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1. Prof. Eustachy Żyliński 
w młodym wieku

LECH MALIGRANDA

Eustachy Żyliński 
(1889-1954)

Okres kijowsko-lwowski (1907-1946)

Eustachy	Karol	Żyliński	urodził	się	1	października	(19	września	według	
kalendarza	juliańskiego)	1889	roku	we	wsi	Kuna	(pow.	Gajsyn,	woj.	Win-
nica).	 Nazwisko	 Żyliński	 bywa	w	 różnych	 źródłach	 pisane	 następująco:	
	Zhilinsky,	Zilinski,	Zilinskij,	Zylinsky,	Żilinski,	Żilinskij	i	Žilinskij.	Był	jedy-
nakiem,	a	jego	rodzicami	byli	Janusz	Mikołaj	Karłowicz	Żyliński	i	Kazimie-
ra	ze	Żmudzińskich.
Eustachy	 ukończył	 ośmioklasowe	 Pierwsze	 Gimnazjum	 Kijowskie	

7 czerwca	1907	roku	maturą	z	nagrodą	w	postaci	złotego	medalu.	W	latach	
1907-1911	studiował	przez	osiem	semestrów	na	Uniwersytecie	Imperator-
skim	Św.	Włodzimierza	(UIW)	w	Kijowie	na	Wydziale	Fizyczno-Matema-
tycznym.	Uzyskał	tam	dyplom	pierwszego	stopnia	nauk	fizyczno-matema-
tycznych,	a	w	latach	1912-1915	podjął	pracę.
W	1913	roku	opublikował	jedną	z	najważniejszych	swoich	prac	[Zy13],	

gdzie	dowiódł	twierdzenia	z	teorii	liczb:

Jeżeli liczba pierwsza p dzieli wyróżnik wszystkich liczb całkowitych ciała K, 
ale nie dzieli wyróżnika ciała K, to p jest mniejsza od stopnia ciała K.
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2. Dyplom poświadczający ukończenie przez E. Żylińskiego Uniwersytetu Imperatorskiego 
Świętego Włodzimierza w Kijowie, 13 X 1911 r.
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Twierdzenie	Żylińskiego	jest	przytaczane	m.in.	w	książkach	Narkiewi-
cza	[Na90,	s.	180	i	s.	172	w	III	wydaniu	z	1981	roku].	Było	również	cytowane	
i	uogólniane	w	wielu	pracach	(por.	[Ma09,	s.	191]).
W	 międzyczasie	 przebywał	 na	 stypendium	 naukowym	 (1912-1913)	

na	uniwersytetach	w	Getyndze	(u	E.	Landaua),	Marburgu	(u	K.	Hensela)	
i	Cambridge	 (u	G.H.	Hardy’ego).	 Pogłębienie	 i	 uzupełnienie	wykształce-
nia	 pozwoliło	 Żylińskiemu	 na	 zdobycie	 stopnia	 magistra,	 co	 nastąpiło	
w	1914  roku	na	UIW,	po	pomyślnym	zdaniu	egzaminów	z	algebry	 i	 teo-
rii	liczb,	oraz	przedstawieniu	pracy	„O	obszarze	liczb	p-adycznych”,	opu-
blikowanej	w	[Zy14].	Przypomnijmy,	że	rozprawa	magisterska	w	tamtym	
czasie	 w	 Rosji	 znaczyła	 trochę	 więcej	 niż	 rozprawa	 doktorska	 w	 Polsce	
(por.	[Ma09,	Dodatek	A,	s.	199-200]).	Żyliński	był	uczestnikiem	seminarium	
D.A. Gravego	w	Kijowie	i	dlatego	uważany	jest	za	jego	ucznia.
Prawie	dwa	lata	(1916-1917)	był	oficerem	armii	rosyjskiej,	a	w	listopadzie	

1917	roku	zgłosił	się	do	dyspozycji	dowódcy	1.	Korpusu	Polskiego.
Przez	14	miesięcy,	tzn.	w	okresie	1	XII	1917-1	II	1919,	pracował	na	stano-

wisku	docenta	matematyki	w	Polskim	Kolegium	Uniwersyteckim	w	Kijo-
wie,	gdzie	wykładał	geometrię	analityczną,	teorię	mnogości	i	algebrę	wyż-
szą.	W	tym	okresie	pracował	też	w	Kijowie	na	Ukraińskim	Uniwersytecie	
Państwowym	oraz	w	Wyższym	Prywatnym	Instytucie	Technicznym.
11	 lutego	 1919	 roku	 przyjechał	 do	 Warszawy,	 gdzie	 pełnił	 służbę	

do	września	1919	roku	jako	oficer	Wojska	Polskiego.	Od	21	lipca	1919	roku	
pracował	w	Szkole	Oficerskiej	Wojsk	Łączności	 jako	wykładowca	przed-
miotów	elektrotechnicznych.	W	1919	roku	odrzucił	propozycję	objęcia	Ka-
tedry	Matematyki	na	Ukraińskim	Uniwersytecie	Państwowym	w	Kamień-
cu	Podolskim.
Żyliński	 został	 profesorem	 nadzwyczajnym	 matematyki	 na	 Uniwer-

