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ZDZISàAW HENRYK HELLWIG – UCZONY I CZàOWIEK

W 1961 roku, w katastro¿e lotniczej, zginąá szwedzki polityk – sekretarz ONZ
– Dag Hammarskjöld. Media Ğwiatowe przypomniaáy wtedy wypowiedĨ jego matki
– Przy narodzinach twoich wszyscy siĊ radowali, a jedynie ty páakaáeĞ. ĩyj tak, by po
twej Ğmierci tyĞ siĊ cieszyá, a inni páakali. Sáowa te okazaáy siĊ prorocze. Przy jego
zwáokach znaleziono ksiąĪeczkĊ Tomasza a Kampis De Imitatione Christi – O naĞladowaniu Chrystusa, Ğwiat zaĞ poĞmiertnie uhonorowaá go pokojową nagrodą Nobla.
Báogosáawieni pokój czyniący. Zdzisáaw Hellwig urodziá siĊ 26 maja 1925 roku
w Dokszycach – na dalekich kresach póánocno-wschodnich II Rzeczpospolitej. Jego
matka – nauczycielka – dbaáa o syna do swej póĨnej staroĞci, gdy byá juĪ osobą znaną
i szanowaną. Wierzyá w przeznaczenie, koniecznoĞci nie unikniesz przy najwiĊkszych
wysiákach. Ananke to potĊĪna pani, której wyroków bali siĊ nawet bogowie. Co
jest konieczne, to zawsze siĊ stanie. Wszystko co juĪ siĊ wydarzyáo byáo wáaĞnie
konieczne. Wszelkie gdybanie jest tylko moĪliwoĞcią – intelektualną rozrywką polegającą na tworzeniu hipotez i scenariuszy. W Ğrodowisku wrocáawskim Hellwig zainicjowaá badania nad teorią prognozy ekonomicznej. Prognoza naukowa jest wnioskiem
z prawa nauki. JeĞli nie znamy praw nauki, wtedy siĊ je aproksymuje – buduje modele.
Z natury byá socjalistą – jak kaĪdy uczciwy intelektualista. KaĪda praca, na którą jest
zapotrzebowanie, jest potrzebna; kaĪda pensja – páaca za pracĊ – ma byü maksymalna,
generuje ją stan równowagi na rynku pracy. To równowaga rynkowa okreĞla poziom
páac – nie decyzje rządu, czy dyktat związków zawodowych.
Wspóápracowników karciá, strofowaá, lecz nigdy nie karaá. SurowoĞcią pokrywaá
wrodzoną ojcowską dobroü. Miaá naturalny dar dominacji. Zdarzyáo siĊ, Īe wrzuciá
maszynopis do kosza po to jedynie, by zdopingowaü początkującego adepta nauki.
Wszak celem nauki jest doskonaáoĞü. Ten gest teatralny testowaá osobowoĞü, upór
w dąĪeniu do celu i miaá przyczyniü siĊ do wzrostu poczucia wáasnej wartoĞci. Na
koĔcu zawsze byáa zgoda i dobry kompromis – osiągano równowagĊ. Nie narzucaá
swej woli, swych rozwiązaĔ; chciaá tylko by nowa rzecz sama siĊ broniáa logiką
wewnĊtrzną, piĊknem formalnym oraz zastosowaniami. Pracownicy mieli wiĊc caákowitą swobodĊ badawczą zarówno co do tematu jak i metody. Szukajcie prawdy
jasnego páomienia, szukajcie nowych nieodkrytych dróg. Te sáowa Asnyka byáy niepisanym mottem jego Īycia i pracy. Znaczenie i wielkoĞü odkrycia bardziej zaleĪy
od sposobu podejĞcia, uĪytej metody, niĪ od samego problemu. Z rzeczy drobnych,
przez abstrakcjĊ i uogólnienie, powstają nowe wielkie dziedziny nauki. Mógá suge-
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rowaü zadanie – czyniá to rzadko, ale nigdy nie narzucaá sposobu jego rozwiązania.
WáaĞciwoĞü tĊ naleĪy uznaü za cechĊ charakterystyczną szkoáy naukowej Hellwiga.
Troszczyá siĊ jednako o rozwój naukowy i byt materialny swych máodszych kolegów.
