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ZDZIS AW HENRYK HELLWIG – UCZONY I CZ OWIEK

W 1961 roku, w katastro  e lotniczej, zgin  szwedzki polityk – sekretarz ONZ 
– Dag Hammarskjöld. Media wiatowe przypomnia y wtedy wypowied  jego matki 
– Przy naro dzinach twoich wszyscy si  radowali, a jedynie ty p aka e . yj tak, by po 
twej mierci ty  si  cieszy , a inni p akali. S owa te okaza y si  prorocze. Przy jego 
zw okach znaleziono ksi eczk  Tomasza a Kampis De Imitatione Christi – O na la-
dowaniu Chrystusa, wiat za  po miertnie uhonorowa  go pokojow  nagrod  Nobla. 
B ogos awieni pokój czyni cy. Zdzis aw Hellwig urodzi  si  26 maja 1925 roku 
w Dokszycach – na dalekich kresach pó nocno-wschodnich II Rzeczpospolitej. Jego 
matka – nauczycielka – dba a o syna do swej pó nej staro ci, gdy by  ju  osob  znan  
i szanowan . Wierzy  w przeznaczenie, konieczno ci nie unikniesz przy najwi kszych 
wysi kach. Ananke to pot na pani, której wyroków bali si  nawet bogowie. Co 
jest konieczne, to zawsze si  stanie. Wszystko co ju  si  wydarzy o by o w a nie 
konieczne. Wszelkie gdybanie jest tylko mo liwo ci  – intelektualn  rozrywk  pole-
gaj c  na tworzeniu hipotez i scenariuszy. W rodowisku wroc awskim Hellwig zaini-
cjowa  badania nad teori  prognozy ekonomicznej. Prognoza naukowa jest wnioskiem
z prawa nauki. Je li nie znamy praw nauki, wtedy si  je aproksymuje – buduje modele.
Z natury by  socjalist  – jak ka dy uczciwy intelektualista. Ka da praca, na któr  jest 
zapotrzebowanie, jest potrzebna; ka da pensja – p aca za prac  – ma by  maksymalna, 
generuje j  stan równowagi na rynku pracy. To równowaga rynkowa okre la poziom 
p ac – nie decyzje rz du, czy dyktat zwi zków zawodowych.

Wspó pracowników karci , strofowa , lecz nigdy nie kara . Surowo ci  pokrywa  
wrodzon  ojcowsk  dobro . Mia  naturalny dar dominacji. Zdarzy o si , e wrzuci  
maszynopis do kosza po to jedynie, by zdopingowa  pocz tkuj cego adepta nauki. 
Wszak celem nauki jest doskona o . Ten gest teatralny testowa  osobowo , upór 
w d eniu do celu i mia  przyczyni  si  do wzrostu poczucia w asnej warto ci. Na 
ko cu zawsze by a zgoda i dobry kompromis – osi gano równowag . Nie narzuca  
swej woli, swych rozwi za ; chcia  tylko by nowa rzecz sama si  broni a logik  
wewn trzn , pi knem formalnym oraz zastosowaniami. Pracownicy mieli wi c ca -
kowit  swobod  badawcz  zarówno co do tematu jak i metody. Szukajcie prawdy 
jasnego p omienia, szukajcie nowych nieodkrytych dróg. Te s owa Asnyka by y nie-
pisanym mottem jego ycia i pracy. Znaczenie i wielko  odkrycia bardziej zale y 
od sposobu podej cia, u ytej metody, ni  od samego problemu. Z rzeczy drobnych, 
przez abstrakcj  i uogólnienie, powstaj  nowe wielkie dziedziny nauki. Móg  suge-