sytecie	Jana	Kazimierza	(UJK)	we	Lwowie	1	października	1919	roku,	uzy-
skawszy	we	wrześniu	 zwolnienie	 z	wojska.	 Przysięgę	 służbową	 na	 ręce	
Generalnego	Delegata	Rządu	we	Lwowie	złożył	10	października	1919	roku.	
Po	śmierci	profesora	Józefa	Puzyny	(1856-1919)	i	przeniesieniu	się	profeso-
ra	Wacława	Sierpińskiego	do	Warszawy	zostały	 zwolnione	dwie	katedry	
matematyki	na	UJK.	W	celu	ich	obsadzenia	profesorowie	lwowscy:	Marcin	
Ernst,	Roman	Stanisław	Negrusz,	Kazimierz	Twardowski	i	Ignacy	Zakrzew-
ski	napisali	 10	 lipca	 1919	 roku	wniosek	do	Ministerstwa	WRiOP,	by	mia-
nować	Eustachego	Żylińskiego	na	 to	 stanowisko,	 co	 zostało	 rozpatrzone	
pozytywnie.
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W	związku	z	nominacją	Żyliński	przeniósł	się	z	Warszawy	do	Lwowa,	
gdzie	po	zmarłym	Józefie	Puzynie	przejął	Katedrę	Matematyki	przy	Wy-
dziale	 Filozoficznym.	 Był	 kierownikiem	 Katedry	 Matematyki	 A	 na	 UJK	
we	Lwowie.	Kierownikami	Katedr	B	i	D	byli	odpowiednio	Hugo	Steinhaus	
(od	1920	roku)	i	Stefan	Banach	(od	1923	roku).	Ponadto	od	1921	do	1934 roku	
istniała	jeszcze	Katedra	C,	zajmowana	przez	Stanisława	Ruziewicza.
Żyliński	jako	pierwszy	prowadził	wykłady	i	seminaria	z	algebry.	Dużą	

frekwencją	cieszyły	się	jego	seminaria	z	teorii	grup.	Od	czasu	pracy	na	UJK	
zaczął	zajmować	się	naukowo	algebrą,	logiką	i	podstawami	matematyki.
Żyliński	 był	 sekretarzem	 Związku	 Profesorów	 Szkół	 Akademickich	

we	 Lwowie,	 przekształconego	 później	 w	 Związek	 Profesorów	 Najwyż-
szych	Uczelni	RP	we	Lwowie.	Od	1921	 roku	był	Członkiem	Państwowej	
Komisji	Egzaminacyjnej	dla	kandydatów	na	nauczycieli	szkół	średnich	oraz	
uczestniczył	w	pracach	Koła	Matematyczno-Fizycznego	studentów	UJK.
1	sierpnia	1922	roku	Żyliński	został	profesorem	zwyczajnym	matematy-

ki	na	UJK.	Wiele	wysiłku	włożył	w	rozwój	logiki.	W	tym	zakresie	udowod-
nił	w	pracy	[Z	14]	z	roku	1925	następujące	twierdzenie:

Poza negacją i tzw. funktorem Sheffera czyli dysjunkcją żaden inny funktor 
dwuargumentowy nie wystarcza do zdefiniowania wszystkich funktorów jedno 
i dwuargumentowych.

Żyliński	wykazał	po	prostu,	że	to	stwierdzenie	nie	zachodzi	dla	innych	
funktorów	dwuargumentowych.	Dowód	Żylińskiego	 to	 tablica	 prawdzi-
wości	z	4	kolumnami	i	16	wierszami,	odpowiadająca	wszelkim	możliwym	
wartościom	 systemu	dwu-wartościowego.	 Rezultat	 Żylińskiego	 był	 cyto-
wany	w	wielu	książkach	i	pracach	(por.	[Ma09,	s.	193]).

3. Eustachy Żyliński  
w mundurze wojskowym
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4. Nominacja dra Eustachego Żylińskiego na profesora nadzwyczajnego, 11 IX 1919 r.
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5. Nominacja na profesora zwyczajnego, 7 VIII 1922 r.
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16	kwietnia	1925	 roku	Żyliński	ożenił	 się	w	Szczytnikach	z	Kazimierą	
Ramlau	(ur.	6	VIII	1900	r.	w	Warszawie	–	zm.	31	III	1976	r.	w	Łodzi).	Żylińscy	
mieli	 córkę	Marię	 i	 syna	 Janusza.	Córka	Maria	Żylińska	 (1926-1990)	 była	
niezamężna	i	mieszkała	z	matką	w	Łodzi.	Syn	Janusz	Żyliński	(ur. w	1931	r.	
we	Lwowie)	skończył	Technikum	Budowlane	w	Łodzi	i	pracował	40	lat	w	bu-
downictwie	przemysłowym.	Ożenił	się	w	1960	roku	z	Krystyną	z	d.	Kuja-
wiak	(ur.	w	1939	r.)	i	od	1963	roku	mieszka	w	Łodzi	przy	ulicy	Wapiennej.	
W	1991	roku	przeszedł	na	emeryturę.	Dzieckiem	Janusza	i	Krystyny	Żyliń-
skich	jest	Magdalena	Żylińska	(ur.	w	1961	r.;	po	wyjściu	za	mąż	zostawiła	
sobie	nazwisko	panieńskie),	a	wnukami	są	Zuzanna	Żylińska	(ur. w	1984	r.)	
i	Jędrzej	Żyliński	(ur.	w	1989	r.).
Od	4	 lutego	1920	 roku	Żyliński	był	 członkiem	Polskiego	Towarzystwa	

