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Samuel Dickstein, zasłużony matematyk, pedagog, historyk nauki, 
wielki polski wydawca naukowy, patriota i działacz społeczny, urodził 
się 12 maja 1851 roku w Warszawie. Tamże ukończył gimnazjum i stu
diował w Szkole Głównej. Od 1870 r. był nauczycielem gimnazjalnym, 
a nawet prowadził w Warszawie przez 10 lat własną szkołę realną (liceum 
matematyczno-przyrodnicze). Była to epoka walki z uciskiem politycz
nym i rusyfikacją uprawianą przez rząd carski po upadku powstania 
styczniowego 1863 r. aż do pierwszej wojny światowej. Dickstein przez 
całe życie w gorących słowach wspominał swego nauczyciela, Eomana 
Żu lińskiego, który wraz z Eomualdem Trauguttem poniósł śmierć mę
czeńską na stokach cytadeli warszawskiej (13-letni Dickstein był świad
kiem egzekucji). W  1869 r. Szkoła Główna, ostatnia w X IX  w. wyższa 
uczelnia polska w zaborze carskim, przestała istnieć. Szkolnictwo polskie 
zastąpiono przez rosyjskie, prześladowana mowa polska w murach szkol
nych i uniwersyteckich zamilkła na pół wieku.

Dickstein należał do tych nielicznych, którzy w owej mrocznej i dłu
giej epoce podjęli walkę o postęp, o oświatę, o rozwój nauki. Walce tej 
poświęcił całe swe długie życie, jako profesor i pierwszy prezes Eady 
Naukowej powstałych w 1906 r. w Warszawie Kursów Naukowych (które 
wtedy były namiastką, a później zaczątkiem przyszłego polskiego Uni
wersytetu Warszawskiego), następnie jako współzałożyciel Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego (wskrzeszonego po zamkniętym przez rząd 
carski Towarzystwie Przyjaciół Nauk, założonym jeszcze przez Sta
szica), wreszcie jako profesor, dziekan i — w ostatnim 20-leciu swego 
życia — doctor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Hasła, jakie głosił i niezmordowanie w czyn wcielał, stanowiły w owej 
epoce niewątpliwy czynnik postępu, postępu aktywnego i nieustępliwego, 
którego owoce dziś jeszcze spożywamy.

Cóż dał krajowi ten człowiek ? Już w 1884 r. Dickstein założył 
i zaczął wydawać wraz z A. Czajewiczem „Bibliotekę Matematyczno- 
- Fizyczną” : szereg wzorowych podręczników dla studentów, jak np. Zasady
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fizyki Witkowskiego, które po zmodernizowaniu dziś jeszcze służą mło
dzieży w jej studiach. W 1888 r. Dickstein założył i odtąd wydawał wraz 
z W. Natansonem i W. Gosiewskim „Prace Matematyczno-Fizyczne” , 
pierwsze z tej dziedziny w Polsce czasopismo naukowe o charakterze 
międzynarodowym. Za swego życia Dickstein wydał 40 tomów tego cza
sopisma zawierającego prace oryginalne i wyniki badań całego poko
lenia naszych uczonych (tomy 47-48 ukazały się po wojnie pod inną re
dakcją). Tom niniejszy jest wznowieniem tegoż czasopisma dostosowa
nym do potrzeb współczesnej Polski Ludowej. Od 1897 r. Dickstein za
czął wydawać, tym razem sam, założone przez siebie „Wiadomości Ma
tematyczne” , czasopismo już nie tylko naukowe, ale zarazem dydaktyczne 
i popularyzacyjne. W 1937 r. ukazał się tom 44 tego wydawnictwa.

Zarówno „Prace Matematyczno-Fizyczne”  jak „Wiadomości Mate
matyczne”  były w owej epoce przez Mika dziesiątków lat jedynymi sta
łymi polskimi wydawnictwami matematycznymi, które jmprzez kordony 
graniczne nawiązywały i utrwalały łączność między matematykami 
polsMmi. Gdy po pierwszej wojnie światowej matematyka polska przy
stąpiła do zdobywania należnego jej stanowiska w świecie, nie ustępu
jącego innym narodom, gdy odważyła się na rozpoczęcie w Polsce obco
języcznych wydawnictw matematycznych, poświęconych poszczególnym 
działom matematyki, mogła się oprzeć na tradycji wydawniczej Dick- 
steina i wzorować się na ich wysokim poziomie. I dziś jeszcze, przystę
pując w Polsce Ludowej do wydawania wartościowych podręczników 
matematycznych dla szkół wyższych postanowiono wyodrębnić je w osob
ną serię pod nazwą „Biblioteka Matematyczna” , nawiązując tym do 
stworzonej przez Dicksteina tradycji.