W 1984 roku w Marburgu odbywaá siĊ wielki kongres MiĊdzynarodowego Instytutu
Statystycznego. Z polecenia Hellwiga zaproszono kilka osób z Polski. W czasie konferencji pogoda siĊ zaáamaáa, byá to początek wrzeĞnia, zrobiáo siĊ zimno. KtóryĞ
z máodych kolegów, lekko ubrany, zwyczajnie byá zziĊbniĊty. Hellwig wyjąá z walizki
ciepáą baweánianą podkoszulkĊ i przymusiá go do jej wáoĪenia. Takie zachowania,
w róĪnych odmianach, najlepiej charakteryzują jego stosunek do ludzi i wspóápracowników.
Lubiá Īycie towarzyskie i nocne Polaków rozmowy. PóĨną porą, gdy ciaáa wiĊdáy
ze zmĊczenia, zawsze miaá zapas nadzwyczajny: paczkĊ czekoladek, Īóáty ser lub
nawet zwykáy chleb. Wzmacniaá wątáe ciaáa, by oĪywiü ducha. Cebion – to jego
ulubione sáowo – odĞwieĪa mózg, stymuluje, przynosi nowe i niezwykáe myĞli oraz
skojarzenia. Dla odprĊĪenia, w wolnych chwilach malowaá obrazy i pisaá dydaktyczne
powiastki – apoftegmaty, które moĪna uwaĪaü za wykáad ¿lozo¿i w przypowieĞciach.
Nic co ludzkie nie byáo mu obce. Graá dobrze w brydĪa, lubiá alkohole, jednak stroniá
od luksusu i pokazowych wydatków. Bawiá siĊ nawet w objaĞnianie kart – dziewczyny
to uwielbiaáy. CzynnoĞü tĊ pewnie traktowaá jako irracjonalne uzupeánienie prognozy
naukowej. Byá Ptolemeuszem i Cyganką zarazem. Z alchemii powstaáa chemia, chciaá
kiedyĞ byü chemikiem, z astrologii – astronomia i teoria prognozy, a takĪe – w czĊĞci
przynajmniej – futurologia. Wizje przyszáoĞci mają walny wpáyw na bieĪącą politykĊ,
kulturĊ i edukacjĊ.
Byá pierwszym kierownikiem katedry matematyki w WyĪszej Szkole Ekonomicznej we Wrocáawiu. Lubiá matematykĊ i ceniá ją jako podstawĊ i syntezĊ caáej nauki.
DrąĪyá pojĊcie losowoĞci. Kiedy ciąg zer i jedynek moĪna uznaü za przypadkowy
jak báyski promieniowania kosmicznego na ekranie? Kiedy jest to prawidáowoĞü?
Jak odróĪniaü zjawiska regularne, systematyczne, od zdarzeĔ przypadkowych? Wielki
Henri Poincaré áączyá to z ciągáoĞcią, a Hellwig liczyá czĊstotliwoĞci sáów. JeĪeli
dowolne sáowo zer i jedynek pojawia siĊ w ciągu z dodatnią czĊstotliwoĞcią, wtedy
taki ciąg ma charakter losowy. OdpowiedĨ na to ¿lozo¿czne pytanie jest waĪna,
a nawet bardzo waĪna, z praktycznego punktu widzenia. Daje bowiem teoretyczną
podstawĊ do wnioskowania czy ciąg katastrof lotniczych jest zjawiskiem naturalnym,
czy teĪ są to planowane sabotaĪe. Czy piĊkna Wenecja tonie w morzu, czy teĪ nie ma
podstaw do obaw, bo są to naturalne, przypadkowe wahania poziomu wody. Proponowaá róĪne miary zaleĪnoĞci zdarzeĔ losowych.
W wieku juĪ dojrzaáym, okoáo piĊüdziesiątki, nadrabiaá zalegáoĞci muzyczne.