Matematycznego	(PTM),	od	1922	roku	–	członkiem	przybranym	Polskiego	
Towarzystwa	Naukowego	we	Lwowie,	a	od	1928	roku	–	członkiem	Polskie-
go	Towarzystwa	Przyrodników	im.	Kopernika	we	Lwowie.	Ponadto	w	la-
tach	1927-1929	był	prezesem	Oddziału	PTM	we	Lwowie.
W	 latach	 1921-1926	wykładał	 następujące	 przedmioty	 (alfabetycznie):	

algebra,	analiza	(funkcje	wielu	zmiennych),	arytmetyka	teoretyczna,	geo-
metria	analityczna,	liczby	algebraiczne,	liczby	hyperkompleksne,	mechani-
ka,	rachunek	prawdopodobieństwa,	rachunek	różniczkowy	i	całkowy,	ra-
chunek	wariacyjny,	równania	algebraiczne,	równania	różniczkowe,	teoria	

6. Prof. Eustachy Żyliński 
z żoną Kazimierą i dziećmi
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grup,	 teoria	 liczb	algebraicznych,	 teoria	mnogości,	 teoria	niezmienników,	
wektory	i	tensory,	wstęp	do	matematyki,	wstęp	do	teorii	liczb	oraz	prowa-
dził	seminaria	z	algebry	i	teorii	liczb,	z	teorii	grup	i	z	matematyki	elemen-
tarnej	(wspólnie	z	Ruziewiczem).
Żyliński	 wypromował	 trzech	 doktorów.	 13	 października	 1924	 roku	

wypromował	 doktorat	 Juliusza	 Pawła	 Schaudera	 (1899-1943)	 na	 podsta-
wie	pracy	 „Teoria	miary	powierzchniowej”	na	UJK	we	Lwowie.	 Faktycz-
nym	opiekunem	naukowym	był	Stefan	Banach,	 a	 recenzję	napisał	Hugo	
	Steinhaus	4 czerwca	1924	roku.	Banach,	interesujący	się	wtedy	teorią	funk-
cji	rzeczywistych	i	teorią	miary,	prawdopodobnie	podsunął	mu	ten	temat.
30	 czerwca	 1928	 roku	 wypromował	 doktorat	 Władysława	 Orlicza	

(	1903-1990)	na	podstawie	 tezy	„Z	teorii	 szeregów	ortogonalnych”,	przed-
stawionej	 26 marca	 1927	 roku	 na	UJK	we	 Lwowie.	 Napisał	 też	 recenzję	
20 maja	1927	roku.	Odnotujmy,	że	opiekunem	naukowym,	a	więc	też	pro-
motorem	Orlicza	(choć	nieformalnym)	był	Hugo	Steinhaus.	Wnioskujemy	
to	stąd,	że	tematyka	szeregów	ortogonalnych	była	obiektem	zainteresowań	
	Steinhausa	i	to	on,	a	nie	Żyliński,	był	specjalistą	w	tej	dziedzinie.	Ponadto	
	Orlicz	w	1969 roku	stwierdził:	„Moja	obecność	tutaj	jest	usprawiedliwiona	
tym,	że	należę	do	najstarszych	żyjących	uczniów	profesora	Steinhausa.	(...)	
Wywarł	 swoją	problematyką	wpływ	na	 swoich	uczniów,	między	 innymi	
na	mnie	i	na	Stefana	Kaczmarza”.	18	października	1983	roku,	przy	otrzymy-
waniu	 doktoratu	 honoris	 causa,	 jednoznacznie	 stwierdził	 również:	 „Mój	
mistrz	i	profesor	–	Hugo	Steinhaus”.
24	czerwca	1938	roku	wypromował	doktorat	Józefa	Pepisa	(1910-1941).	

Praca	 z	 logiki	 miała	 tytuł	 „O	 zagadnieniach	 rozstrzygalności	 w	 zakresie	
wyższego	 rachunku”.	 Recenzje	 pisali	 S.	 Banach	 i	 L.	 Chwistek,	 którego	
uczniem	był	Pepis.
Możemy	zadać	sobie	pytanie:	dlaczego	to	Żyliński,	a	nie	Banach	i	Ste-

inhaus,	był	formalnym	promotorem	Schaudera	i	Orlicza?	Odpowiedź	jest	
prosta	i	znajdujemy	ją	w	pracach	[MP12,	s.	60]	i	[Pr12,	s.	138].	Otóż	w	statu-
cie	Uniwersytetu	było	zapisane,	by	Wydział	wyznaczał	promotora	z	grona	
swoich	profesorów	zwyczajnych	według	kolejności	albo	z	uwzględnieniem	
życzenia	kandydata.	Tak	było	do	września	1929	roku.	Dlatego	też	promoto-
rem	pracy	doktorskiej	Banacha	z	1920	roku,	opublikowanej	w	1922	roku,	był	
Hugo		Steinhaus,	chociaż	formalnie	na	dyplomie	doktorskim	wpisany	jest	
	Kazimierz	Twardowski,	 który	był	profesorem	zwyczajnym	od	1898  roku.	
Banach	złożył	pracę	doktorską	24	czerwca	1920	roku,	a	wtedy	H.	Steinhaus,	
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E. Żyliński	i	St. Ruziewicz	nie	byli	 jeszcze	profesorami	zwyczajnymi	i	nie	
mogli	 być	 promotorami	Banacha.	W	 recenzji	 pracy	doktorskiej	 Banacha,	
którą	 własnoręcznie	 pisał	 Żyliński	 i	 podpisał	 Steinhaus,	 czytamy	 (patrz	
[Pr12,	s. 143]):

