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ZŁOTE RĘCE I NIEPRZECIĘTNY UM YSŁ

Potrafił lepiej niż m echanik samochodowy naprawić auto, lepiej niż zaw odo
wy optyk doprowadzić do porządku uszkodzony aparat fotograficzny, czasami 
lepiej niż lekarz doradzić w schorzeniu. M iał złote ręce, a do tego charakteryzo
w ała go niezwykła dociekliwość, spostrzegawczość i pom ysłowość. Cechy te 
w  połączeniu z wielką erudycją i dużym zmysłem praktycznym były źródłem suk
cesów naukowych profesora Wiktora Kemuli. Zaliczyłbym go do uczonych instru
mentalistów. Lubił pracę laboratoryjną i był świetnym eksperymentatorem. Ten nau
kowy „majster klepka” umiał wybrnąć niemal z każdego kłopotu w  doświadczeniu.

Swoją karierę naukową rozpoczął w  1925 r. jako asystent profesora Stanis
ława Tołłoczki w Katedrze Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Jana K azim ie
rza we Lwowie. Tamże w 1932 r., mając zaledwie 30 lat, habilitował się. 5 m ar
ca 1935 r. zmarł prof. Tołłoczko. Na w olną katedrę Rada Wydziału M atem atycz
no-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kazimierza zaprosiła sławnego uczonego
-  Kazimierza Fajansa, którego ze względu na żydowskie pochodzenie władze 
hitlerowskie pozbawiły stanowiska profesorskiego na uniwersytecie w  M ona
chium. Nastroje antysemickie w ówczesnej Polsce stanęły jednak na przeszko
dzie nominacji Fajansa1. W tej sytuacji uczony zrezygnował ze starań o katedrę 
we Lwowie i przyjął zaproszenie Uniwersytetu Stanu M ichigan w  Ann Arbor. 
Po rezygnacji Fajansa Rada Wydziału M atematyczno-Przyrodniczego podzieliła 
Katedrę Chemii Nieorganicznej na dwie, z których jedna zachowała poprzednią

' Profesor Fizyki Chemicznej i Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszaw
skiej (do 1968 r.); Em. profesor Université de Provence w Marsylii.
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nazwę, drugą zaś nazwano Katedrą Chemii Fizycznej. N a tę drugą powołano do
centa W iktora Kemulę, który w  wieku 34 lat został profesorem  nadzwyczajnym. 
Trzy lata później powołano go w  charakterze profesora zwyczajnego na Katedrę 
Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Z pow odu wybuchu dru
giej w ojny światowej profesor Kemula mógł objąć now ą katedrę dopiero w  1945 
r. Tutaj go osobiście poznałem.

N a specjalność naukową Kemuli decydujący wpływ wywarł pobyt w  latach 
1929-1930 w  Pradze, gdzie odbył staż w  pracowni Jarosława Heyrovskiego -  twór
cy polarografii, późniejszego laurata nagrody Nobla. Kemula stał się następnie na 
terenie Polski jakby ambasadorem czeskiego ośrodka polarograficznego. Wykonał 
w  tej dziedzinie wraz ze współpracownikami wiele interesujących prac. Stworzył 
polską szkołę polarograficzną, która wniosła cenne modyfikacje do metody Hey- 
n m k ieg o , zdobywając uznanie na całym świecie. Do największych osiągnięć 
Wiktora Kemuli i jego szkoły należą powszechnie znane w  środowisku anali
tyków chromato-polarografia i metoda wiszącej kroplowej elektrody rtęciowej.

Zespół skupiony w okół profesora Kemuli na U niw ersytecie W arszawskim
i w  Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk odpowiadał pod każ
dym względem temu, co w  epistemologii przyjęto nazywać szkołą naukową. Był 
to zespół dostatecznie liczny, by przekroczona została pewna, że tak powiem, 
krytyczna m asa intelektualna. Członkowie zespołu wspólnie pracowali, wza
jem nie sobie pomagając, w  atmosferze ustawicznej wym iany myśli. Kemula sta
rał się przy tym, by każdy z jego  współpracowników m ożliwie samodzielnie 
rozwiązywał badane zagadnienie. Całokształt prac cechowała zwarta, ściśle 
ukierunkowana tematyka.

Szkoła Kemuli nie przestała istnieć po śmierci jej twórcy, w  odróżnieniu od 
często spotykanej, sytuacji, gdy wraz z odejściem kierownika zespołu następuje 
jego rozproszenie i wygasa tematyka badawcza. Dawni w sółpracownicy Kemu
li owocnie rozw ijają wytyczone przez niego kierunki. Wielu spośród jego ucz
niów je s t dzisiaj profesorami na wyższych uczelniach lub zajm uje równorzędne 
stanowiska w  innych placówkach naukowych. Stoją na czele zespołów nawią
zujących do tradycji badań Kemuli.