Antoni Smoluk548

rowa  zadanie – czyni  to rzadko, ale nigdy nie narzuca  sposobu jego rozwi zania. 
W a ciwo  t  nale y uzna  za cech  charakterystyczn  szko y naukowej Hellwiga. 
Troszczy  si  jednako o rozwój naukowy i byt materialny swych m odszych kolegów. 
W 1984 roku w Marburgu odbywa  si  wielki kongres Mi dzynarodowego Instytutu 
Statystycznego. Z polecenia Hellwiga zaproszono kilka osób z Polski. W czasie kon-
ferencji pogoda si  za ama a, by  to pocz tek wrze nia, zrobi o si  zimno. Który  
z m odych kolegów, lekko ubrany, zwyczajnie by  zzi bni ty. Hellwig wyj  z walizki 
ciep  bawe nian  podkoszulk  i przymusi  go do jej w o enia. Takie zachowania, 
w ró nych odmianach, najlepiej charakteryzuj  jego stosunek do ludzi i wspó pra-
cowników.

Lubi  ycie towarzyskie i nocne Polaków rozmowy. Pó n  por , gdy cia a wi d y 
ze zm czenia, zawsze mia  zapas nadzwyczajny: paczk  czekoladek, ó ty ser lub 
nawet zwyk y chleb. Wzmacnia  w t e cia a, by o ywi  ducha. Cebion – to jego 
ulubione s owo – od wie a mózg, stymuluje, przynosi nowe i niezwyk e my li oraz 
skojarzenia. Dla odpr enia,  w wolnych chwilach malowa  obrazy i pisa  dydaktyczne 
powiastki – apoftegmaty, które mo na uwa a  za wyk ad  lozo  i w przypowie ciach. 
Nic co ludzkie nie by o mu obce. Gra  dobrze w bryd a, lubi  alkohole, jednak stroni  
od luksusu i pokazowych wydatków. Bawi  si  nawet w obja nianie kart – dziewczyny 
to uwielbia y. Czynno  t  pewnie traktowa  jako irracjonalne uzupe nienie prognozy 
naukowej. By  Ptolemeuszem i Cygank  zarazem. Z alchemii powsta a chemia, chcia  
kiedy  by  chemikiem, z astrologii – astronomia i teoria prognozy, a tak e – w cz ci 
przynajmniej – futurologia. Wizje przysz o ci maj  walny wp yw na bie c  polityk , 
kultur  i edukacj .

By  pierwszym kierownikiem katedry matematyki w Wy szej Szkole Ekonomicz-
nej we Wroc awiu. Lubi  matematyk  i ceni  j  jako podstaw  i syntez  ca ej nauki. 
Dr y  poj cie losowo ci. Kiedy ci g zer i jedynek mo na uzna  za przypadkowy 
jak b yski promieniowania kosmicznego na ekranie? Kiedy jest to prawid owo ? 
Jak odró nia  zjawiska regularne, systematyczne, od zdarze  przypadkowych? Wielki 
Henri Poincaré czy  to z ci g o ci , a Hellwig liczy  cz stotliwo ci s ów. Je eli 
dowolne s owo zer i jedynek pojawia si  w ci gu z dodatni  cz stotliwo ci , wtedy 
taki ci g ma charakter losowy. Odpowied  na to  lozo  czne pytanie jest wa na, 
a nawet bardzo wa na, z praktycznego punktu widzenia. Daje bowiem teoretyczn  
podstaw  do wnioskowania czy ci g katastrof lotniczych jest zjawiskiem naturalnym, 
czy te  s  to planowane sabota e. Czy pi kna Wenecja tonie w morzu, czy te  nie ma 
podstaw do obaw, bo s  to naturalne, przypadkowe wahania poziomu wody. Propo-
nowa  ró ne miary zale no ci zdarze  losowych.

W wieku ju  dojrza ym, oko o pi dziesi tki, nadrabia  zaleg o ci muzyczne. 
Stara  si  bywa  systematycznie w operze i dla rozrywki, i ze wzgl dów dydaktycz-
nych – chcia  zrozumie  drogi kultury europejskiej. Na jednym z obrazów Chardina 
ch opiec z uwag  ledzi wiruj cego b ka. Nie jest to zabawa, raczej eksperyment 
naukowy. Jego istot  jest równowaga. Wir stabilizuje b ka. Hellwig uwa a , e jedy-
nym prawem przyrody jest prawo równowagi. Inny wybitny Wroc awianin – profesor 
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Jan Mozrzymas – zaszczyt ten dawa  zasadzie symetrii. Równowaga, czyli symetria, 
rz dzi wiatem. Ruch jest skutkiem wybicia uk adu ze stanu równowagi. Równowaga 
dynamiczna, równowaga chwilowa, jest stanem po rednim w drodze do równowagi 
absolutnej. To ukierunkowanie na równowag  globaln  rodzi ruch. Najcz stsz  
odmian  tego ruchu jest wir. Wszystko si  kr ci wokó  hipote tycznego centrum, by 
w nim spocz  na wieki. Równowaga jest podstawowym poj ciem ekonomii. Równo-
waga ekonomiczna jest dwoista. Równowaga produkcyjna oznacza, e ekonomia jest 
dobrze zaprojektowanym zegarem, w którym wszystkie trybiki kr c  si  bez zgrzy-
tów. Równowaga rynkowa oznacza, i  ka dy mo e kupi  to co chce, po najni szej
z mo liwych – w danej chwili – cenie. Stan idealny jest wtedy, gdy mechanizm produkcyjny
i obrót rynkowy s  w zgodzie. Ruch w szerokim sensie jest rozwojem; s  to wszelkie 
zmiany strukturalne – powstawanie nowych i zanikanie starych organizmów biolo-
gicznych i spo ecznych. Ruch to ci g a metamorfoza, ci g a przemiana. Wszystko 
p ynie, jak chce Heraklit, w d no ci do spoczynku – stanu równowagi absolutnej.

Przez lat kilka by  ekspertem UNESCO do spraw rozwoju. Jak ustali  idealny 
kraj, który mo na poleca  jako wzorzec dla innych? Przy okazji tych prac o ywi  
taksonomi  wroc awsk  stworzon  przez grup  profesora Hugona Steinhausa, 
w sk adzie której byli znani matematycy: zmar y niedawno rektor Uniwersy-
tetu – Józef ukaszewicz, m odo zmar y – wybitny probabilista Stefan Zubrzycki 
i inni. Taksonomia jest numeryczn  metod  wyró niania, kategoryzacji i klasy  kacji 
jako ci. Uniwersum kalibruje si  na zespo y obiektów podobnych, analogicznych, 
blisko siebie le cych. Taksonomia wroc awska jest metod  tak naturaln , prost  
i logiczn , i  cz sto uwa a si  j  za dar nieba – osi gni cie folklorystyczne, znane 
powszechnie i anonimowe. Tak samo jest zreszt  z geometri  Euklidesa de  niu-
j c  aksjomatycznie wiat, w którym yjemy. Jest to charakterystyczny wyró nik 
ka dej teorii ywej i u ytecznej, mo e nawet prawdziwej. Analogicznie jest te
z równowag  – atrybutem bytu. Zasada równowagi jest jedynym prawem przyrody 
– prawem stworzenia.

Hellwig zajmowa  si  optymizacj  funkcji, nie zwyk ych funkcji, lecz funkcji 
losowych – procesów stochastycznych. Proces, najkrócej i najogólniej mówi c, jest 
rosn cym wymiarowo ci giem powi zanych wzajemnie prawdopodobie stw. Tema-
tyka ta wype ni a ksi k  habili tacyjn . On pierwszy w czy  procesy stochastyczne 
do programu studiów ekonomicznych. Jego ksi ka z probabilistyki jest szeroko 
znana; doczeka a si  pewnie z dwudziestu wznowie . Sprzedawano j  w Moskwie, 
korzystali z niej profesorowie z Dublina. Rozwa a  zwi zane z aproksymacj  stocha-
styczn  problemy penetracji z o a, a tak e – ju  determi nistyczne – metody uogól-
nionej klasy  kacji i typizacji.