Wobec oryginalności metod, ważności wyników oraz pięknej i bardzo współcze-
snej budowy, rozprawa p. Banacha nietylko spełnia znakomicie warunki przyjęte 
dla pracy doktorskiej, lecz mogłaby służyć nawet za podstawę do habilitacji w naj-
poważniejszych Uniwersytetach.

Faktycznie	 praca	 Banacha	 była	 początkiem	 analizy	 funkcjonalnej,	
a	promocja	odbyła	się	22	stycznia	1921	roku.	W	maju	1938	roku	Steinhaus	
przewodniczył	przyznaniu	tytułu	doktora	honoris	causa	dla	Henri	Lebes-
gue’a	i	powiedział	do	Marka	Kaca	po	ceremonii:	„To	nie	będzie	zły	wynik	
pozostawiając	za	sobą	Banacha	jako	pierwszego	i	Lebesgue’a	jako	ostatnie-
go	doktoranta”.	Podobnie	było	z	promotorstwem	pracy	Schaudera,	tzn. tyl-
ko	Żyliński	był	profesorem	zwyczajnym.	W	przypadku	Orlicza	sprawa	jest	
inna,	gdyż	zarówno	Steinhaus	 (1923)	 jak	 i	Ruziewicz	 (1924)	oraz	Banach	
(1927)	byli	już	profesorami	zwyczajnymi.	Widocznie	kolejka	do	promotor-
stwa	przypadła	na	Żylińskiego.	Żyliński	pisał	też	recenzje	prac	doktorskich	
Sali	Weinlösówny	(20	XII	1926),	Mirona	Zaryckiego	(1929)	i	Hermana	Au-
erbacha	(31	V	1930).	Były	one	pisane	przez	niego	własnoręcznie,	w	przeci-
wieństwie	do	kilku	innych,	które	tylko	podpisywał.
W	roku	akademickim	1929/1930	Żyliński	pełnił	 funkcję	Dziekana	Wy-

działu	 Przyrodniczo-Matematycznego.	 W	 latach	 1912-1948	 uczestniczył	
w	wielu	zjazdach	i	kongresach,	zwykle	wygłaszając	na	nich	odczyty.	Były	

7. Ernst Zermelo na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie 
(25-26 V 1929). Stoją (od lewej): 
K. Kuratowski, B. Knaster, 
S. Banach, W. Stożek, E. Żyliński, 
S. Ruziewicz. Siedzą: H. Steinhaus, 
E. Zermelo, S. Mazurkiewicz
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to	Międzynarodowe	Kongresy	Matematyków	(Cambridge	22-28	VIII	1912,	
Bolonia	3-10 IX	1928,	Oslo	20-30	VIII	1936),	Zjazdy	Matematyków	Polskich	
(Lwów	7-10 IX	1927,	Warszawa	27	IX-2	X	1937,	Kraków	29-31	V	1947,	Warsza-
wa		20-23 IX	1948),	Pierwszy	Polski	Zjazd	Filozoficzny	(Lwów	10-14 V 1923),	
Konferencja	na	50-	lecie	Pracy	Naukowej	Dimitrija	Aleksandrowicza	Grave-
go	(Kijów	XII 1935),	I	Sesja	Naukowa	Lwowskiego	Uniwersytetu	Państwo-
wego	im. Iwana	Franki	(Lwów	23	I-3	II	1941).	Pobyty	te	ułatwiała	znajomość	
języków	obcych,	z	których	znał:	polski,	rosyjski,	francuski,	niemiecki,	an-
gielski	i	łacinę.
W	1928	roku	Żyliński	na	Kongresie	Matematycznym	w	Bolonii	wprowa-

dził	do	rozważań	matematycznych	 i	 logicznych	pomysł	drzewa.	Tam	też	
omówił	rolę	liczb	Fibonacciego	w	botanice.	Napisał:

Liczby Fibonacciego 2, 3, 5, 8,..., oraz ich 2k wielokrotności są, jak wiadomo, 
najprawdopodobniejszymi wartościami liczby płatków w koronach kwiatów, jak 
również liczby poszczególnych kwiatów w kwiatostanach; te same liczby występują 
także jako najprawdopodobniejsze wartości ilości odnoży u zwierząt o symetrii pro-
mienistej. (...). O ile mi wiadomo, dotychczas nie zostało podane teoretyczne wyja-
śnienie powyższego zjawiska.

