
P
ochodzenie Stefana Banacha,
podobnie jak wielu wielkich po-
staci tak mitologicznych, jak

i historycznych (od Moj¿esza poczy-
naj¹c, na Harrym Potterze koñcz¹c),
otacza atmosfera tajemnicy. I cho-
cia¿ nale¿a³ on do najwybitniej-
szych - obok Miko³aja Kopernika
i Marii Curie-Sk³odowskiej - lumina-
rzy europejskiej nauki - ci¹gle jest
osob¹ ma³o znan¹. Wiêkszoœæ zapy-
tanych warszawiaków nie wie,
czym siê zajmowa³; wielu s¹dzi, i¿
by³ s³ynnym lekarzem. W piêtna-
stym wydaniu encyklopedia Britan-
nica pod has³em „Stefan Banach”
nie pojawiaj¹ siê s³owa „Polska”,
„polski”. W kilku informatorach za-
granicznych nazywa siê go mate-
matykiem rosyjskim, a obecnie -
ukraiñskim. Jest chyba jedynym ge-
nialnym Polakiem, który nie ma
swojej pe³nej biografii.

Stefan Banach urodzi³ siê 30
marca 1892 roku w Krakowie. Jego
ojcem by³ Stefan Greczek, ponoæ
góral z pochodzenia. S. Banach
odziedziczy³ jednak po nim nie na-
zwisko, lecz imiê. Stefan Greczek
by³ urzêdnikiem podatkowym, nie
poœlubi³ matki Banacha, która znik-
nê³a ze sceny po ochrzczeniu Stefa-
na gdy mia³ cztery dni, i nic wiêcej
o niej nie jest wiadome. Na jego
œwiadectwie chrztu nazwisko matki
brzmi Katarzyna Banach. Uwa¿a
siê, ¿e by³a s³u¿¹c¹ prawdziwej
matki Stefana. W póŸniejszym okre-
sie swego ¿ycia Stefan próbowa³

dowiedzieæ siê, kim by³a jego mat-
ka, lecz jego ojciec odmawia³ infor-
macji, za wyj¹tkiem tego, ¿e przy-
si¹g³, i¿ nie wyjawi jej to¿samoœci.
Ju¿ od piêtnastego roku ¿ycia Ste-
fan musia³ utrzymywaæ siê z kore-
petycji.

Pocz¹tkowo studiowa³ mate-
matykê jako samouk. Przez krótki
czas uczêszcza³ na Uniwersytet Ja-
gielloñski, a nastêpnie wst¹pi³ na
Politechnikê Lwowsk¹. Studia prze-
rwa³ wybuch I wojny œwiatowej.
Banach wróci³ do Krakowa. Nie prze-
sta³ interesowaæ siê matematyk¹,
nie odbywa³ jednak w tym czasie
regularnych studiów; poznawa³ ma-
tematykê z ksi¹¿ek i z rozmów z ma-
tematykami O. Nikodymem i W. Wil-
koszem (póŸniejszymi profesorami). 

A oto jak Steinhaus opisuje
swe pierwsze spotkanie z Banachem:
„Id¹c letnim wieczorem r. 1916
wzd³u¿ Plant krakowskich, us³ysza-
³em rozmowê, a raczej tylko kilka
s³ów; wyrazy: ca³ka Lebesgue’a by-
³y tak nieoczekiwane, ¿e zbli¿y³em
siê do ³awki i zapozna³em siê z dys-
kutantami; to Stefan Banach i Otton
Nikodym rozmawiali o matematyce”.

Tak odby³o siê „odkrycie”
Banacha. Steinhaus uwa¿a³ je za
swoje najwiêksze dokonanie mate-
matyczne. 

To spotkanie Steinhausa
z Banachem mia³o niemal natych-
miastowe konsekwencje naukowe: 

Steinhaus przedstawi³ Banachowi
pewne zagadnienie, nad którym od
d³u¿szego czasu pracowa³, a w pa-
rê dni póŸniej - ku zdziwieniu Stein-
hausa - Banach przyszed³ z goto-
wym rozwi¹zaniem. Tak powsta³a
pierwsza publikacja Banacha, og³o-
szona w „Biuletynie Akademii Kra-
kowskiej” wspólnie ze Steinhau-
sem. 

