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Lech Maligrandaα (Luleå)

Władysław Orlicz w Getyndze: 1928–1930

1.Wstęp

Wyjazdy polskich matematyków do Getyngi, będącej ważnym ośrodkiem
matematycznym, w okresie zaborów i po uzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 roku miały duże znaczenie dla rozwoju naukowego tych młodych
wówczas ludzi. W latach 1895–1933 odbyło je kilkudziesięciu matematyków,
a wśród nich Władysław Orlicz, który przebywał na Uniwersytecie Jerzego
Augusta w Getyndze od grudnia 1928 roku do sierpnia 1930 roku (z przerwami
na pobyty we Lwowie). Zdjęcie 1, zrobionewGetyndze latem 1907 roku, pozwala
zauważyć obecność ważnych polskich matematyków, fizyków i astronomów
tam się dokształcających.

Celem tego artykułu jest omówienie pobytu WładysławaOrlicza wGetyn-
dzew latach 1928–1930 oraz przedstawienie dorobkumatematycznego uzyskane-
go w czasie tego pobytu. Omówienie poprzedzimy krótkim życiorysemOrlicza.
W części poświęconej pobytowi Orlicza w Getyndze, oprócz listów do żony
Zofii, z których uzyskujemy informację o atmosferze życia w Getyndze oraz
sytuacji naukowej męża, opisany został jego dorobek matematyczny uzyskany
w czasie tego pobytu.Wspomniana jest współpraca Orlicza z kolegą ze Lwowa –
ZygmuntemWilhelmem Birnbaumem – oraz historia powstania przestrzeni
Orlicza. Odnotować należy, że stypendium było mu przyznane na studiowanie

α Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu badawczego Studia i badania naukowe
polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933) fi-
nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 13 (nr decyzji
2017/25/B/HS3/02420).
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1. Getynga, lato 1907 roku. Grupa polskich studentów i stypendystów. Siedzą od lewej do pra-
wej: Antoni Łomnicki (1881–1941),WacławWerner (1879–1948), Julian Przedborski (1886–1931),
Tadeusz Banachiewicz (1882–1954),Wacław Sierpiński (1882–1969), Kazimierz JózefHorowicz
(1884–1920). Stoją od lewej do prawej: Leon Szulc (Leo Schultz), JanNorbertKroó (1886–1942), Fe-
licjan Kępiński (1885–1966),WładysławDziewulski (1878–1962),Włodzimierz Stożek (1883–1941),

Hugo Dionizy Steinhaus (1887–1972)

fizyki teoretycznej, a nie matematyki. Pokażemy, że pomimo tego fizyka nie
stała się jego dziedziną badawczą, natomiast matematyka zajęłamu resztę życia.

2. Polscymatematycy naUniwersytecie wGetyndze 1895–1933

Podróże zagraniczne dla własnego rozwoju naukowego, tak w okresie
zaborów, jak i po uzyskaniu przez Polskę niepodległościw 1918 roku,miały duże
znaczenie dla Polaków.Wielumłodych Polakówwyjeżdżało na studia lub studia
uzupełniające, nawet już po uzyskaniu stopnia doktora, na uniwersytety słynące
z dokonań w danej dyscyplinie. Często jako cel podróży wybierano Getyngę,
Paryż lub Berlin uznawane za najprężniejsze wówczas ośrodki matematyczne
Europy.