Dziś matematyka polska cieszy się sławą w nauce światowej. A trzeba 
zważyć, że nie ma prawie matematyka polsMego starszej generacji, któ
rego prace nie wyszłyby drukiem pod redakcją tego wielMego wydawcy. 
Dziś, gdy borykamy się na tym polu z trudnościami z powodu braku 
kadr naukowo-redaktorskich, Dickstein powinien służyć nam przykładem 
nie tylko ideowego stosunku do pracy i wysokiego tej pracy poziomu, 
ale i godnej podziwu trafności, z jaką wyczuwał on już wtedy potrzeby 
kształcącej się młodzieży i rozwoju nauki w naszym kraju: w uczelniach 
— dobre podręczniki, a w czasopismach naukowych — mocny dział krytyk 
i sprawozdań. Brak poważnej krytyki naukowej jest przecież u nas wciąż 
jeszcze aktualną bolączką, na którą zwrócił uwagę w swych pracach 
I Kongres Nauki PolsMej już 4 lata temu.

Niemniej trafnie Dickstein zdawał sobie sprawę z doniosłej roli 
historii nauM w ogóle, a matematyki w szczególności. Toteż badaniom 
historycznym poświęcił szmat życia i najważniejsze swe prace badawcze. 
On to przywrócił pamięci uczonych Adama Adamandego KochańsMego,



twórcę najlepszego w swoim czasie przybliżenia kwadratury koła. On to 
odkrył Józefa Marię Hoene-Wrońskiego, poświęcając twórczości tego ma
tematyka z początku X IX  w. obszerną monografię. Odkrywał też żywych: 
ilekroó przeczytał lub dowiedział się, że pracuje na obczyźnie matematyk
0 polskim nazwisku, wnet pisał do niego i starał się go pozyskać dla pracy 
w kraju. Tak przysporzył krajowi znakomitego uczonego, Stanisława 
Zarembę, późniejszego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który 
przedtem pracował jako nauczyciel licealny we Francji. Prócz własnych 
prac naukowych, głównie z algebry wyższej, Dickstein pisywał — i czę
sto wydawał własnym sumptem — podręczniki szkolne oraz znakomite 
własne przekłady dzieł obcych, dziś już klasycznych, tworzył i wprowadzał 
polską terminologię matematyczną, reprezentował na kongresach mię
dzynarodowych matematykę Polski, państwa wykreślonego wówczas 
z mapy świata.

Bibliografia prac Dicksteina obejmująca przeważnie dzieła, pod
ręczniki, przekłady i jego oryginalne prace naukowe liczy 263 pozycje. 
Twórczość ściśle naukowa Dicksteina w zakresie algebry wyższej
1 teorii liczb wymaga specjalnego opracowania. Z grubsza rzec można, 
że jej rola historyczna w rozwoju matematyki polskiej polegała głównie 
na szerzeniu zainteresowania w naszym kraju dla dzieł wybitnych al- 
gebraików zagranicznych tego czasu i na rozwijaniu ich ważniejszych 
pomysłów. I tu również trafny zmysł historyczny, cechujący Dicksteina, 
góruje wyraźnie nad samą treścią naukową jego prac własnych. Dickstein 
poznał się pierwszy u nas na wartości i znaczeniu dzieł takich myślicieli 
jak Grassmann i krzewił z zamiłowaniem jego oryginalne a płodne idee 
geometryczne. Dickstein bodaj jedyny w ówczesnej Polsce zajmował 
się liczbami wielo jednostkowymi, uprawiał i wykładał teorię kwaternio- 
nów Hamiltona — że poprzestanę na tych dwóch przykładach.

Także ocena historycznych, biograficznych i bibliograficznych prac 
Dicksteina wymaga osobnego studium i kompetentniej szego pióra. Te 
prace Dicksteina zyskały mu szerokie uznanie w świecie naukowym. 
Jako członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności od 1893 r. 
i Towarzystwa Nauk w Liege, członek Towarzystwa Naukowego w Pra
dze, członek honorowy Jednoty Oeskych Matematiku a Fysiku, Między
narodowej Komisji Nauczania Matematyki i wielu innych instytucji 
naukowych o znaczeniu międzynarodowym, Dickstein utrzymywał do 
końca życia rozległe stosunki i prowadził żywą korespondencję z licznymi 
uczonymi kilkudziesięciu krajów. Wreszcie, wyrazem uznania dla prac 
historycznych Dicksteina, zwłaszcza dla prac nad historią matematyki 
w Polsce, było powołanieg o przez świat naukowy na zaszczytne stano
wisko wiceprezesa Międzynarodowej Akademii Historii Nauk Ścisłych.
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Szczególnie godne uwagi są — według trafnej oceny Stefana Ma
zurkiewicza — systematyczne i wielostronne wysiłki Dicksteina, by stwo
rzyć w Polsce ówczesnej „klimat naukowy” , którego nie było. Temu ce
lowi służyła nie tylko jego działalność redaktorsko-wydawnicza, nie 
tylko gromadzenie bezcennej biblioteki matematycznej, którą u schyłku 
życia oddał Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu (a której część 
zaledwie ocalała z drugiej wojny światowej i weszła w skład Biblioteki 
Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk), nie tylko jego dba
łość o wypełnienie luk w naszym piśmiennictwie matematycznym i o przy
gotowanie młodych kadr naukowych przez ogłaszanie cennych podręcz
ników akademickich i przekładów dzieł obcych, ale również — i to w wiel
kiej mierze —- popieranie wszelkimi siłami badań oryginalnych i ogła
szanie ich wyników. W walce o stworzenie owego klimatu naukowego 
Dickstein organizuje pierwsze w Warszawie w tym czasie Koło Mate
matyczno-Fizyczne, skupiające kwiat nauczycielstwa polskiego i stano
wiące żywy ośrodek dyskusyjny przede wszystkim dla spraw dydaktycz
nych, w następstwie jednak i dla zagadnień ściśle naukowych. Dickstein 
był pierwszym prezesem tego Koła.