M istrz Kemuli, Stanisław Tołłoczko, opracował w  swoim czasie wraz z Lud
wikiem  Brunerem znane podręczniki akademickie: Chemia nieorganiczna i Che
mia organiczna, które doczekały się wielu wydań2-3. Po zgonie Brunera Tołłocz
ko sam opracował, począwszy od czwartego, dalsze wydania. Po wojnie Kemu
la, jako  daw ny uczeń i współpracownik Tołłoczki, poczuwał się do obowiązku 
przygotowania do druku nowego, dziewiątego z kolei, w ydania podręcznika 
chemii nieorganicznej4,5. Postęp nauki wym agał zupełnej przeróbki i licznych 
uzupełnień zdezaktualizowanej książki. Kemula opracował jeszcze trzy dalsze 
wydania. Do każdego wprowadzał dodatkowe unowocześnienia. W czwartym 
wydaniu powojennym  niewiele już  zostało z dawnego podręcznika Tołłoczki.
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Kemula, przez lojalność wobec swego nauczyciela, zachował jednak  jego  na
zwisko jako współautora, i to na pierwszym miejscu6. Podręcznik ma, niestety, 
pewne wady kom pozycyjne i braki w treści; nigdy bowiem „łatanie” całkowicie 
przedawnionej pracy nie może dać rezultatu zupełnie zadowalającego. Profeso
ra Kemulę stać było na samodzielne napisanie dobrego nowoczesnego pod
ręcznika akademickiego, a przy tym chyba nawet nie wym agałoby to w  sumie 
tyle trudu, co gruntowna przeróbka przestarzałej książki Tołłoczki. Że stać go na 
to było, świadczy choćby to, że wraz z Adamem Hulanickim opracował znako
m itą Spektralną analizę emisyjną1.

Bardziej jednak niż pisanie pociągała Kemulę praca badawcza, a także liczne 
inne zajęcia. Jego dorobek naukowy wyraża się liczbą około 400 publikacji8, na 
które często powołuje się literatura naukowa. Wiktor Kemula był chyba najczęściej 
cytowanym (w sensie pozytywnym) w literaturze światowej chemikiem polskim.

Trzeba tu zauważyć, że wśród jego publikacji znajdują się powtórzenia z nie
dużymi m odyfikacjami, m ożna powiedzieć -  prawie...autoplagiaty. Dobrze speł
niały jednak swoje przeznaczenie, trafiając do innych czytelników. Podobnie, 
przy różnych okazjach, Kemula wygłaszał odczyty na zbliżony temat; w  ten 
sposób w iększa liczba słuchaczy dowiadywała się o jego pracach.

Wielokrotnie mogłem się przekonać, że za granicą był znany i ceniony. A w  Kra
ju?  Tutaj sytuacja była skomplikowana. Przez jednych był łubiany i szanowany, 
inni wiele mu m ieli za złe. Utrzymywał bliskie stosunki z uczonym i innych spe
cjalności, jak: matematyk Wacław Sierpiński, fizycy Stefan Pieńkowski i Woj
ciech Rubinowicz, czy naw et pewni przedstawiciele nauk hum anistycznych. 
Jeśli chodzi o chemików starszego pokolenia, to do nielicznych prawdziwych 
przyjaciół należał wrocławski, a przed w ojną lwowski, chem ik-organik -  Bo
gusław Bobrański9.

Czym wytłum aczyć pew ną niechęć niektórych polskich kolegów  ? W środo
wisku chemików toczyła się cicha walka konkurencyjna o nieoficjalne drugie 
miejsce: pierw sze jakoś bez sprzeciwów zajął W ojciech Świętosławski. W cza
sach, gdy wyjazd za granicę uważano w Polsce za coś w  rodzaju wielkiej w y
granej na loterii, Kemula wyjeżdżał często. Już to, nie m ówiąc o uznaniu zagra
nicznym, budziło u pewnych osób zawiść. Zazdrość budziły jego liczne krajowe
i zagraniczne wyróżnienia. Profesor Kemula lubił zaszczyty i honory, ale nie za 
w szelką cenę. N ie miał w  sobie nic z dyplomaty. Potrafił bez osłonek wygarnąć 
całą prawdę, nie mówiąc o zwykłych niezręcznościach w  sformułowaniach. A to 
mu przyjaciół nie przysparzało. Bezkompromisowość w  pewnych sprawach nie 
spotykała się z aprobatą władz. Jego szczery demokratyzm nie podobał się 
przedwojennym endekom.

Nie wahano się oczerniać go za plecami. Oto przykład. W  gustownie urządzo
nym mieszkaniu państwa Kemulów znajdowały się ładne m eble przedwojenne, 
dywany, piękne obrazy Fałata i innych znanych malarzy itp. W  związku z tym
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dotarła do mnie nikczemna plotka, jakoby profesor Kemula wzbogacił się przez za
garnięcie powierzonego m u mienia żydowskiego. A prawda przedstawia się tak. 
Gdy w  czasie wojny profesor Kemula przewoził swój dobytek ze Lwowa do Kra
kowa, na prośbę pewnej zamożnej lwowskiej rodziny żydowskiej dołączył jej mie
nie do swego. Opowiedzieli mi o tym po wojnie owi państwo; pokazywali mi 
w  Krakowie meble, które zawdzięczali Kemuli, wyrażając się o nim w  superlatywach.

Profesora Kemulę i mnie zbliżyły ku sobie współpraca w  Polskim Towarzy
stwie Chemicznym, współredagowanie „Roczników Chemii”, współudział w  róż
nych kom itetach i kom isjach Polskiej Akademii Nauk. M ieliśmy na ogół zbliżo
ne poglądy. Na m arginesie stosunków urzędowych (społeczno-naukowych) na
w iązały się m iędzy nami stosunki osobiste, początkowo tylko towarzyskie, które 
wkrótce przekształciły się w  serdeczną przyjaźń.

W pierwszych powojennych zeszytach „Roczników Chemii”, które były wte
dy organem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, znalazło się kilka artykułów 
wspom nieniowych poświęconych wybitnym polskim chemikom, którzy zginęli 
w działaniach wojennych lub w  ciężkich w arunkach okupacji. Jedno z tych 
wspom nień uznano za wyraz antysocjalistycznych tendencji czasopisma10. W re
zultacie zawisła nad nim g roźba... zawieszenia. Był to rok 1949. Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego na posiedzeniu w  dniu 15 grudnia wybrał 
mnie na redaktora „Roczników Chemii” . Udałem się do Henryka Jabłońskiego, 
ówczesnego wiceministra oświaty, które opiekowało się wtedy towarzystwami 
naukowymi i m iędzy innymi ich działalnością wydawniczą. O nonsensowności 
zamiaru przerwania działalności najważniejszego polskiego czasopisma che
micznego nietrudno mi było przekonać wiceministra, który był jednocześnie 
czynnym pracownikiem nauki. N a dowód jednak lojalności politycznej czasopis
ma musiałem zobowiązać się w imieniu Towarzystwa, że na pierwszej stronicy 
najbliższego numeru umieszczone będzie jako motto -  zdanie z wypowiedzi Sta
lina o nauce. Samo to zdanie nie budziło zastrzeżeń, a o jego autorze nie wolno 
było wówczas nic lekceważącego powiedzieć. Tego rodzaju motto o nauce w  ogóle 
lub chemii czy przemyśle chemicznym autorstwa kogoś z przywódców ZSRR 
lub PRL miało odtąd zdobić każdy zeszyt „Roczników Chemii”.

W  skład ostatecznie powołanego kom itetu redakcyjnego, poza m n ą  wcho
dzili: profesorowie Wiktor Kemula, Stefan M inc i Jan Świderski oraz docent Je
rzy Chodkowski. Kemula został redaktorem naczelnym, Chodkowski -  jego 
uczeń i bliski współpracownik -  sekretarzem redakcji. Ja objąłem redakcję dzia
łu chemii fizycznej, Minc -  nieorganicznej, Świderski -  organicznej. Pismo, po 
wspom nianych wyżej zakłóceniach, wznowiło -  m ożna by powiedzieć -  nor
m alną działalność, gdyby rzeczą norm alną było owo nieszczęsne motto. Po pew
nym czasie postanow iliśm y z K em ulą udać, że przypadkow o zapom nieliśm y
o m otcie. Próba przeszła niezauważona, wobec czego definitywnie zrezygno
waliśm y z tej śmieszącej ozdoby i nikt na to nie zwrócił uwagi. Sprawa poszła
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Fot. 19. Prof. Wiktor Kemula w rozmowie z prof. Józefem Hurwicem
i rosyjskim fizykochemikiem Anatolijem Kapustinskim.

w niepamięć. Posiedzenia komitetu redakcyjnego odbywały się w dużym 
pięknym  gabinecie profesora Kemuli w uniwersyteckim  gmachu chemii przy 
ulicy Pasteura 1: przez wiele lat Kemulowie zajm owali tam  m ieszkanie służbo
we. M ieszkanie było ładne i Kemula nie m iał kłopotów z udaw aniem  się do pra
cy. Miało to jednak tę niedogodność, że właściwie stale był w  miejscu pracy i o róaiych 
porach nawiedzali go interesanci.

