
1 
 

 

Na łamach periodyka Kresowe Stanice prezentowaliśmy wybitne osobowości ze świata 

kultury, sztuki i nauki, pochodzące z Kresów lub związane z nimi zawodowo. Dziś 

przedstawiamy następną wybitną postać. Stefan Banach, bo o nim mowa, bez wątpienia 

należy do grona matematyków światowego formatu. Jest  autorem ponad 60 prac naukowych 

i twórcą twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów matematyki, 

współzałożycielem Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Poniżej przedstawiamy artykuł o tym 

wybitnym uczonym autorstwa współpracującego z naszą Fundacją Janusza Płońskiego - 

dziennikarza, scenarzysty, dokumentalisty, współtwórcy scenariusza kultowego serialu 

Alternaty 4, autora książek: Góralskie tango, Balladyna Superstar – git czytanka z 

momentami, Brakujące ogniwo, Elvis, a także wydanej ostatnio opowieści Kandydat na 

prezydenta.  
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STEFAN BANACH – GENIUSZ ZE LWOWA 

Zapytałem niedawno kilku przypadkowych warszawiaków, czy wiedzą kim był Stefan 

Banach. Większość przypuszczała, że to jakiś lekarz, patron szpitala przy ulicy Banacha. 

Zaledwie jedna osoba podała prawidłową odpowiedź, że Banach to matematyk. Ale nikt już 

nie wiedział więcej. A prawda jest taka, że każdy student matematyki na świecie zna 

nazwisko Banacha i wiąże je ze stworzoną przez niego analizą funkcjonalną, że przynajmniej 

słyszał o przestrzeniach Banacha czy paradoksie Banacha i Tarskiego. 

Tuż po pierwszej wojnie światowej wybitny krakowski matematyk Hugo Steinhaus 

przechadzał się po krakowskich Plantach i przypadkowo usłyszał, że dwóch studentów 

prowadzi namiętną dyskusję o całce Lebesgue’a, co było zagadnieniem jeszcze mało znanym 

i zarezerwowanym wyłącznie dla najwybitniejszych matematyków. Zaskoczony Steinhaus 

wdał się w rozmowę ze studentami, jednym z nich był Stefan Banach. Profesor pełen podziwu 

dla dwóch gołowąsów zwierzył im się, że od kilku lat próbuje rozwiązać jakiś 

skomplikowany problem matematyczny. Kilka dni później Banach zgłosił się do niego z 

gotowym rozwiązaniem. 

Nie należy się więc dziwić, że kiedy Stainhausowi zaproponowano stanowisko na Lwowskim 

Uniwersytecie Jana Kazimierza, zarekomendował władzom uczelni Banacha, by prowadził on 

zajęcia ze studentami. Banach oczywiście stanowisko przyjął i po części nawet wdrożył się w 

rytm uniwersyteckiego życia. Mając zapewniony byt, choć matematyków nie rozpieszczano 

wysokimi pensjami, mógł wreszcie poważnie zająć się dziedziną dla niego najważniejszą: 

matematyką. Był matematykiem „do szpiku kości”, ale jednocześnie w najmniejszym stopniu 

nie był profesorem. Przebywania na uczelni nie lubił, ubierał się nad wyraz swobodnie, palił 

setki papierosów, i - mówiąc delikatnie – nie wylewał za kołnierz. Najlepiej czuł się w 
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miejscach pełnych ludzi, gdzie grała muzyka, powietrze było szare od dymu. W takich 

warunkach uwielbiał dyskutować o matematyce, rozwiązywać problemy, tworzyć nowe 

teorie, wymyślać zadania. 

Miał ogromne szczęście, że na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie znalazło się kilku 

wybitnych matematyków o podobnych upodobaniach. Wszyscy coraz częściej, a potem już 

regularnie zaczęli się spotykać w kawiarni Szkockiej, gdzie okupowali jeden albo kilka 

stolików i do późnych godzin nocnych namiętnie dyskutowali o matematyce. Bardzo 

przydatne okazały się marmurowe blaty stolików Szkockiej, na których można było 

ołówkiem pisać wzory i je ścierać.  

W ten sposób powstała silna grupa szalonych matematyków, która przeszła do historii jako 

Matematyczna Szkoła Lwowska. Nie miała ona żadnej struktury, ale faktycznym szefem był 

Stefan Banach. Jego koledzy, czasem starsi i o większym dorobku naukowym, byli pod 

wrażeniem przenikliwości jego umysłu, umiejętności szybkiego rozwiązywania 

skomplikowanych zadań, poczucia humoru, rozrywkowego charakteru i niebywałej 

odporności na alkohol. 

Rychło okazało się, że zabawowy charakter spotkań matematycznych, poza niewątpliwymi 

zaletami, ma jednak wady. Rozbawione towarzystwo często zapominało, co poprzedniego 

wieczoru zapisano na marmurowych blatach, a zdarzało się, że personel po prostu starannie 

wycierał wszystkie stoły i genialne zapiski przepadały, i nikt nie był ich w stanie odtworzyć. 