Tyle dał Dickstein krajowi w dziedzinie matematyki i jej dziejów. 
A poza matematyką pole działalności Dicksteina jeszcze bardziej zdu
miewa swą rozległością. Dickstein założył w 1881 r. czasopismo „Bocznik 
Pedagogiczny” , które odegrało wielką rolę w rozwoju polskiej myśli wy
chowawczej. Dickstein walczył o zorganizowanie w Polsce sieci stacji 
meteorologicznych, przyczynił się walnie do jej powstania i przez długie 
lata stał na czele instytucji, która była poprzedniczką i kolebką 
dzisiejszego Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego 
(P. I. H. M.). Dickstein walczył o prawa i szkoły dla Żydów. Dickstein 
był współzałożycielem Muzeum Tatrzańskiego (wraz z T. Chałubińskim 
i S. Witkiewiczem), stałym współpracownikiem Muzeum Przemysłu 
i Bolnictwa oraz aktywnym, długoletnim członkiem Bobotniczego Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci (w owych czasach!).

Powierzchowność tego wielkiego uczonego i obywatela odpowiadała 
jego energii. Proszę sobie wyobrazić sędziwego, zawsze czysto- ogolonego 
starca o mocnej budowie, żwawych ruchach, wesołych oczach, siwiu
teńkim sumiastym wąsie i długiej srebrnej czuprynie, którą potrząsał 
z werwą, gdy przemawiał. A mówił pięknie! Jego bogata i nieskazitelna 
polszczyzna, zapał dla nauki i ta jego wspaniała werwa przyciągały na 
jego wykłady najliczniejsze rzesze studentów, zwłaszcza I kursu. Baz 
powiedział mi — a miał wtedy lat 85 — że po 4 godzinach wykładania 
(wyższej matematyki!) zaczyna odczuwać jakby lekkie zmęczenie... 
Takim był do schyłku życia.
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Przemawiając w 1937 r. na swym jubileuszu 65-lecia działalności 
naukowej i społecznej, jaki urządziło mu Polskie Towarzystwo Mate
matyczne, Samuel Dickstein wymienił następujące zadania, stanowią
ce część jego testamentu duchowego:

1. Naukowe opracowanie historii Wydziału Fizyko-Matematycz
nego byłej Szkoły Głównej, historii nauk matematycznych i nauk tech
nicznych w Polsce oraz monografij historycznych Liceum Krzemie
nieckiego i Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie.

2. Uzupełnienie i wydanie dzieła T. Żebrowskiego Bibliografia piś
miennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki, do której miał materiały 
doprowadzone przez siebie do 1915 r.

3. Przygotowanie obchodu przypadającej na 1913 r. 100-ej rocz-‘ 
nicy śmierci Mikołaja Kopernika.

Zadania te nie zostały wykonane. Świętu kopernikańskiemu w Pol
sce w 1913 r. jirzeszkodziły hitlerowskie władze okupacyjne. Dopiero 
w 1953 r. uroczyście obchodzono w całym kraju rocznicę śmierci K o
pernika.

Dickstein umarł w Warszawie 20 września 1939 r. podczas bombar
dowania miasta przez działa i samoloty hitlerowskich Niemiec, nie do
czekawszy urzeczywistnienia ideałów, o które walczył: upowszechnienia 
oświaty i kultury, umasowienia nauki, wyzwolenia narodów od ucisku 
i nienawiści rasowej.

W jednej z najpiękniejszych dzielnic Wrocławia, wśród zacisznych 
alei parku Szczytnickiego znajduje się ulica Samuela Dicksteina. Tak 
uczcił zasługi jego dla rodzimej nauki i kultury polski Wrocław, gdy 
tworzył we własnych murach nowy klimat naukowy.