8. Książeczka stanu służby oficerskiej E. Żylińskiego wydana we Lwowie 16 I 1932 r.
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W	pracy	pokazuje,	jakie	proste	założenie	genetyczne	prowadzi	do	liczb	
Fibonacciego.	Wyjaśnia	fenomen	pojawiania	się	liczb	Fibonacciego	w	dzie-
dzinie	 statystyki	 biologicznej.	 Treść	 tego	 artykułu	 była	 przedstawiona	
we	lwowskim	oddziale	Towarzystwa	im.	Kopernika	(luty	1928)	oraz	w	sek-
cji	statystyki	Międzynarodowego	Kongresu	Matematyków	w	Bolonii	(wrze-
sień	1928)	i	opublikowana	po	polsku	[Zy28b]	i	angielsku	[Zy30].
Wiele	 prac	Żylińskiego	poświęconych	 jest	własnościom	macierzy	 oraz	

ich	zastosowaniom.	Przykładowo,	w	pracy	[Zy29]	Żyliński	wykazał	w	termi-
nach	rzędów	macierzy	pewne	kryterium	pokrewne	z	regułą	Volterry	z	1903	
roku,	odnoszące	się	do	możliwości	łączenia	się	pierwiastków	w	związki	che-
miczne.	Nie	wiadomo	jednak,	czy	praca	ta	zwróciła	uwagę	chemików.
W	obszernej	zaś	pracy	[Zy33]	przedstawił	formalizm	Hilberta,	na	którym	

opierają	się	prace	Hilberta	i	jego	szkoły,	dotyczące	podstaw	matematyki.
Żyliński	czasami	wypowiadał	się	o	matematyce.	W	pracy	[Zy28a,	s.	42	

i	51]	z	1928	roku	czytamy:

Narodziny matematyki są jednoczesne z narodzinami kultury ludzkości. [...] 
Wraz z rozwojem kultury intelektualnej geometria i arytmetyka, poza swym czysto 
praktycznym życiowym znaczeniem, zaczynają pociągać umysły dzięki wyjątkowo 
prostym i wyraźnym prawom występującym na ich terenie. [...] Intuicja w matema-
tyce może z pożytkiem kierować dowodem, lecz w żadnym razie nie może być jego 
częścią składową.

W	memoriale	Żylińskiego,	Steinhausa,	Ruziewicza	i	Banacha	z	14	kwiet-
nia	1924	r.	odnotowano:

Matematyka dzisiejsza jest niczym innym, jak ogólną teorią ścisłego myślenia 
połączonego z uczuciem pewności. (...). Będąc jednak najogólniejszą nauką o re-
lacjach zachodzących między przedmiotami, matematyka znajduje zastosowania 
w  każdej dziedzinie naukowej i praktycznej, wychodzącej w dostatecznej mierze 
poza ramy opisowości, prostych indukcji lub metod literacko-artystycznych [...] 
 Polacy odznaczają się tradycyjnym zamiłowaniem do nauk ścisłych. [...] W now-
szych czasach Polacy, nie posiadając w dostatecznym stopniu własnych warsztatów 
pracy naukowej, dostarczali matematyków innym krajom [...].

Żyliński	bywał	w	Kawiarni	Szkockiej,	choć	żadnego	problemu	do	Księgi	
Szkockiej	nie	wpisał.	Ulam,	wspominając	Kawiarnię	Szkocką	we	Lwowie	
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9. Wojskowa karta ewidencyjna prof. E. Żylińskiego z 1932 r.
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i	jej	bywalców	stwierdził:	„Żyliński	o	wyglądzie	bardziej	oficera	kawalerii	
niż	profesora,	zjawiał	się	od	czasu	do	czasu	z	krótką	wizytą”.	Kałuża	na-
tomiast,	 omawiając	 sprawy	Kawiarni	 Szkockiej	 zauważa	w	 [Ka92,	 s.	 89]:	
„Oprócz	 Banacha	 przychodzili	 tam	 Stożek,	 Ruziewicz,	 Steinhaus,	 Kacz-
marz,	Żyliński	i	–	najbliższy	Banachowi	–	Mazur”	i	dalej	na	s.	94:	

Wydaje się, że dla tych, którzy przychodzili do Kawiarni Szkockiej, a więc dla 
Banacha, Stożka, Schreiera, Ulama, Steinhausa i Ruziewicza, Nikliborca, Birnbau-
ma, Mazura, Knastera, Auerbacha, Kuratowskiego, Orlicza, Kaczmarza, Sierpiń-
skiego, Tarskiego, Łomnickiego, Żylińskiego, Nikodyma i wielu, wielu innych – ma-
tematyka nie była pracą, lecz przyjemnością

Niemało	 uwagi	 poświęcił	 Żyliński	 zagadnieniom	 nauczania	matema-
tyki.	W	latach	1926-1928	opublikował	wraz	ze	Stanisławem	Ruziewiczem,	
też	profesorem	matematyki	na	UJK	we	Lwowie,	„Algebrę,	podręcznik	dla	
wyższych	klas	 szkół	 średnich	w	 trzech	częściach”	 (Cz.	1	 i	 2,	Lwów	1926,	
196	 i	 140	 stron;	Cz.	3,	Lwów	1928,	142	 strony),	 a	w	1927	 roku	opracował	
wraz	ze	St. Ruziewiczem	ciekawą	książkę	dla	studentów	pierwszego	roku	
matematyki	pt.	„Wstęp	do	matematyki,	I.	Elementy	algebry	wyższej	i	teo-
rii	 liczb”.	 Podręcznik	 ten	 przez	wiele	 lat	 stanowił	 lekturę	 dla	 studentów	
pierwszych	roczników.	Książka	ta	stanowiła	pewien	etap	w	wypracowaniu	
terminologii	polskiej	matematyki	współczesnej.	Niektórzy	jednak	twierdzi-
li,	że	sposób	opracowania	tych	podręczników	czynił	je	zbyt	trudnymi	dla	
uczniów,	za	to	dawał	ciekawą	lekturę	nauczycielom.	Były	tam	nowe	pomy-
sły	i	uporządkowanie	dotychczasowych	metod	nauczania.
W	 1938	 roku	 Żyliński	 opublikował	 oryginalnie	 opracowany,	 prawie	

400-stronicowy	podręcznik	akademicki	„Geometria	Analityczna”.
20	marca	1929	roku	przyznano	Żylińskiemu	Medal	Dziesięciolecia	Od-

zyskanej	Niepodległości,	a	20	maja	1938	roku	brązowy	medal	„Za	Długolet-
nią	Służbę	dla	Uniwersytetu	Jana	Kazimierza	we	Lwowie”.
Żyliński	na	pytanie,	czy	należał	do	partii	politycznych	sam	odpowiadał,	

że	w	latach	1928-1931	należał	do	Stronnictwa	Prawicy	Narodowej,	będącej	
od	1928	 r.	 częścią	Bezpartyjnego	Bloku	Współpracy	z	Rządem	 Józefa	Pił-
sudskiego	(BBWR),	a	później	do	Klubu	Inteligencji	Republikańsko-Demo-
kratycznej	i	Obozu	Zjednoczenia	Narodowego	(OZN).	Prywatnie	Żyliński	
lubił	polowania,	grywał	w	tenisa,	jeździł	na	nartach	i	był	również	brydży-
stą.	Rodziny	profesorów	z	UJK	spotykały	się	na	prywatnych	przyjęciach.
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W	ostatnich	 latach	 przed	 II	wojną	 światową	pełnił	 funkcję	 przewod-
niczącego	Wydziałowej	Komisji	Egzaminacyjnej.	W	lecie	1939	roku	został	
zmobilizowany	jako	porucznik	rezerwy	i	1	września	1939	roku	był	we	Lwo-
wie.	Nie	wiadomo,	jak	uniknął	niewoli	sowieckiej	oraz	rozstrzelania	przez	
Niemców	profesorów	lwowskich	w	lipcu	1941.	W	każdym	razie	we	Lwowie	
stale	mieszkał	aż	do	wiosny	1946	roku.
Od	grudnia	1939	roku	do	czerwca	1941	roku	był	profesorem	i	kierowni-

kiem	Katedry	Algebry	Wyższej	na	Uniwersytecie	Państwowym	im.	Iwana	
Franki	we	Lwowie.	W	tym	czasie	funkcjonowało	sześć	katedr	matematyki	
z	kierownikami:	Analizy	Matematycznej	I	–	S.	Banachem,	Analizy	Matema-
tycznej	II	– H.	Steinhausem,	Geometrii	–	S.	Mazurem,	Algebry	–	E. Żylińskim,	
Teorii	Prawdopodobieństwa	–	M.	Zarickim	 i	Mechaniki	 –	 J.  Schauderem.	
Jednocześnie	S. Banach,	S.	Mazur,	W.	Orlicz,	J.	Schauder	i	H. Steinhaus	zo-
stali	pracownikami	Instytutu	Matematycznego	Ukraińskiej	Akademii	Nauk	
w	Kijowie.	Wykłady	uniwersyteckie,	wznowione	15 stycznia	1940 roku,	od-
bywały	się	w	języku	polskim,	choć	władze	zachęcały	do	uczenia	po	ukra-
ińsku	i	rosyjsku.
Podczas	okupacji	hitlerowskiej	(1941-1944)	Żyliński	pracował	jako	sta-

tystyk	w	prywatnym	biurze	 transportowym,	 a	 także	 uczestniczył	w	 taj-
nym	nauczaniu.	W	czerwcu	1941	roku	po	wkroczeniu	Niemców	do	Lwowa	
wszelkie	uczelnie	zostały	zamknięte.	 Jednak	w	 lipcu	1941	 roku	Edmund	
Bulanda	rozpoczął	przygotowania	do	reaktywowania	UJK	w	postaci	kon-
spiracyjnej.	 Pozyskał	 on	do	współpracy	profesorów	z	UJK	 i	 uniwersytet	
rozpoczął	działalność.	Wykłady	z	matematyki	prowadzili	m.in.	Eustachy	
Żyliński	 i	 Władysław	 Orlicz.	 Wiosną	 1942	 roku	 uruchomiono	 2-letnią	