Staraá siĊ bywaü systematycznie w operze i dla rozrywki, i ze wzglĊdów dydaktycznych – chciaá zrozumieü drogi kultury europejskiej. Na jednym z obrazów Chardina
cháopiec z uwagą Ğledzi wirującego bąka. Nie jest to zabawa, raczej eksperyment
naukowy. Jego istotą jest równowaga. Wir stabilizuje bąka. Hellwig uwaĪaá, Īe jedynym prawem przyrody jest prawo równowagi. Inny wybitny Wrocáawianin – profesor
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Jan Mozrzymas – zaszczyt ten dawaá zasadzie symetrii. Równowaga, czyli symetria,
rządzi Ğwiatem. Ruch jest skutkiem wybicia ukáadu ze stanu równowagi. Równowaga
dynamiczna, równowaga chwilowa, jest stanem poĞrednim w drodze do równowagi
absolutnej. To ukierunkowanie na równowagĊ globalną rodzi ruch. NajczĊstszą
odmianą tego ruchu jest wir. Wszystko siĊ krĊci wokóá hipotetycznego centrum, by
w nim spocząü na wieki. Równowaga jest podstawowym pojĊciem ekonomii. Równowaga ekonomiczna jest dwoista. Równowaga produkcyjna oznacza, Īe ekonomia jest
dobrze zaprojektowanym zegarem, w którym wszystkie trybiki krĊcą siĊ bez zgrzytów. Równowaga rynkowa oznacza, iĪ kaĪdy moĪe kupiü to co chce, po najniĪszej
z moĪliwych – w danej chwili – cenie. Stan idealny jest wtedy, gdy mechanizm produkcyjny
i obrót rynkowy są w zgodzie. Ruch w szerokim sensie jest rozwojem; są to wszelkie
zmiany strukturalne – powstawanie nowych i zanikanie starych organizmów biologicznych i spoáecznych. Ruch to ciągáa metamorfoza, ciągáa przemiana. Wszystko
páynie, jak chce Heraklit, w dąĪnoĞci do spoczynku – stanu równowagi absolutnej.
Przez lat kilka byá ekspertem UNESCO do spraw rozwoju. Jak ustaliü idealny
kraj, który moĪna polecaü jako wzorzec dla innych? Przy okazji tych prac oĪywiá
taksonomiĊ wrocáawską stworzoną przez grupĊ profesora Hugona Steinhausa,
w skáadzie której byli znani matematycy: zmaráy niedawno rektor Uniwersytetu – Józef àukaszewicz, máodo zmaráy – wybitny probabilista Stefan Zubrzycki
i inni. Taksonomia jest numeryczną metodą wyróĪniania, kategoryzacji i klasy¿kacji
jakoĞci. Uniwersum kalibruje siĊ na zespoáy obiektów podobnych, analogicznych,
blisko siebie leĪących. Taksonomia wrocáawska jest metodą tak naturalną, prostą
i logiczną, iĪ czĊsto uwaĪa siĊ ją za dar nieba – osiągniĊcie folklorystyczne, znane
powszechnie i anonimowe. Tak samo jest zresztą z geometrią Euklidesa de¿niującą aksjomatycznie Ğwiat, w którym Īyjemy. Jest to charakterystyczny wyróĪnik
kaĪdej teorii Īywej i uĪytecznej, moĪe nawet prawdziwej. Analogicznie jest teĪ
z równowagą – atrybutem bytu. Zasada równowagi jest jedynym prawem przyrody
– prawem stworzenia.
Hellwig zajmowaá siĊ optymizacją funkcji, nie zwykáych funkcji, lecz funkcji
losowych – procesów stochastycznych. Proces, najkrócej i najogólniej mówiąc, jest
rosnącym wymiarowo ciągiem powiązanych wzajemnie prawdopodobieĔstw. Tematyka ta wypeániáa ksiąĪkĊ habilitacyjną. On pierwszy wáączyá procesy stochastyczne
do programu studiów ekonomicznych. Jego ksiąĪka z probabilistyki jest szeroko
znana; doczekaáa siĊ pewnie z dwudziestu wznowieĔ. Sprzedawano ją w Moskwie,
korzystali z niej profesorowie z Dublina. RozwaĪaá związane z aproksymacją stochastyczną problemy penetracji záoĪa, a takĪe – juĪ deterministyczne – metody uogólnionej klasy¿kacji i typizacji.