UniwersytetwGetyndze odmomentu założeniawdniu 17września 1737 ro-
ku był celem podróży naukowych polskich i europejskich uczonych.W drugiej
połowie XIX wieku stał się światowąmekkąmatematyków.W latach 1895–1933,
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blisko setka polskich kobiet i mężczyzn studiowała nauki ścisłe oraz podej-
mowało badania naukowe w zakresiematematyki, fizyki i astronomii. Uczeni
wykształceni w Getyndze stanowili w odrodzonej Polsce elitę nauki.W dwu-
dziestoleciu międzywojennym zasiadali na katedrach matematyki, fizyki i astro-
nomii każdego z ówczesnych polskich uniwersytetów; kierowali pracowniami
fizycznymi i obserwatoriami astronomicznymi. Uczestniczyli również w or-
ganizowaniu polskiej nauki w niepodległej ojczyźnie, byli wśród założycieli
Polskiego TowarzystwaMatematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego
i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Uniwersytet w Getyndze dawał możliwość zetknięcia się z niezwykłym
środowiskiemnaukowym stworzonymprzez FelixaKleina (1849–1925) iDavida
Hilberta (1862–1943) oraz zobaczenia bogatej biblioteki, która pozwalała na
zapoznanie się z całą ówczesną twórczością matematyczną. Grupy skupione
wokół Kleina i Hilberta składały się z wielkich entuzjastówmatematyki, spośród
których najbardziej znanymi byli Ernst Zermelo (1871–1953), Hermann Min-
kowski (1864–1909), Constantin Carathéodory (1873–1950), Edmund Landau
(1877–1938), GustavHerglotz (1881–1953), Richard Courant (1888–1972), Carl
Runge (1856–1927). Uczeni ci znani byli z chęci współpracy z innymi, również
z najmłodszymi matematykami. Do Getyngi ściągali więc najbardziej utalento-
wani młodzi matematycy z całego świata.

Klein najpierw pracował w Getyndze w latach 1871–1872. Potem w 1886
roku objął tam katedrę matematyki i kierował nią do 1913 roku. Stworzył
w Getyndze ośrodek służący później jako model dla innych znaczących in-
stytucji matematycznych na świecie. Zorganizował obszerną bibliotekęmate-
matyczną z czytelnią oraz zapoczątkował odbywające się co tydzień semina-
ria, podczas których dyskutowano o najnowszych wynikach. Wypromował
w Getyndze 68 doktorów. W 1895 roku sprowadził do Getyngi z Królewca
Davida Hilberta. Hilbert objął wtedy (po Heinrichu Weberze) pierwszą ka-
tedrę matematyki. Kierował tą katedrą do 1930 roku. Wypromował 69 dok-
torów, w tym 29 w Getyndze (wśród nich było dwóch wypromowanych ma-
tematyków polskich:Michał Feldblum w 1899 roku i Hugo Steinhaus w 1911
roku).

Jednym z licznych uczniówHilberta był między innymi Emanuel Lasker
(1868–1941), który bardziej niż osiągnięciami matematycznymi zapisał się w hi-
storii jako mistrz świata w szachach, pozostający na szachowym tronie aż przez
dwadzieścia siedem lat w okresie od 1894 do 1921 roku.

Hilbert był matematykiem „czystym”. Klein natomiast zawsze interesował
się zastosowaniami matematyki i to on właśnie przekonał niemieckich produ-
centów i rząd, że warto utworzyć i finansować instytuty badawcze, w których
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2. Getynga. Dwie strony z książki rejestracyjnej Łomnickiego nr 34 z podpisami
Herglotza,Hilberta, Kleina i Minkowskiego

nad owymi zastosowaniami można było pracować. Raz na rok Klein spotykał
się z inżynierami i przemysłowcami; po dyskusjach następował zawsze bankiet
z przemówieniami. Atmosferę w Getyndze oraz postać Hilberta opisał Courant
w pracy [6].

Do Getyngi byli zapraszani na wykłady tacy uczeni, jak Henri Poincaré
(1854–1912), GöstaMittag-LeÝer (1846–1927), ErikAlbertHolmgren (1872–1943)
i Marian Smoluchowski (1872–1917), a laureat Nagrody Nobla w 1907 roku z fi-
zyki doświadczalnej, Albert Abraham Michelson (1852–1931), mieszkał parę
miesięcy w Getyndze w 1911 roku. Paweł S. Aleksandrow (1896–1982) w latach
1923–1932 każde lato spędzał na Uniwersytecie w Getyndze, gdzie współpraco-
wał z Davidem Hilbertem, Heinzem Hopfem i Emmy Noether.W Getyndze
przebywali również na przykład Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881–1966),
Andriej N. Kołmogorow (1903–1987) i Paweł S. Urysohn (1898–1924).

W latach 1895–1933 na Uniwersytecie w Getyndze było kilkudziesięciu
polskich matematyków, a wśród nichWładysław Orlicz, który przebywał na
nim w okresie 1928–1930 (z przerwami na pobyty we Lwowie). Steinhaus opi-
sał dokładnie swój pobyt w Getyndze w okresie 1906–1911 oraz wymienił
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3.Władysław Orlicz jako student

wielu Polaków tam przebywających w książce [37, str. 38–68]. My opiszemy
pobyt Orlicza w Getyndze oraz rezultatymatematyczne uzyskane w tym czasie.
Jednak najpierw omówimy skrótowo jego życie, pracę i rozwój naukowy.

3. Krótki życiorys WładysławaOrlicza (1903–1990)

Władysław Roman Orlicz urodził się 24 maja 1903 roku w Okocimiu.
Studia rozpoczął w Szkole Politechnicznej we Lwowie naWydzialeMechanicz-
nym (1920/1921), jednak w latach 1921–1926 – naUniwersytecie Jana Kazimierza
(UJK) we Lwowie naWydziale Filozoficznym, a w latach 1926–1928 studiował
też na Politechnice Lwowskiej. Pracę rozpoczął już w październiku 1923 roku
jako demonstrator przy KatedrzeMatematyki UJK, a 1 sierpnia 1925 roku został
tammłodszym asystentem (za każdym razem była to roczna umowa o pracę,
a nie stały etat).

Ożenił się 12 lipca 1928 roku z Zofią Krzysikówną (1898–1999). Doktorat
Z teorji szeregów ortogonalnych obronił 30 lipca 1928 roku na UJK. Promotorem
formalnym był Eustachy Żyliński (1889–1954), a faktycznym –Hugo Steinhaus.

W okresie od grudnia 1928 roku do połowy sierpnia 1930 roku przebywał
na stypendium MinisterstwaWyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
w Getyndze.
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4. Zofia iWładysław Orliczowie w 1928 roku

Asystentem w II KatedrzeMatematyki naWydzialeMechanicznym Po-
litechniki Lwowskiej, której kierownikiem był Antoni Łomnicki,Władysław
Orlicz został w październiku 1930 roku. Habilitację uzyskał 22 czerwca 1934
roku na UJK na podstawie pracy Z badań nad układami ortogonalnemi. Re-
cenzentami byli S. Banach,H. Steinhaus i E. Żyliński, a wykład habilitacyjny
nosił tytuł O pojęciu granicy i problemach sumowalności. Rezultaty tej habilitacji
dotyczące układów ortogonalnych miały fundamentalny charakter i wnosiły
bardzo istotny wkład w rozwój tej części analizy. Profesorem nadzwyczajnym
matematyki został 14 września 1937 roku naWydzialeMatematyczno-Przyrod-
niczym Uniwersytetu Poznańskiego. Pracę w Poznaniu rozpoczął 14 września
1937 roku.

Wybuch drugiej wojny światowej zastał go we Lwowie, gdzie przeby-
wał na wakacjach. Pozostał tam do 1945 roku. W listopadzie 1939 roku zo-
stał zatrudniony na Politechnice Lwowskiej, gdzie objął wakującą adiunktu-
rę po nieobecnym Stefanie Kaczmarzu (1895–1939) – zob. [18]. Jednocześnie
był też pracownikiem Instytutu Matematycznego Ukraińskiej Akademii Nauk
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5. Legitymacja Orlicza z 1938 roku

w Kijowie. Podczas okupacji niemieckiej (1941–1944) pracował oficjalnie jako
nauczyciel. Prowadził też tajne nauczanie gimnazjalne i akademickie. Po ponow-
nym zajęciu Lwowa przezArmię CzerwonąOrlicz podjął pracę na uniwersytecie.
Od 31 sierpnia 1944 roku do 10 lutego 1945 roku był kierownikiemKatedryTeorii
Funkcji na uniwersytecie we Lwowie.

W połowie lutego 1945 rokuOrlicz powrócił do Poznania i 5maja 1945 roku
objął ponownie stanowisko profesorskie na uniwersytecie, gdzie pracował do
wiosny 1970 roku. Od 1961 roku do 1970 roku kierował I KatedrąMatematyki na
WydzialeMatematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza.

W dniu 21 lipca 1948 roku Orlicz otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
W tym też czasie dodatkowo pracował w Państwowym InstytucieMatematycz-
nym wWarszawie, który wkrótce stał się InstytutemMatematycznym Polskiej
Akademii Nauk.W 1956 roku został członkiem korespondentem PAN, a w 1961
roku jej członkiem rzeczywistym.

W 1970 roku przeszedł na emeryturę, ale ciągle kontynuował badania
naukowe i prowadził seminariumwOddziale Poznańskim IMPAN (1970–1990).
Władysław Orlicz zmarł w Poznaniu 9 sierpnia 1990 roku.

Orlicz opublikował sto siedemdziesiąt sześć pracmatematycznych, dwa
podręczniki szkolne i monografię Linear Functional Analysis, wydaną w 1963
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6.Władysław Orlicz w 1970 roku

roku w Pekinie.W ciągu czterdziestu lat wypromował trzydziestu dziewięciu
doktorów (ja doktorat obroniłem na UAM w 1979 roku i byłem trzydziesty
siódmyna tej liście). Pełny spis książek, prac i doktorantówmożna znaleźćw [26]
(zob. też [19]). NaMiędzynarodowym KongresieMatematyków wWarszawie
w 1983 roku był honorowym przewodniczącym.

Został doktorem honoris causa Uniwersytetu York w Toronto w 1974
roku, Politechniki Poznańskiej w 1978 roku i Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu w 1983 roku (zob. [16]). Najważniejsze nagrody i odzna-
czenia, jakimi go uhonorowano, to nagroda PTM im. Stefana Banacha (za
1948 rok), Medal im. Kopernika (w 1973 roku), Medal Wacława Sierpińskie-
go (w 1979 roku), Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Pol-
ski (w 1986 roku). Został też laureatem Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego
w 1976 roku.

Szczegółowe informacje o Orliczu znajdują się w pracach [19,26].

4.WładysławOrlicz wGetyndze: 1928–1930

W 1928 roku Orlicz rozpoczął starania w Ministerstwie Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego o stypendium na wyjazd na studia za gra-
nicę.W dniu 26 października 1928 roku przyznano mu stypendium. Było to
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7. Odpis dokumentu z 26 października 1928 roku przyznającego Orliczowi stypendium
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stypendium celem studiowania – o dziwo – niematematyki, alemechaniki teo-
retycznej. Otrzymał bezpłatny paszport i osiem tysięcy ówczesnych złotych.
Wybrał wyjazd do Getyngi. Ciekawe, czy zasugerował mu to Steinhaus, który
przebywał w Getyndze w latach 1906–1911 i uzyskał doktorat u Hilberta w 1911
roku, czy może fizyk Stanisław Loria, który był na studiach uzupełniających
w Getyndzemiędzy rokiem 1907 i 1910? Amoże jego bezpośredni przełożony
Antoni Łomnicki albo Stanisław Ruziewicz?

Orlicz na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze (Georg-August-
-Universität Göttingen) przebywał od 11 grudnia 1928 roku do połowy sierpnia
1930 roku (z przerwami na pobyty we Lwowie na święta i na wakacje). Do
Getyngi dotarł pociągiem, po podróży przezHanower.

W Niemczech zetknął się z wieloma znakomitościami, w tym zHaraldem
Bohrem(1887–1951),MaxemBornem(1882–1970, nagrodaNoblaw dziedzinie fi-
zyki w 1954 roku), Jamesem Franckiem (1882–1964, nagrodaNobla w dziedzinie
fizyki w 1925 roku), Edmundem Landauem (1877–1938), Richardem Couran-
tem (1888–1972). Nawiązał też znajomość z Gottfriedem Köthem (1905–1989),
z którym później utrzymywał kontakty naukowe.

W latach 1920–1933, za czasów Borna i Francka, Getynga była również jed-
nym z największych ośrodków fizyki na świecie. Do sławy Getyngi przyczynili
się tak matematycy: Hermann Minkowski, Edmund Landau, Carl Runge, Ernst
Zermelo, Otto Blumenthal (1876–1944), Gustav Herglotz, Constantin Carathéo-
dory. EmmyNoether (1882-1935) i Erich Hecke (1887–1947), jak i fizycy: Arnold
Sommerfeld (1868–1951), Ludwig Prandtl (1875–1953), Peter Debye (1884–1966;
nagroda Nobla z chemii w 1936 roku), Emil Wiechert (1861–1928) i Wolde-
mar Voigt (1850–1919), oraz astronomowie: Karl Schwarzschild (1873–1916)
i Hans-Heinrich Voigt (1921–2017).

Atmosfera i współpraca naukowa w Getyndze odrodziła się po pierwszej
wojnie światowej, ale została unicestwiona przez decyzje nazistów w 1933 roku.
Atmosferę życia w Getyndze oraz sytuację naukową opisuje Orlicz w listach do
żony Zofii. Załączam tutaj wybrane fragmenty tych listów (zob. [16]).

Przyjazd do Getyngi (pierwszy list do Zofii z 17 grudnia 1928 roku)1:

Wszyscymają tutaj paskudne przyzwyczajenie i pytają się odrazu co się
umie. Dotychczas rozmowa z Bornem wypadła nieco blado. Pytał się co robi
Loria trudno mi się było wyjęzyczyć, powiedziałemmu ogólnie, że jest ogrom-
nie zajęty rozbudową Instytutu. Później pytał się jeszcze czy znam, te rzeczy
które obecnie wykłada. Powiedziałem, że nie. Polecił mi, w sprawie literatury

1 Cytaty z listów za oryginałami.
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zwrócić się do dr. Heitlera (niedługo ma się habilitować). Załatwię to jeszcze
dzisiaj. (. . . ) Z wykładów zapisałem się na:H. Bohr,Feorie der periodischen und
fastperiodischen Funktionen [Teoria funkcji okresowych i prawie-okresowych]
(4 g.), Dr. Nordheim, Optik [Optyka] (2 g.),M. Born, Ausgewählte Kap. aus der
Quantenmechanik [Wybrane rozdziały zmechaniki kwantowej] (4 g.),M. Born,
Seminar über Struktur der Materie [Seminarium na temat struktury materii]
(2 g.), Herglotz, Ausgewählte Kapitel der Potentialtheorie [Wybrane rozdziały
teorii potencjału] (2 g.), Herglotz–Courant, Seminar über ausgewählte Fragen
der Analysis [Seminarium z wybranych zagadnień analizy] (2 g. co 2 tygodnie).

Trzeba tutaj powiedzieć kilka słów o właśnie wymienionym uczonym
Lorii. Otóż Stanisław Loria (1883–1958) był polskim fizykiem, profesorem na
UJK (1917–1939), w Państwowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki
(1939–1941), na UniwersytecieWrocławskim (1946–1951), na uniwersytecie w
Poznaniu (1951–1958).W latach 1909–1910 przebywał w Getyndze i w Berlinie.
W czasie tego pobytu jednym z jego kolegów był Max Born, który powiedział
o Lorii (zob. [9]):

wysokowykształcony i elegancki Polak, dumny ze swej narodowości. Był entuzja-
stą fizyki i czarującymmłodym człowiekiem o wspaniałych cechach charakteru
i doskonałych manierach.

Orlicz po przyjeździe doGetyngi dalej zajmował sięmatematyką, chociażmusiał
uczestniczyć w zajęciach z fizyki. Tak pisał 27 grudnia 1928 roku do Stefana
Kaczmarza, swojego dobrego kolegi, z którym razem pracował w katedrze
Łomnickiego (zob. [18]):

Panie Doktorze!
Zasyłam Panu serdeczne pozdrowienia z Getyngi. Życie na razie ułożyło

się jako tako.
W sprawie funkcji prawie periodycznych niemogę na razie Panu donieść

nic ciekawego. Niemogłem na razie dogonić początku wykładu Bohra z tego
przedmiotu (. . . ). Chodzę na seminarium Cantora–Bohra w program, którego
wchodzi między innymi również zmienna rzeczywista. Otóż nie jest wykluczone,
że po Świętach będę tam referował jako zastosowanie twierdzenia Riesza–Fi-
schera tw. Rademachera i ewentualnie coś podobnego. Zasadniczo mówił Bohr
w ten deseń żeby to referować, ale nie wiem czy wielkie trudności językowe na to
pozwolą.W każdym razie proszę Pana bardzo aby Pan był tak łaskaw, w związku
z tem nadesłaćmi dowód Banacha na nierówność Rademachera. Bardzo bym
też Pana prosił, jeżeli to możliwe, o manuskrypt Pańskiej pracy (wiem, żema ich
Pan kilka). Może udami się też i z tych rzeczy coś przemycić z wiadomej Panu
książki. Chciałbym się nareszcie wziąść do tych rzeczy. Sprawa jest bardzo pilna
więc Proszę Pana o rychłą odpowiedź.



202 L. Maligranda

Co słychać nowego o rzeczach ortogonalnych? Neumannwykłada obecnie
rozwinięcia ortogonalne w Berlinie. Będę usiłował wejść z nim w kontakt. Co
słychać z tym tw. Riesza o którym rozmawialiśmy przed wyjazdem? Czy udało
się coś zrobić? Bardzo będę Panu wdzięczny za rychłą odpowiedź.

Proszę przyjąć też odemnie najserdecznejsze życzenia rokującego Nowego
Roku. Łączę uścisk dłoni.

Orlicz.

Sylwester 1928/1929 (list do Zofii z 1 stycznia 1929 roku):

Kupiliśmy sobie na spółkę z Burzyńskim2 flaszkę szampana i trochę pierni-
ków by godnie uczcić Sylwestra i zasiedliśmy o 10.30 i popijając, słuchając radia
i grając w szachy przesiedzieliśmy do 12-tej. Potem wyszliśmy jeszcze trochę na
miasto.Wszędzie było pełno młokosów, pijaków i niewiast, częściowo podejrza-
nej jakości. Krzyki i hałas. O 1-ej wywietrzało już wino z głowy iWładek zasnął
smacznie w swoim łóżku. Dzisiaj zbudziliśmy się o 11.30.

Orlicz musiał uczestniczyć w zajęciach z fizyki, gdyż stypendium było
przyznane na studiowanie fizyki teoretycznej. Ciężko przeżywał pierwsze swoje
wystąpienia. Zaraz po przyjeździe pisał do Zofii:

Na 24 styczniamam wyznaczony termin referatu u Borna. Mam nadzieję,
że będzie to mój pierwszy i ostatni występ i po nim nie będę wogóle miał co
robić w Göttingen. Ale pieniądze rządowe trzeba wyeksploatować do końca. To
idiotyczne wypracowanie z wykładu Heitlera zabijamnie całkiem.

Następnie 27 stycznia 1929 roku informował Zofię o zadaniach z pracowni
fizycznej, z ostatniego tygodnia: 1) Kwantowanie rotora w przestrzeni (nie
w płaszczyźnie!), 2)Wyprowadzić regułę wyboru dla oscylatora, 3) Obliczyć
stałą dielektryczną dla dwuatomowych drobin.

