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RECENZE

Bečvářová, M.: Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904–1995)

Matfyzpress, Vydavatelství MFF UK, Praha, 2012

Vznikla nová publikace o životě a díle zapomenutého matematika Henryho
Lowiga (1904–1995). Platí zde příznačný citát Thomase Jeffersona:

”
Kousíček

pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.“
Po roce 1948 a později po roce 1968 odešlo několik set tisíc Čechů a Slo-

váků do emigrace. Museli odejít, protože se nedokázali smířit se způsobem a
perspektivami života v nastupujícím a poté desetiletí trvajícím reálném soci-
alismu. Bylo mezi nimi především mnoho vynikajících vědců, talentovaných
umělců, vynikajících sportovců a dalších osobností. Veřejný dluh především
vůči vědcům a technikům, žijícím nuceně mimo svoji vlast, alespoň trochu
splácí Vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Vy-
dává od roku 1994 edici Dějiny matematiky, věnované zčásti biografickým titu-
lům, zachycujícím často komplikované životní osudy a vědeckou dráhu českých
novodobých

”
exulantů“ a odrážejícím nelehký vývoj naší země ve 20. století i

omezené podmínky pro vědeckou práci. O mnohých z nich není dnes nic známo
ani v matematické komunitě, tím spíše v širší odborné veřejnosti.
Nejnovější, v pořadí již padesátý, a tedy také jubilejní svazek této knižní

řady s 294 stranami, představuje práce erudované autorky-matematičky
s vědecko-pedagogickou zkušeností na různých vysokoškolských pracovištích
(lineární algebra) a s badatelským výzkumem v oblasti historie matematiky
(zejména české v proměnách věků), doc. RNDr. Martiny Bečvářové, Ph. D.
(Ústav aplikované matematiky Fakulty dopravní ČVUT, Katedra didaktiky
matematiky MFF UK, Výzkumné centrum pro dějiny vědy).
Henry Lowig (Heinrich Löwig, resp. Jindřich Löwig), pražský rodák (1904)

pocházející z německé židovské rodiny, absolvoval německé reálné gymnázium
v Liberci a Přírodovědeckou fakultu Německé univerzity v Praze. Ve třicá-
tých letech působil jako asistent nebo suplující profesor na různých německých
středních školách v Čechách i na Moravě (Litoměřice, Liberec aj.). V roce 1935
se habilitoval na Německé univerzitě v Praze, kde působil jako soukromý do-
cent do počátku války; přednášel zde základní kurz matematiky a výběrové
přednášky z

”
moderní matematiky“. Jeho slibnou odbornou i pedagogickou ka-

riéru přerušila druhá světová válka a zrůdné nacistické rasové zákony. Ani po
jejím ukončení však nemohl získat žádné řádné učitelské místo ani na vysoké
ani na střední škole, neboť byl podle tehdejších zákonů obnovené Českosloven-
ské republiky považován za Němce, tedy národnostně nespolehlivého občana.
Proto v roce 1948 přijal místo učitele matematiky na univerzitě v australském
Hobartu (Tasmánie) a definitivně Československo opustil. Rozhodl se pro život
v emigraci a po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 se již do rodné
země nevrátil. V roce 1957 se přestěhoval do kanadského Edmontonu, kde zís-
kal místo řádného profesora matematiky a přednášel až do svého penzionování
v roce 1972. Zde také zemřel v požehnaném věku 91 let.
(dokončení na předcházející stránce)
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