Ten efektowny start zwróci³
uwagê innych matematyków pol-
skich na Stefana Banacha (co te¿
by³o niema³¹ zas³ug¹ Steinhausa).
W 1920 roku profesor A. Lomnicki
przyj¹³ Banacha na swego asysten-
ta na Politechnice Lwowskiej, mimo
¿e Banach nie mia³ ukoñczonych
studiów. Od tego momentu zaczê³a
siê jego b³yskawiczna kariera na-
ukowa. W tym¿e roku Banach przed-
stawia tezê doktorsk¹ na Uniwersy-
tecie Jana Kazimierza (opublikowa-
na w trzecim tomie „Fundamenta
Mathematicae” pt. „Sur les opera-
tions dans les ensembles abstraits
et leur application aux equations
integrales”). W 1922 roku Banach
siê habilituje i w tym¿e roku zostaje
profesorem uniwersytetu; w dwa
lata póŸniej - cz³onkiem korespon-
dentem Akademii Umiejêtnoœci. 

Jako profesor uniwersytetu
we Lwowie Banach rozwija - obok
du¿ej aktywnoœci dydaktycznej -
wielk¹ dzia³alnoœæ naukowo-ba-
dawcz¹. Staje siê wkrótce najwiêk-
szym autorytetem w analizie funk-
cjonalnej, której jest jednym z twór-
ców. Doko³a niego koncentruje siê
plejada m³odych talentów; wyrasta
- pod kierownictwem Steinhausa -
nowa, Lwowska Szko³a Matema-
tyczna, która wkrótce, bo ju¿ w
1929 roku, zaczyna wydawaæ w³a-
sny organ, poœwiêcony analizie
funkcjonalnej - s¹ to „Studia Mathe-
matica”. 

p o l s k i       p a n t e o n
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�Matematyka jest najpiękniejszym i najpotężniejszym tworem
ducha ludzkiego [...] Jest tak stara, jak stary jest człowiek.

Wysoki już poziom osiągnęła w starożytnej Babilonii i Egipcie,
wydatnie posunęli ją naprzód Grecy, wielkie zasługi dla jej

rozwoju położyli Hindusi i Arabowie. [...] Tylko państwa, które
pielęgnują matematykę, mogą być silne i potężne.� 

Dr Stefan Banach, prof. U.J.K. Lwów, dn. 27 IX 1938
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STEFAN BANACH – 
WIELKI MATEMATYK

Stefan 
Banach



W 1932 roku ukazuje siê dru-
kiem s³ynne dzie³o Banacha „The-
orie des operations lineaires” jako
pierwszy tom nowego wydawnic-
twa Monografie Matematyczne,
którego Banach by³ jednym z za³o-
¿ycieli. Dzie³o to przyczynia siê
w du¿ym stopniu do spopularyzo-
wania osi¹gniêæ Banacha wœród
ogó³u matematyków i do rozwoju
analizy funkcjonalnej.

Lata wojny spêdza we Lwo-
wie. Umiera na raka p³uc 31 sierpnia
1945 roku. 

Nazwisko Stefana Banacha
by³o cytowane w œwiatowej literatu-
rze matematycznej ok. 11 000 razy.

Tu nale¿y podkreœliæ, ¿e choæ
analiza funkcjonalna by³a g³ówn¹
domen¹ dzia³alnoœci naukowej Ba-
nacha i wyniki jego w tym zakresie
przynios³y mu œwiatow¹ s³awê, to
Banach po³o¿y³ du¿e zas³ugi rów-

nie¿ w innych dzia³ach matematyki.
Do tych dzia³ów nale¿¹ miêdzy in-
nymi: teoria funkcji rzeczywistych,
teoria szeregów ortogonalnych, opi-
sowa teoria mnogoœci. Jeden z naj-
bardziej sensacyjnych wyników z
teorii mnogoœci znaleziony by³ przez
Banacha wspólnie z Tarskim i opu-
blikowany w pracy „Sur la decom-
position des ensembles de parties
respectivement congruentes”. W tej
szokuj¹cej pracy, napisanej po fran-
cusku w 1924 roku, jej autorzy od-
kryli, dokonuj¹c niezwykle oryginal-
nych operacji, i¿ - mówi¹c obrazo-
wo - mo¿na tak roz³o¿yæ kulê na
czêœci, ¿e nastêpnie z tych kawa³-
ków otrzymamy dwie kule takie sa-
me jak kula wyjœciowa. 

Wœród innych wspólnych
prac jest wiele takich, które Banach
napisa³ ze swymi uczniami (zw³asz-
cza z S. Mazurem). By³o to rezulta-
tem stylu pracy Banacha: wiele wy-
ników powstawa³o w dyskusji
z uczniami i wspó³pracownikami,
czêstokroæ przy czarnej kawie, w re-
stauracji lub kawiarni (w szczegól-
noœci w czasie s³ynnych biesiad
w Kawiarni Szkockiej).

Steinhaus w taki sposób cha-
rakteryzuje sylwetkê Banacha: „My-
li³by siê, kto wyobra¿a³ sobie Bana-
cha jako marzyciela, abnegata, apo-

sto³a czy ascetê. By³ to realista, któ-
ry nawet fizycznie nie przypomina³
kandydatów na œwiêtych lub choæ-
by tylko na œwiêtoszków. Nie wiem,
czy jeszcze istnieje, ale na pewno
istnia³ jeszcze przed wojn¹ idea³
polskiego uczonego, utworzony
nie tyle z obserwacji prawdziwych
uczonych, co z potrzeb duchowych
tej epoki, której wyrazicielem by³
Stefan ¯eromski. Taki uczony mia³
z daleka od uciech œwiatowych pra-
cowaæ dla nie bardzo okreœlonego
„spo³eczeñstwa”, przy czym bez-
skutecznoœæ tej pracy z góry mu
wybaczano, nie dbaj¹c o to, ¿e w in-
nych krajach mierzono uczonych nie
wielkoœci¹ wyrzeczeñ osobistych,
lecz tym, co dali trwa³ego nauce. 

Inteligencja polska w okresie
miêdzywojennym znajdowa³a siê
pod wp³ywem tego cierpiêtniczego
idea³u, ale Banach nigdy mu nie

podlega³. By³ zdrowy i silny, by³ re-
alist¹ a¿ do cynizmu, ale da³ nauce
polskiej, a w szczególnoœci matema-
tyce polskiej, wiêcej ni¿ ktokolwiek
inny. Nikt bardziej ni¿ on nie przy-
czyni³ siê do rozwiania szkodliwego
mniemania, ¿e we wspó³zawodnic-
twie naukowym mo¿na brak geniu-
szu (a choæby tylko brak talentu) za-
st¹piæ innymi zaletami, które zresz-
t¹ maj¹ tê w³aœciwoœæ, ¿e trudno
je stwierdziæ. Banach zdawa³ sobie
sprawê ze swojej wartoœci i z tego,
jakie wartoœci stwarza. Akcentowa³
swoje góralskie pochodzenie i mia³
dosyæ lekcewa¿¹cy stosunek do ty-
pu ogólnie wykszta³conego „inteli-
genta bez teki”. 

Jego najwa¿niejsz¹ zas³ug¹
jest prze³amanie raz na zawsze
i zniszczenie do reszty kompleksu
polegaj¹cego na poczuciu ni¿szoœci
Polaków w naukach œcis³ych, ma-
skuj¹cego siê wywy¿szaniem jedno-
stek miernych. Banach temu kom-
pleksowi nigdy nie podlega³ - ³¹czy³
w sobie iskrê geniuszu z jakimœ za-
dziwiaj¹cym imperatywem we-
wnêtrznym, który mu mówi³ bezu-
stannie s³owami poety: „Jest tylko
jedno: ¿arliwa gloria rzemios³a” -
a matematycy wiedz¹ dobrze, ¿e ich
rzemios³o polega na tej samej ta-
jemnicy, co rzemios³o poetów...” !

B y ł  r e a l i s t ą ,  k t ó r y  n a w e t  f i z y c z n i e  n i e
p r z y p o m i n a ł  k a n d y d a t ó w  n a  św ię t y c h

Niepospolity umysł, niepospolite odkrycia... 
dał nauce polskiej... więcej niż ktokolwiek inny.

Hugo Steinhaus
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