Jest laureatem nagrody rektorów wroc awskich uczelni. Ceni  j  chyba najwy ej 
w ród licznych wyró nie  jakich dost pi ; by a to dystynkcja szczególnie znacz ca, 
bo nadana przez le monde savant – uczonych kolegów. W czasie docentów marco-
wych znana by a w rodo wisku akademickim – g ównie w ród naukowej m odzie y 
– swoista zagadka. – Jeszcze nie profesor, a ju  nie cz owiek. Kto to? Docent – taka 
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w a nie by a poprawna odpowied . Zdzis aw Hellwig by  zawsze cz owiekiem. Dba  
o ludzi i wszystkich jednakowo szanowa , nie próbowa  uni  kowa  i dopasowywa  
do swoich standardów. Kwadrat podzielony na dwa prostok ty – czarny i bia y – by  
dla niego modelem cz owieka. Ka dy jest troch  bia y i troch  czarny. Teraz w a nie 
doszli my do miejsca by przywo a  zdanie z codziennej lektury wspomnianego na 
pocz tku sekretarza ONZ. „A przecie  Bóg tak urz dzi , aby my uczyli si  nawzajem 
nosi  swoje ci ary, bo nikt nie jest bez wady, nikt bez jakiego  obci enia, nikt, kto 
by sobie wystarcza , nikt, kto by by do  m dry dla siebie”. Trzeba wi c by  tole-
rancyjnym, wi cej – trzeba by  yczliwym. Hellwig by  tolerancyjny niemal a  do 
antynomii, by  yczliwy i pomocny. S u ba by a jego powo aniem. Plus fait douceur 
que violence – wi cej czyni agodno  ni  gwa t.

By  honorowany specjalnie przez ró ne uczelnie i organizacje; w jego wypadku mo na
w tej materii powtórzy  znane przys owie rzymskie. Nec dominus domo, sed domus 
domino honestanda – nie pan domem, lecz dom panem si  szczyci. Wroc awsk  
szko  matematyczn  stworzy  Hugon Steinhaus. Jego uczniowie artobliwie nazy-
wali si  hugonotami. Hellwig nale a  do zbioru hugonotów. Jedna z jego dawnych 
studentek, na pytanie: Czyj pogrzeb? odpowiedzia a krótko: Króla polskiej ekonome-
trii. Zasadno  takiego wyniesienia potwierdzi  rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
z Krakowa w mowie pogrzebowej. Powiedzia  mianowicie, e w kursie ekonometrii, 
który prowadzi, nazwisko Hellwiga ma najwy sz  cz stotliwo . Pojawia si  ono 
przy omawianiu de  nicji modelu, przy specy  kacji zmiennych, przy zale no ci sto-
chastycznej, funkcjach sklejanych et cetera. Hellwig tak e zainicjowa  w rodowisku 
ekonomicznym problematyk  cybernetyczn . Zorganizowa  we Wroc awiu, wcze nie 
bo oko o 1967 roku, semestr komputerowy przeznaczony dla pra cowników ze wszyst-
kich uczelni ekonomicznych w Polsce. Wy sza Szko a Ekonomiczna we Wroc awiu 
by a w materii mózgów elektronowych – by  to wtedy termin obiegowy – instytucj  
wiod c . W komputerach widzia  przysz o ; ju  czterdzie ci i kilka lat temu mia  
dzisiejsz  perspektyw . By  zwolennikiem wszelkich nowo ci w ka dej dziedzinie. 
Kostk  Rubika traktowa  jako doskona e wiczenie z teorii grup; grupa permutacji 
jest najwa niejsz  sko czon  grup  transformacji.

Profesor zwyczajny Zdzis aw Hellwig wiele lat prowadzi  katedr  statystyki 
w Akademii Ekonomicznej, by  twórc  i dyrektorem instytutu metod ilo ciowych, 
prodziekanem i prorektorem. Zmar  5 listopada 2013 roku we Wroc awiu. Spoczywa 
w grobowcu rodzinnym, który sam przed laty budowa , na cmentarzu w. Wawrzy ca. 
Cze  jego dokonaniom naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym! Cze  jego 
pami ci!

Antoni Smoluk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu


