
uczyciel w starszych klasach. Przedmioty matematyczne musiał Banach
zaliczyć w celu uzyskania tzw. półdyplomu na Politechnice Lwowskiej,
gdzie studiował (w sprawie programu zob. [5]). Prawdopodobnie także
uczęszczał w Krakowie na wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, co
do tego jednak brak zapisu w dokumentach.

Allen czyni wiele ogólnych uwag o polskim życiu akademickim w okre-
sie międzywojennym, podnosząc też problem antysemityzmu przy okazji
opisu kariery Flecka. Nastroje antysemickie były obecne w II Rzeczy-
pospolitej, w szczególności we Lwowie. Allen podaje m.in. przykłady
pobić studentów żydowskich i prób wymuszania getta ławkowego. Miej-
scami jednak do jednoznacznych przejawów antysemityzmu zalicza też
inne wydarzenia i zjawiska, które mają znacznie bardziej złożone tło.
Tu znów należy się sprostowanie:

“Alfred Tarski was a Warsaw-based mathematician whose Jewish
ancestry had cost him a professorship in Lwow that was instead gi-
ven to the equally famous Leon Chwistek (...)” (s. 51)(„Alfred Tarski
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był matematykiem warszawskim, którego żydowskie pochodzenie kosz-
towało profesurę we Lwowie: zamiast niego otrzymał ją równie słynny
Leon Chwistek.”)

Z dzisiejszej perspektywy Tarskiego uważa się, i słusznie, za jed-
nego z największych logików XX w., podczas gdy największe osiągnię-
cie teoretyczne Chwistka zostało (wraz ze swym twórcą) nieco zapo-
mniane. Osiągnięciem tym jest tzw. prosta teoria typów, którą miała
stać się podstawą matematyki. W chwili konkurencji o katedrę logiki
we Lwowie, w 1928 r., Chwistek był szeroko znany jako autor tej teorii,
zaś Tarski miał dopiero przed sobą swoje przełomowe dzieło „Pojęcie
prawdy w językach nauk dedukcyjnych” (wydane w 1933, wprowadza-
jące semantyczną definicję prawdy), podobnie jak prace dotyczące roz-
strzygalności geometrii, eliminacji kwantyfikatorów i inne ważkie wy-
niki. Tarskiego popierali lwowscy filozofowie – Kazimierz Twardowski
i Kazimierz Ajdukiewicz, a Chwistka matematycy. Należy nadmienić,
że Chwistek był spowinowacony z lwowskimi matematykami: był mia-
nowicie mężem siostry Hugona Steinhausa, zaś siostra Chwistka była
żoną Włodzimierza Stożka. O opinię o kandydatach poproszono m.in.
wielkiego logika Bertranda Russella ( [12]). Russell znał i cenił prace
Chwistka, z którym korespondował, o Tarskim natomiast nie słyszał.
Pozytywna opinia wydana przez Russella ostatecznie przeważyła i ka-
tedrę otrzymał Chwistek. To jednak doprowadziło do trwałego rozłamu
między filozofami, a matematykami we Lwowie. Przypomnę tu jeszcze,
że teoria typów przyjęła się w pewnej mierze w informatyce teoretycznej,
a dziś program ugruntowania matematyki w tzw. homotopijnej teorii ty-
pów rozwija Vladimir Voevodsky, laureat medalu Fieldsa.

“Professorial jobs were hard to come by in interwar Poland– espe-
cially, but not exclusively, for Jews. The tables at the Szkocka were full
of professors, learned unemployables like the Jewish mathematician Ju-
liusz Schauder, and café creatures of all types.” (s. 53) („O uzyskanie
stanowiska profesorskiego w Polsce międzywojennej było trudno - szcze-
gólnie, choć nie wyłącznie, Żydom. Przy stolikach w Szkockiej było wielu
uczonych nie znajdujących zatrudnienia na przykład matematyk żydow-
ski Juliusz Schauder i kawiarnianych typków wszelkiego rodzaju.”).

“Despite being an outré bastard, Banach possessed such absurd ta-
lent that he could make it in academia, but his Jewish colleagues had
few chances. Schauder, who had equations named for him, was forced
to work as a private tutor. There was a saying in Polish academia, ‘ta-
lent is passed on from father to son-in-law’. Jobs were few, marriage to
another professor’s daughter was a common ramp to success, and Je-
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wish scholars– with rare exceptions– had to teach high school.” (s. 53)
(„Banach posiadał tak niewiarygodny talent, że nawet jako szokujący
bękart, mógł zrobić karierę akademicką, ale jego żydowscy koledzy mieli
niewiele szans. Schauder, którego nazwiskiem nazwano pewnego rodzaju
równania, był zmuszony udzielać prywatnych lekcji. Mawiano w polskim
środowisku akademickim, że ‘talent przechodzi z teścia na zięcia’. Posad
było mało, małżeństwo z córką profesora było często stopniem do suk-
cesu, a uczeni żydowscy– z rzadkimi wyjątkami– musieli uczyć w szkole
średniej.”).

Juliusz Paweł Schauder – kolejny wybitny przedstawiciel szkoły lwow-
skiej, zamordowany przez hitlerowców w 1943 r.– zajmował się przede
wszystkim analizą funkcjonalną oraz równaniami różniczkowymi cząst-
kowymi. Słynne obiekty i twierdzenia matematyczne kojarzone z jego
nazwiskiem to bazy Schaudera, twierdzenie Schaudera o punkcie sta-
łym, czy zasada Schaudera-Leraya. Wbrew temu, co pisze Allen, nie
utrzymywał się on z prywatnych lekcji, lecz pracował jako nauczyciel
w V Państwowym Gimnazjum im. Żółkiewskiego we Lwowie, a w la-
tach 30-tych jako starszy asystent Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie już
wcześniej wykładał. W spisie wykładów przewidzianych na rok akade-
micki 1939/40 (ułożonym i wydrukowanym przed wybuchem II wojny
światowej) Schauder figuruje jako docent, obok Hermana Auerbacha
(zamordowanego przez hitlerowców w 1942 r.) oraz Polaków Stefana
Kaczmarza (który prawdopodobnie zginął we wrześniu 1939 r.) i Stani-
sława Mazura.

W latach międzywojennych w Polsce rzeczywiście było niewiele ka-
tedr profesorskich. Sytuacja była korzystniejsza w pierwszych latach
państwowości, dlatego też Banach, odkryty przez Hugona Steinhausa
i zatrudniony jako asystent przez Antoniego Łomnickiego, mógł szybko
zostać profesorem. W późniejszych latach zdarzało się nawet, że likwi-
dowano istniejące już katedry, np. na Uniwersytecie Lwowskim katedrę
matematyki zajmowaną przez Stanisława Ruziewicza.

Nie wiem, jak powszechnie powtarzane było ironiczne powiedzenie
o talencie przechodzącym „z teścia na zięcia” (Allen nie podaje jego źró-
dła), ale niezbyt pasuje ono do sytuacji na polskich uczelniach w okresie
międzywojennym. Co się tyczy matematyków polskich, to związki ro-
dzinne wcale nie gwarantowały im szybkiej kariery akademickiej. Mał-
żeństwo z Olgą Steinhaus zawarł Chwistek kilkanaście lat przed po-
jawieniem się szansy na objęcie przez niego katedry uniwersyteckiej.
Zbigniew Łomnicki, bratanek lwowskiego profesora matematyki Anto-
niego, prowadził zajęcia ze statystyki i rachunku ubezpieczeniowego na
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Politechnice Lwowskiej, na stałe jednak był zatrudniony w zakładzie
ubezpieczeniowym we Lwowie. Można się silić na uwiarygodnienie po-
parcia rodzinnego na przykładzie Stanisława Krystyna Zaremby, syna
Stanisława, krakowskiego profesora matematyki, spowinowaconego z Ju-
liuszem Rudnickim, profesorem matematyki w Wilnie. Tu jednak do-
szło do wyjazdu młodszego Zaremby z Krakowa na posadę na znacz-
nie mniej liczącym się uniwersytecie wileńskim. Relację teść-zięć można
było znaleźć wśród przedstawicieli nauk innych niż matematyka (np.
wspomniani już lwowscy filozofowie Kazimierz Twardowski i Kazimierz
Ajdukiewicz), występowała ona również wśród matematyków w Niem-
czech (Edmund Landau i Isaac Schoenberg oraz Karl Runge i Richard
Courant). Jednakże twierdzenie, jakoby w Polsce małżeństwa pracow-
ników nauki z córkami kolegów po fachu były częste lub stanowiły nie-
zawodny szczebel do sukcesu, jest niezgodne z faktami.

Należy też podkreślić, że nie tylko katedr, ale i niższych posad na
uczelniach było mało. Dochód zaś z wykładów zleconych był znacznie
niższy niż stałe uposażenie akademickie, zatem nawet prowadzącym ta-
kie wykłady (które, z bardzo nielicznymi wyjątkami, zlecano tym, któ-
rzy mieli habilitację) potrzebne było dodatkowe źródło zarobkowania.
Wielu uczonych podejmowało pracę w szkole. Niezależnie od ukończo-
nych studiów, dla uzyskania uprawnień do nauczania należało zdać spe-
cjalny egzamin, ale pensja była porównywalna z pensją docenta, czyli
stanowiła około połowę pensji profesora, a ponadto dla nauczycieli niż-
szy był wiek emerytalny. Oprócz Żydów Schaudera, Tarskiego, Józefa
Schreiera i Edwarda Szpilrajna-Marczewskiego oraz Ukraińców Miko-
łaja Czajkowskiego i Mirona Zaryckiego, jako nauczyciele pracowali
również Chwistek (przez prawie 20 lat), Wilkosz, Orlicz, Stożek, Kacz-
marz, Otto Nikodym, Władysław Nikliborc, Tadeusz Ważewski, An-
drzej Turowicz i Karol Borsuk. Niektórzy matematycy zarabiali w inny
sposób, pracując w towarzystwach ubezpieczeniowych– wspomniany już
Zbigniew Łomnicki, a także Marian Mojżesz Jacob, Zygmunt Birnbaum,
Arnold Walfisz i Mojżesz Presburger.

W literaturze faktu jest miejsce na fakty i refleksje nad nimi, ale nie
na daleko posunięte uproszczenia, których zresztą w omawianej książce
jest więcej. Wprawdzie autor nie jest historykiem, a pisać chciał przede
wszystkim o mikrobiologii i warunkach jej uprawiania, ale mógł unik-
nąć błędów przez dokładniejsze zaznajomienie się z opisywanymi pol-
skimi realiami. Należy jednakże Allenowi wyrazić uznanie, że szczegó-
łowo i interesująco opisał życie i pracę dwóch polskich uczonych (także
ich losy po II wojnie światowej), podając przy okazji bogactwo infor-
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macji o epidemiologii tyfusu i kolejnych próbach zwalczenia tej choroby
oraz o szczególnego rodzaju działalności naukowej w ekstremalnych wa-
runkach okupacji, getta i obozu koncentracyjnego. Można się cieszyć
z tego, że tyle miejsca w swej książce poświęcił Allen matematykom,
chociaż, jak widzieliśmy, jego opisy środowiska matematycznego i ży-
cia akademickiego w Polsce międzywojennej wypadają czasem naiwnie,
a czasem błędnie.

Nasuwa się tu pytanie, czemu postacie i dorobek Weigla oraz Flecka
nie doczekały się dotąd opisu przez autora polskiego. Pewnym uspra-
wiedliwieniem może być to, ze w PRL rzadko pozwalano na przypo-
minanie o polskiej obecności we Lwowie. Jednak i dziś wspomnienia
o Weiglu, a jeszcze bardziej o Flecku, i omówienia działalności tych
uczonych, pozostają rozproszone, znane tylko nielicznym zainteresowa-
nym, a nie szerokiej publiczności (jedną z prób trafienia do szerszego
grona odbiorców jest artykuł [13]). Niezadowalająco też wypada arty-
styczne przedstawienie przez twórców polskich zasług Weigla dla rato-
wania polskiej inteligencji. Instytut Weigla pojawia się (o czym wspo-
mina też Allen) w filmie Andrzeja Żuławskiego „Trzecia część nocy”
(1971), którego bohater pracuje jako karmiciel wszy. Reżyser zaczerpnął
wątek ze wspomnień swego ojca, pisarza Mirosława, który taką pracę
wykonywał. ( [13]). Wizja artystyczna sugeruje, wbrew relacji Miro-
sława Żuławskiego i innym świadectwom, że taki los był uważany za
tragiczny. Dodam tu, że karmicielki wszy i znaczenie dokumentów, ja-
kie im przysługiwały pokazane są epizodycznie w 9. odcinku serialu
„Polskie drogi” w reżyserii Janusza Morgensterna (1976). Pracują one
w Krakowie, gdzie mieścił się podległy Wehrmachtowi instytut produ-
kujący szczepionkę metodą Weigla (tej placówce także Allen poświęca
kilka stron). Różne wątki serialu prowadzą akcję do Krakowa, a scena-
rzysta Jerzy Janicki, który lata okupacji spędził we Lwowie, wiedział,
że praca przy karmieniu wszy wręcz decydowała o przeżyciu wielu Po-
laków, nie tylko inteligentów, i chciał upamiętnić tę okoliczność. Można
sobie życzyć częstszego odniesienia do Weigla i Flecka przez autorów
polskich, nie tylko w opracowaniach naukowych, ale i popularnych, do-
tyczących np. historii Polski w XX wieku lub mikrobiologii i medycyny.
Przy tej okazji nie powinno zabraknąć miejsca dla matematyków Lwowa
– intelektualnych partnerów Flecka i pracowników Weigla, odgrywają-
cych ważną rolę w życiu umysłowym swego kraju przed II wojną świa-
tową, kontynuujących dyskusje naukowe i pielęgnujących młode talenty
w trudnych warunkach okupacyjnych, a także dokonujących wyborów
moralnych. Dobrym przykładem tej ostatniej charakterystyki jest szcze-
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gół podany przez Allena: Bronisław Knaster był zwolennikiem sabotażu
produkcji szczepionki przeznaczonej dla wrogiej armii.

Podsumowując: książkę Allena, mimo pewnych niedostatków, warto
przeczytać. Na razie mogą się z nią zapoznać tylko czytelnicy znający ję-
zyk angielski, nabywszy egzemplarz za granicami Polski (książka nie ma
wersji elektronicznej). Nie wiem, czy są plany przetłumaczenia książki
na język polski. Gdyby takie tłumaczenie się ukazało, to zwiększyłoby
to grono odbiorców książki, pozwalając polskiemu czytelnikowi bliżej
zapoznać się z Weiglem i Fleckiem, a przy okazji z lwowskimi matema-
tykami. Należałoby jednak opatrzyć polskie wydanie przypisami prostu-
jącymi błędy popełnione przez autora.
Podziękowania: Dziękuję doktor Danucie Ciesielskiej i doktorowi

Zdzisławowi Pogodzie za wnikliwe przeczytanie tekstu oraz uwagi wzbo-
gacające zawarte w nim informacje i usprawniające ich przekaz.
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