10. Wybitni 
polscy naukowcy 
i profesorowie 
na polowaniu.  
Siedzą od lewej: 
Eustachy Żyliński, 
Edmund Bulanda 
i Ludwik Hirszfeld
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	Staatliche	Handelsschule	mit		Polnischer	Unterrichtssprache	oraz	Staatliche	
Fachkurse,	w	ramach	których	zorganizowano	4-letnie	kursy	politechnicz-
ne,	medyczne,	weterynaryjne	i	leśne.
Po	 kolejnym	 zajęciu	 Lwowa	 przez	 Armię	 Czerwoną	 Żyliński	 podjął	

pracę	na	uniwersytecie,	tzn.	od	sierpnia	1944	roku	był	ponownie	na	stano-
wisku	profesora	i	kierownika	Katedry	Algebry	i	Teorii	Liczb	Uniwersytetu	
Państwowego	 im.	 Iwana	Franki	we	Lwowie	 i	miał	 jako	asystenta	Towar-
nickiego.	 Kierownikami	 sześciu	 katedr	 matematyki	 i	 mechaniki	 w	 roku	
akademickim	1944/1945	zostali:	Analiza	matematyczna	–	S.	Banach,	Teoria	
funkcji	–	W. 	Orlicz,	Geometria	–	S.	Mazur,	Algebra	–	E.	Żyliński,	Mechanika	
teoretyczna	–	W. 	Nikliborc	i	Matematyka	ogólna	–	M.	Zarickij.	Dnia	1	maja	
1945 roku	S. Mazur	i	E.	Żyliński	zwolnili	się	z	pracy	na	uniwersytecie,	ale	
wkrótce	do	niej	powrócili,	gdyż	odwlekał	się	ich	wyjazd	do	Polski.
W	okresie	II	wojny	światowej	Żyliński	nie	pisał	prac	matematycznych.	

Jedynie	w	1945	roku	opublikował	w	„Czerwonym	Sztandarze”	trzy	krótkie	
artykuły:	„Lwowski	naukowy	kolektyw	matematyków”,	„Zagadnienie	po-
koju”	i	„Historyczny	dzień”.	W	pierwszym	z	nich	omawiał	pracę	matema-
tyków	na	Uniwersytecie	we	Lwowie	i	anonsował	wydrukowanie	ich	prac	
w	„Notatkach	Naukowych	Uniwersytetu”.	W	maju	1946	roku	opuścił	Lwów.

Okres łódzko-gliwicki (1946-1954)

Po	wymuszonym	przyłączeniu	Lwowa	do	ZSRR,	co	oficjalnie	ogłoszono	
już	w	sierpniu	1945	roku,	Żyliński	 razem	ze	Stanisławem	Mazurem	pod-
pisał	apel	o	dobrowolne	repatriowanie	się	Polaków	ze	Lwowa	(por.	[St92,	
s. 324]).	W	maju	1946	roku	Żyliński	z	rodziną,	tzn.	żoną,	córką	i	synem	przy-
jechał	ze	Lwowa	do	Łodzi.	Pierwsze	pół	roku	mieszkał	z	rodziną	w	Grand	
Hotelu	w	Łodzi	(tak	jak	Mazur	z	żoną	i	dwiema	córkami),	a	od	1946	roku	
–	przy	Piotrkowskiej	200	m.	1a.
W	okresie	między	15	czerwca	1946	a	31	marca	1947	roku	pracował	w	Mi-

nisterstwie	Spraw	Zagranicznych	w	Warszawie,	ale	z	pracy	tej	zrezygnował.	
Otrzymał	też	nominację	na	stanowisko	Konsula	Generalnego	w	Kijowie,	ale	
nigdy	tam	nie	pojechał	i	stanowiska	nie	objął	bo,	jak	poinformował	mnie	syn	
państwa	Żylińskich,	jego	matka	gorąco	oponowała	przeciwko	przeniesieniu	
się	na	sowiecką	Ukrainę,	nie	chciała	bowiem	nigdy	więcej	przebywać	w	tak	
bardzo	skomunizowanym	kraju	(por.	[St92,	s. 341,		350-351]	i	[Ma09,	s.	189]).
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W	międzyczasie,	tzn.	w	okresie	od	1	października	1946	roku	(formalnie	
od	października	1946,	a	faktycznie	obowiązki	objął	w	kwietniu	1947 roku)	
do	30	września	1951	roku,	jako	profesor	zwyczajny	był	kierownikiem	Ka-
tedry	 Matematyki	 na	 Wydziale	 Inżynieryjno-Budowlanym	 Politechniki	
Śląskiej	w	Gliwicach.	Pracując	w	Gliwicach	mieszkał	w	hotelu	Politechni-
ki.	Zameldowany	był	jednak	nadal	w	Łodzi	przy	ul.	Piotrkowskiej	200,	aż	
do	śmierci	w	1954	roku.
Można	 zadać	 sobie	 pytanie,	 dlaczego	Żyliński	wybrał	 pracę	w	Gliwi-

cach,	a	nie	w	Łodzi?	Tym	bardziej,	że	w	1946	roku	założono	Oddział	Łódzki	
Polskiego	Towarzystwa	Matematycznego,	a	w	grupie	założycielskiej	był	Ży-
liński.	Zajmował	w	tym	czasie	jednak	stanowisko	konsula	w	Ministerstwie	
Spraw	Zagranicznych,	 a	gdy	 już	z	 tej	posady	zrezygnował	w	1947	 roku,	

11. Nominacja dra Eustachego Żylińskiego na profesora Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach z 12 XI 1947 r.
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to	prawdopodobnie	nie	było	już	dla	niego	pracy	w	Łodzi.	Tak	przynajmniej	
wynikało	z	rozmowy,	jaką	odbyłem	19	lutego	2008	roku	z	synem	Januszem	
Żylińskim	oraz	jego	żoną	Krystyną.	Utrzymywał	jednak	kontakt	z	Uniwer-
sytetem	Łódzkim.
Zajęcia	na	Politechnice	Śląskiej	w	Gliwicach	Żyliński	rozpoczął	w	kwiet-

niu	1947	roku.	W	roku	akademickim	1947/1948	miał	w	semestrze	zimowym	
i	letnim	wykład	Matematyka	II	(3	g/t	=	3	godziny	tygodniowo)	i	ćwiczenia	
do	tego	wykładu	(1	g/t).	Ponadto	w	semestrze	zimowym	wykładał	Mate-
matykę	stosowaną	(2	g/t)	i	prowadził	też	ćwiczenia	do	tego	wykładu	(1	g/t).	
Wiele	zajęć	przekazał	asystentom.
Eustachy	Żyliński	zaczął	prowadzić	wykłady	z	matematyki	dla	Wydzia-

łu	Inżynieryjno-Budowlanego	przy	pełnym	audytorium	w	niezapomnianej	
„sali	gimnastycznej”	na	starym	Wydziale	Elektrycznym.	Jednak	przez	skon-
centrowanie	się	w	czasie	wykładów	na	tematyce	algebry	wyższej	oraz	specy-
ficzny	sposób	przekazywania	wiadomości,	dotyczących	zakresu	przedmio-
tów	matematyka	II	i	matematyka	stosowana,	ograniczył	w	pewnym	stopniu	
liczbę	słuchaczy.	Mimo	zróżnicowanych	opinii	studentów	o	czytelności	jego	
wykładów,	E.	Żyliński	wypełnił	w	znaczący	stopniu	zapotrzebowanie	na	ka-
dry	profesorskie	Politechniki	Śląskiej,	wspomógł	uczelnię	swoim	autoryte-
tem	matematycznym,	dobrą	współpracą	z	rektorem	Władysławem	Kuczew-
skim	i	tworzeniem	odpowiednich	relacji	z	Ministerstwem	Oświaty.
Pamiętne	 są	 jego	egzaminy	w	hotelu	przy	ulicy	Moniuszki	 i	prawdo-

podobnie	w	rektoracie	przy	ul.	Częstochowskiej	w	latach	1947-1949.	Chęt-
nych	studentów	egzaminował	w	Łodzi,	 a	większość	była	egzaminowana	

12. Legitymacja 
pracownika 
Politechniki Śląskiej 
z 1948 r.
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w	 Gliwicach	 przez	 innych	 matematyków	 (por.	 [AW09,	 s.	 37]).	 Żyliński	
w	czasie	egzaminu	oczekiwał,	by	student	był	ubrany	w	garnitur	i	miał	kra-
wat.	Od	września	1947	roku	był	członkiem	komisji	dziekańskiej	dla	doboru	
kandydatów	na	I	rok	na	Wydziale	Inżynieryjno-Budowlanym.
W	 okresie	 od	 1	 do	 30	 października	 1950	 roku	 przebywał	 na	 urlopie	

okolicznościowym,	 po	 którym	w	 okresie	 1950-1951	 prawdopodobnie	 był	
na	zwolnieniu	lekarskim	i	miał	urlop	zdrowotny.	Od	października	1951 roku	
do	lipca	1954	roku	Żyliński	był	emerytem	i	nie	pracował.	Mieszkał	w	Łodzi	
i	tutaj	zmarł	4	lipca	1954	roku	w	Państwowym	Szpitalu	Klinicznym	Akade-
mii	Medycznej	w	Łodzi	(obecnie	Uniwersytecki	Szpital	Kliniczny	im. Nor-
berta	 Barlickiego),	 po	 trzecim	wylewie	 krwi	 do	mózgu.	Wspólny	 z	 żoną	
Kazimierą	grób	znajduje	się	na	Starym	Cmentarzu	Rzymskokatolickim	pod	
wezwaniem	św.	Józefa	w	Łodzi	przy	ul.	Ogrodowej	39.
Jak	już	wspominałem	wcześniej,	Żyliński	w	czasie	wojny	oraz	po	woj-

nie	nie	publikował	prac	naukowych,	chociaż	w	1946	roku	miał	57	lat	i	mógł	
jeszcze	czynnie	zajmować	się	matematyką.
Odnotujmy	na	koniec,	że	praca	[Ma09]	posłużyła	do	angielskiego	opra-

cowania	[OR13].

Podziękowania
Dziękuję	 Panu	 Januszowi	 Żylińskiemu	 z	 Łodzi,	 synowi	 Eustachego	

	Żylińskiego,	 za	 informacje	 o	 ojcu	 i	 jego	 rodzinie	 oraz	 za	 udostępnienie	
zdjęć	 rodzinnych	 [Ma09].	 Ponadto	 dziękuję	 Wiesławowi	 Bąbie,	 autoro-
wi	 pierwszej	 naukowej	 monografii	 o	 początkach	 Politechniki	 Śląskiej	

13. Nad grobem 
Kazimiery i Eustachego 
Żylińskich stoją:  
ich syn Janusz (z prawej) 
i autor artykułu,  
19 II 2008 r.
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w	 	Gliwi	cach,	 za	 udostępnienie	 cennych	materiałów	 źródłowych	pocho-
dzących	z	książki	[AW09]	i	archiwaliów	znajdujących	się	w	Archiwum	Po-
litechniki	Śląskiej	[EZ53].
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