Getyngamarzec 1929 (list do Zofii z 5marca 1929 roku):

Czas szybko mija i ani się człowiek spostrzegł a tu już 5-go marca. Przed
kilku dniami otrzymałem wreszcie wiadomość z kraju. (. . . ) Pozbyłem się szczę-
śliwie referatu u Borna. Szczęśliwie tzn. zadowolony jestem żemnie to już nie
gnębi. Zresztą nie było tak beznadziejnie źle. Teraz wykańczam wypracowanie
z wykładu Heitlera. Paskudna robota. Chciałbym koło 15-go b.m. przyjechać

2 Włodzimierz Stanisław Burzyński (1900–1970), polski inżynier teoretyk budownictwa,
profesor Politechniki Lwowskiej (1934–1939), Lwowskiego Instytutu Politechnicznego (1940–1941)
i Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1946–1949).W okresie od grudnia 1928 roku do marca 1929
roku studiował na Uniwersytecie w Getyndze, po doktoracie z nauk technicznych w 1928 roku
we Lwowie. Otrzymał stypendium Funduszu Kultury Narodowej.
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do domu. Święta wielkanocne trwają do 23 IV. Najprawdopodobniej będę we
Lwowie 15-go wieczorem.

Getyngamaj 1929 (list do Zofii z 7 maja 1929 roku):

Przed tygodniem przyjechał tu Nikliborc z żoną, jutro odjeżdżają dalej,
mianowicie do Paryża (. . . ). Nikliborcompomogłemwyszukaćmieszkanie i zdaje
się, żemi są dość wdzięczni za to.W niedzielę byłem u nich na proszonej kolacji.
Pani Nikliborc nie była zbytnio zachwycona: nie okazywałem bowiem zbytnio
apetytu, a jak wiadomo, to nie podoba się zwykle gospodyniom (. . . ). Dzisiaj idę
jeszcze raz do nich, bo jutro rano wyjeżdżają. Musi się trochę żyć z ludźmi. Prócz
tego byłem na proszonej kolacji u p. Lewy’ego. Jest to prywatny doc. matematyki,
oczywiście żyd, bardzo zdolny, przytem kulturalny i miły. Przykro jest patrzeć
się człowiekowi na swoje siwiejące włosy i pustą głowę. Lewyma 25 lat i od 1 12
roku jest prywatnym docentem, Nikliborc napisał 4 prace w Lipsku i pewnie coś
jeszcze zrobi. A ja?

Wwielu publikacjach znajduje się informacja, żeWładysławMichał Nikliborc
(1889–1948) w latach 1928–1931 był stypendystą w Lipsku, Getyndze i Paryżu.
Z listu Orlicza wynika, że on był w Getyndze tylko raczej przejazdem.

Wmaju 1929 rokuOrlicz już się trochę zaadaptował, gdyż w liście do Zofii
z 8maja 1929 roku pisał więcej szczegółów dotyczących fizyki:

(...) Chodzę na wykłady z mechaniki falowej, mechaniki statystycznej
i termodynamiki Borna. Born wykłada pięknie, i bardzo szybko, ale jak dotąd
główniemoje wysiłki idą tylko w kierunku by wogóle coś z tablicy przeczytać.
Istnieje tutaj bowiem „miły" zwyczaj, że różni młodzieńcy przybijają na miej-
scach w salach wykładowych swoje wizytówki, i to miejsce uważa się jako stale
zajęte. Trudno żebym ja też tak postępował jak smarkacze. Efekt jest taki, że
siedzę z tyłu i wytrzeszczam gały, żeby wogóle coś zobaczyć. Prócz tego chodzę
na ćwiczenia fizyczne do pracowni Francka, na oddział dla zaawansowanych.
(. . . ) Ćwiczenia są w środę 3-6 i sobotę 9-1. Otóżmoim stałym partnerem jest
p. Heilbronn3. Jest to sobiematematyk i żaden nadzwyczajny eksperymentator.
Pierwsze ćwiczenie zrobiliśmy:wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej.Zrobiliśmy
z błędem około 3% i asystent dr Mannkop× bardzo kręcił głową twierdząc, że
błąd nie powinien być większy niż 0,2%. Natomiast zupełna katastrofa była już
z efektem Tyndalla.