Jest laureatem nagrody rektorów wrocáawskich uczelni. Ceniá ją chyba najwyĪej
wĞród licznych wyróĪnieĔ jakich dostąpiá; byáa to dystynkcja szczególnie znacząca,
bo nadana przez le monde savant – uczonych kolegów. W czasie docentów marcowych znana byáa w Ğrodowisku akademickim – gáównie wĞród naukowej máodzieĪy
– swoista zagadka. – Jeszcze nie profesor, a juĪ nie czáowiek. Kto to? Docent – taka
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wáaĞnie byáa poprawna odpowiedĨ. Zdzisáaw Hellwig byá zawsze czáowiekiem. Dbaá
o ludzi i wszystkich jednakowo szanowaá, nie próbowaá uni¿kowaü i dopasowywaü
do swoich standardów. Kwadrat podzielony na dwa prostokąty – czarny i biaáy – byá
dla niego modelem czáowieka. KaĪdy jest trochĊ biaáy i trochĊ czarny. Teraz wáaĞnie
doszliĞmy do miejsca by przywoáaü zdanie z codziennej lektury wspomnianego na
początku sekretarza ONZ. „A przecieĪ Bóg tak urządziá, abyĞmy uczyli siĊ nawzajem
nosiü swoje ciĊĪary, bo nikt nie jest bez wady, nikt bez jakiegoĞ obciąĪenia, nikt, kto
by sobie wystarczaá, nikt, kto byáby doĞü mądry dla siebie”. Trzeba wiĊc byü tolerancyjnym, wiĊcej – trzeba byü Īyczliwym. Hellwig byá tolerancyjny niemal aĪ do
antynomii, byá Īyczliwy i pomocny. SáuĪba byáa jego powoáaniem. Plus fait douceur
que violence – wiĊcej czyni áagodnoĞü niĪ gwaát.
Byá honorowany specjalnie przez róĪne uczelnie i organizacje; w jego wypadku moĪna
w tej materii powtórzyü znane przysáowie rzymskie. Nec dominus domo, sed domus
domino honestanda – nie pan domem, lecz dom panem siĊ szczyci. Wrocáawską
szkoáĊ matematyczną stworzyá Hugon Steinhaus. Jego uczniowie Īartobliwie nazywali siĊ hugonotami. Hellwig naleĪaá do zbioru hugonotów. Jedna z jego dawnych
studentek, na pytanie: Czyj pogrzeb? odpowiedziaáa krótko: Króla polskiej ekonometrii. ZasadnoĞü takiego wyniesienia potwierdziá rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
z Krakowa w mowie pogrzebowej. Powiedziaá mianowicie, Īe w kursie ekonometrii,
który prowadzi, nazwisko Hellwiga ma najwyĪszą czĊstotliwoĞü. Pojawia siĊ ono
przy omawianiu de¿nicji modelu, przy specy¿kacji zmiennych, przy zaleĪnoĞci stochastycznej, funkcjach sklejanych et cetera. Hellwig takĪe zainicjowaá w Ğrodowisku
ekonomicznym problematykĊ cybernetyczną. Zorganizowaá we Wrocáawiu, wczeĞnie
bo okoáo 1967 roku, semestr komputerowy przeznaczony dla pracowników ze wszystkich uczelni ekonomicznych w Polsce. WyĪsza Szkoáa Ekonomiczna we Wrocáawiu
byáa w materii mózgów elektronowych – byá to wtedy termin obiegowy – instytucją
wiodącą. W komputerach widziaá przyszáoĞü; juĪ czterdzieĞci i kilka lat temu miaá
dzisiejszą perspektywĊ. Byá zwolennikiem wszelkich nowoĞci w kaĪdej dziedzinie.
KostkĊ Rubika traktowaá jako doskonaáe üwiczenie z teorii grup; grupa permutacji
jest najwaĪniejszą skoĔczoną grupą transformacji.
Profesor zwyczajny Zdzisáaw Hellwig wiele lat prowadziá katedrĊ statystyki
w Akademii Ekonomicznej, byá twórcą i dyrektorem instytutu metod iloĞciowych,
prodziekanem i prorektorem. Zmará 5 listopada 2013 roku we Wrocáawiu. Spoczywa
w grobowcu rodzinnym, który sam przed laty budowaá, na cmentarzu Ğw. WawrzyĔca.
CzeĞü jego dokonaniom naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym! CzeĞü jego
pamiĊci!
Antoni Smoluk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocáawiu

