EWA PLESZCZYŃSKA
ur. 1929; Sandomierz

Tytuł fragmentu relacji

Osobowość Ludwika Flecka

Zakres terytorialny i czasowy

Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe

Lublin, Ludwik Fleck

Osobowość Ludwika Flecka

Jak w każdym zakładzie mikrobiologii, było u nas wiwarium, czyli tam, gdzie mieszkały zwierzęta
laboratoryjne. Mieściło się ono na samym dole w Collegium Maius. Siedziały tam sobie króliki w
klatkach, świnki morskie, myszy, no i także baran, który jest niezbędny, dlatego że krew baranią
dodaje się do pożywek bakteryjnych. Tym wiwarium opiekował się pan Dylon. Pan Dylon był
takim trochę półanalfabetą. Umiał się tylko podpisać: Dylo z takim ogonkiem. I bardzo był
poczciwy, a strasznie brudny. Siedział w tym wiwarium i opiekował się zwierzętami. Karmił je.
Profesor czasem tam chadzał. Interesował się zwierzątkami, ale jakoś nigdy chyba nie zaglądał
do pomieszczenia, w którym siedział baran. Pewnego razu wybrał się tam, do tego pokoiku,
gdzie siedział baran, a ja byłam przypadkowym świadkiem tego zdarzenia. Zobaczył, że baran
stoi na takiej wielkiej kupie gnoju. A Dylon stoi. Profesor się strasznie zdenerwował. Zrobił się
cały czerwony i powiedział „Panie Dylon! Co się tu dzieje?” A Dylon na to mówi „No cóż, panie
profesorze, baran leje.” A na to Fleck „Baran leje, a Dylon sprząta! Baran leje, a Dylon sprząta!
Baran leje, a Dylon sprząta!” Taki był Fleck. Potrafił się zdenerwować. Na nasze różne pomysły
też potrafił zareagować. Raz koleżanka robiła preparaty z prątków gruźlicy, między szkiełkami
rozcierała jakąś plwocinę. Profesor wszedł strasznie oburzony i mówi „Co wy dzieci robicie!
Przecież to jest materiał zakaźny! Tu są prątki! To trzeba nad wanienką z lizolem! Ostrożnie!
Delikatnie! Żeby to się nie rozpylało! A wy tak robicie, jakbyście tańczyli góralskiego!” Tak stanął
na środku pracowni i zaczął nogami wymachiwać i śpiewać Zasiali górale żytko. Taki był.
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