N a posiedzeniu przede wszystkim  dobieraliśm y recenzentów nadesłanych 
prac. Prace z gotowymi recenzjami redaktorzy działowi zabierali do przestudio
wania. Każdy z nas referował następnie prace, które otrzym ywał na poprzednim  
posiedzeniu, i proponował przyjęcie pracy do druku, odrzucenie jej lub odesła
nie autorowi w celu ustosunkowania się do recenzji i poczynienia ewentualnych 
skrótów lub wprowadzenia zmian. O stateczną decyzję podejm owano w dysku
sji, k tórą podsum owywał Kemula. G łówny ciężar redagowania pism a spoczywał 
na Chodkowskim. Po omówieniu spraw czasopism a spędzaliśm y jeszcze pew ien 
czas na kawie lub herbacie z ciastkami, prowadząc interesujące rozmowy. W y
mienialiśmy ostatnie „plotki” dotyczące środowiska naukowego, nie pozbaw io
ne niekiedy pewnej złośliwości. Kemula czasami opowiadał o różnych w ydarze
niach przedwojennych we Lwowie, okraszając swe relacje humorem. Były to 
spotkania niezmiernie przyjemne.

Przez wiele lat wchodziłem wraz z profesorem Kemulą w skład zarządu Polskie
go Towarzystwa Chemicznego. W  jednej kadencji on był prezesem, ja  wiceprezesem.



60 J. Hurwic

Był bardzo oddany sprawom Towarzystwa i wydatnie przyczynił się do jego 
rozwoju. Gdy z kolei ja  zostałem  prezesem, w kłopotliwych sytuacjach zawsze 
m ogłem  liczyć na pom oc Kemuli. Jeżeli m ogę m u coś zarzucić jako prezesowi, 
to trudności we współżyciu z pracownikam i administracyjnymi.

Fot. 20. Na obchodach 100-lecia Czechosłowackiego Tow. Chemicznego, Praga, lipiec 1966. 
Prof. Wiktor Kemula, prof. Wilhelm Klemm (magneto-chemik, ówczesny prezes IUPAC), 

z prawej -  organik prof. Georg Wittig (późniejszy laureat nagrody Nobla).

Doznawszy w 1968 r. dużych przykrości, Kemula mówił, że jedyną jego 
nadzieją jest emerytura. Jednakże po przejściu na em eryturę nie osłabił bynaj
mniej swej działalności naukowej. Do końca życia świetnie się trzymał. Gdy mu
o tym mówiono, odpowiadał, że to tylko karoseria dobrze wygląda. Narzekał na 
wysokie ciśnienie.

W iktor Kemula był przeciwieństwem  przysłowiowego uczonego, oderwane
go od życia, zasklepionego w jakiejś wąskiej specjalności naukowej. Uprawiając 
chem ię analityczną przekonywał otoczenie, że ta dyscyplina naukow a stała się 
chem ią fizyczną, fizyką i e lektroniką a nie tylko zwykłym  miareczkowniem. 
Interesował się całą elektrochem ią i fotochemią, i również innymi działami che
mii, a także fizyką. Jako jeden z trzech chemików, przez wiele lat co piątek, je 
żeli m u coś w tym nie przeszkodziło, przychodził na konwersatorium  fizyki, 
które przy ulicy Hożej 69 prowadził profesor Stefan Pieńkowski.

M iał harmonijne i serdeczne stosunki rodzinne. Wraz z żoną nie stronił od ży
cia towarzyskiego. Interesowała go literatura i malarstwo. Lubił fotografować.
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N ie tylko chodził systematycznie na koncerty, ale będąc dobrym pianistą, z upo
dobaniem grał sam lub w kwartecie z trzem a innymi profesorami (nie-chemika- 
mi). Muzyka towarzyszyła też jego nieoczekiwanej śmierci: zakończył nagle ży
cie, słuchając Requiem  Mozarta na koncercie w  kościele Świętego Krzyża.
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*J. C h o d k o w s k i  : Bibliografia publikacji prof. Wiktora Kemuli, w tym nume
rze „KHNiT“.
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cja Badań Radiacyjnych i ACGM Lodart, stron 118.

Józef Hurwic

JACK-OF-ALL-TRADES AND AN UNUSUAL MIND

Prof. W. Kemula had a pronounced experimental and practical skill. He succeeded 
in his fast academic career: at the age of 34 he became associate professor and head of 
the chair in Lwów, at 37 he was full professor and head of the chair in Warsaw. After his 
post-doc work with J. Heyrovsky in Prague, he and his school contributed much to po- 
larography. His school persisted after his death, what is seldom met. Kemula was very 
loyal towards his teacher, St. Tołłoczko; by many decades he continued to publish sub
sequent editions of the Inorganic Chemistry textbook, always as Tołłoczko & Kemula, 
although there was nearly nothing remaining from the original text. Kemula belonged to 
the most cited Polish chemists. He had many friends, but also some envious foes. The 
cooperation within the editorial board of the main Polish chemical journal, „Roczniki 
Chemii“ (specially under communist censorship), and within the Polish Chemical Socie
ty, are described.