Wówczas Łucja, żona Banacha zakupiła gruby zeszyt, by w nim matematycy zapisywali 

najważniejsze kwestie i problemy. Zeszyt zatytułowano „Księga Szkocka” i 17 lipca 1935 

roku Banach wpisał w niej pierwszy „problemat”, czyli zadanie do rozwiązania. Przy 

następnych problematach z biegiem czasu zaczęły się pojawiać nagrody za prawidłowe 

rozwiązania. Na stronie 3 Stanisław Mazur jako pierwszy obiecał za rozwiązanie pięć małych 

piw. Potem nagrodami były np. obiad w restauracji George’a, butelka whisky, 2 flaszki wina i 

żywa gęś, po którą dopiero po 20 latach zgłosił się do Mazura szwedzki matematyk. 

Księga zawiera prawie 200 zadań wpisywanych po polsku, francusku, angielsku, niemiecku i 

rosyjsku, co najwidoczniej nikomu nie przeszkadzało. Była zdeponowana u szatniarza w 

Szkockiej i wydawana każdemu, kto chciał wpisać nowe lub rozwiązać stare zadanie. 

Przetłumaczona po wojnie na angielski i wydana w USA stała się rodzajem biblii dla 

matematyków na całym świecie. 

Poza Księgą Szkocką, w której żart zamienił się w bardzo poważny zbiór przemyśleń i stał się 

inspiracją dla wielu matematyków, matematycy ze Lwowa zaczęli wydawać własny periodyk 

o nazwie Studia Mathematica, który szybko stał się jednym z najważniejszych czasopism na 

świecie poświęconym analizie funkcjonalnej. O Szkole Lwowskiej zaczęło być głośno na 

świecie. Kawiarnię Szkocką odwiedzali prominentni matematycy tamtych czasów, między 

innymi Francuz Lebesgue, o którym młody Banach rozmawiał kiedyś na Plantach, a także 

dwukrotnie we Lwowie pojawił się wybitny węgierski matematyk mieszkający w Stanach 

Zjednoczonych John von Neumann. Z jedną z jego wizyt łączy się następująca anegdota: von 

Neumann próbował przekonać Banacha, by wyjechał do USA. Położył na stole czek, na 

którym przy sumie była wpisana jedynka. Poprosił Banacha, by ten wpisał dowolną liczbę zer 
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po jedynce. Banach odpowiedział, że nie ma takiej sumy, która mogłaby go skłonić do 

opuszczenia Lwowa. 

Tyle anegdota. Ale warto przyjrzeć się Neumannowi i zastanowić się, kto w Ameryce mógłby 

go upoważnić do złożenia Banachowi takiej niewyobrażalnej propozycji. Na pewno nie 

mogła to być żadna placówka naukowa, żaden uniwersytet. Matematycy, nawet 

najwybitniejsi, nie byli tak sowicie wynagradzani. Trzeba jednak wiedzieć, że Neumann 

uczestniczył w realizacji tajnego projektu Manhattan, powołanego do życia przez prezydenta 

Roosvelta w celu szybkiego stworzenia bomby atomowej. Pracami w tajnym Los Alamos 

National Laboratory kierował Robert Oppenheimer. Ten sam von Neumann ściągnął do pracy 

w Los Alamos Stanisława Ulama, kiedy ten znalazł się w Ameryce. Ulam walnie przyczynił 

się do przyspieszenia prac nad bombą wodorową. Czyżby zatem chodziło o to, by również 

Banach dołączył do zespołu? 

Nie wdając się w spekulacje można z całą pewnością stwierdzić, że tzw. szkoła lwowska 

stanowiła w okresie międzywojennym centrum matematyki światowej, promieniującej na 

wszystkie środowiska naukowe na wszystkich kontynentach. Niestety wicher historii nie 

pozwolił jej na rozwój i dalsze istnienie. Przyłączenie Ukrainy do Związku Radzieckiego było 

pierwszym ciosem, jaki historia zadała matematyce. Drugim, o wiele bardziej dramatycznym, 

było zajęcie w 1941 roku Lwowa przez Niemców. Wielu wybitnych polskich 

intelektualistów, w tym oczywiście matematyków, zostało przez Niemców rozstrzelanych na 

Wzgórzach Wuleckich. Banach i kilku innych uratował prof. Rudolf Weigel, kierujący 

Instytutem Epidemiologii, powierzający im rolę karmicieli wszy w jego instytucie. Jego 

zaświadczenie o tej pracy było glejtem na życie. 

Banach i kilku jego kolegów przeżyli okupację niemiecką i powtórne wkroczenie Armii 

Czerwonej. Podczas karmienia wszy dalej prowadzili matematyczne dysputy i marzyli o 

reaktywowaniu szkoły lwowskiej. Niestety w 1945 roku rak płuc zakończył życie 

najwybitniejszego polskiego matematyka, większość jego kolegów zginęła, część 

rozpierzchła się po świecie.  

Do dziś nie wiem, na czym polega wielkość Banacha. Kiedy poprosiłem profesora Wiesława 

Żelazkę, wybitnego matematyka o wyjaśnienie mi, na czym ten fenomen polega, profesor 

stwierdził, że jest to bardzo proste i szybko wypisał na kartce kilka wzorów. Okazało się, że 

wielkość Banach jest zrozumiała jedynie dla wtajemniczonych. Co oczywiście niczego jej nie 

ujmuje. 