3 Prawdopodobnie osobą tą był Hans Arnold Heilbronn (1908–1975), matematyk
niemiecko-kanadyjski narodowości żydowskiej, który w 1933 roku obronił doktorat u E. Landaua
w Getyndze i później z nim współpracował; profesor Uniwersytetu w Bristolu (1946–1964)
i Uniwersytetu w Toronto (1964–1975).
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8.Władysław Orlicz w Getyndze w 1929 roku

Getyngamaj 1929 (list do Zofii z 13 maja 1929 roku):

W pracowni lepiej, efekt Faraday’a wcale dobrze wypadł, potem zrobili-
śmy podwójne załamanie w kwarcu, następny raz zrobimy pomiar krótkich fal
elektromagnetycznych metodą Lechera. Chodzę dość pilnie na wykłady. (. . . )
W piątek zaczynają się zielone Święta, trwają 10 dni (Błogosławiony kraj!).

Getynga grudzień 1929 (list do Zofii z 4 grudnia 1929 roku):

W poniedziałek było uroczyste „poświęcenie” nowego Instytutu Matema-
tycznego4. Brałem w tem udział. Rano uroczystości o dość familyjnym charak-
terze z Hilbertem etc. . . .We wtorek było uroczyste posiedzenie Tow. Matem.
mówiłWeyl i Kárman. Było wielu zamiejscowych i zagranicznych gości. (. . . )
Opracowanie wykładu o którym pisałem absorbuje więcej czasu niż sam my-
ślałem. Jedyną korzyść to że uczę się trochę niemczyzny i fizyki. Ale to drogo
jest okupione czasem.Wykładami zbytnio się nie przejmuję – lepiej się trochę

4 W 1922 roku Richard Courant założył uniwersytecki Instytut Matematyki, ale dopiero od
1927 roku rozpoczęto budowę Instytutu. Formalnie budynek został oddany do użytku („poświę-
cony”) 2 grudnia 1929 roku.
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wyspać niż później chodzić cały dzień z wymęczoną miną. Boję się jednak
pomyśleć co to będzie po powrocie do Lwowa, gdy trzeba będzie zarabiać na
życie.

Getynga styczeń 19305 (list do Zofii z 6 stycznia 1930 roku):

Kochana Zosiu! A więc jestem znów „u siebie” w Getyndze i poprostu
niechcemi się wierzyć, że gdziekolwiek wyjeżdżałem (. . . ). Człowiek to jednak
dziwne bydlę. Dopóki jechałem to mi się zdawało, że ciągnę ostatkiem sił i że da-
lej nie dam rady, a wystarczyło kilka godzin wypoczynku żeby o wszystkim
zapomnieć. To jest chyba ta tajemnica dlaczego potrafimy się w życiu zdobyć na
wielokrotne pokonywanie trudów. Gdybyśmy zawszemieli świeżo w pamięci to
co nas czeka to naprawdę trzeba by bardzo silnego charakteru ażeby się powtórnie
zmusić i opanować. (. . . ) Był u mnie dzisiaj Birnbaum, a wieczorem Birnbaum
zHeilbronnem.

Getynga początek 1930 (list do Zofii):

W zeszłym tygodniu miałem referat u Couranta. Podobno miał wypaść
zupełnie dobrze. Z fizyką dałem na razie kompletnie spokój. Uważam, że te
2–3 tygodnie i tak mnie nie uratują, a tak przynajmniej mogę coś jeszcze zrobić
zmatematyki.

Getynga kwiecień 1930 (list do Zofii z 28 kwietnia 1930 roku):

Awięc jestem znówwGöttingenwmoimmieszkaniu aby dokończyć ostat-
ni etap moich wędrówek.W niedzielę byliśmy z Leną, Schärfem i Birnbaumem
na wycieczce zamiastem.

Getyngamaj 1930 (list do Zofii z 25maja 1930 roku):

Jeżeli nic nie zajdzie niezwykłego to będę 7-go sierpnia we Lwowie (. . . )
Teraz zaczyna się sezon referatowy. Narazie robię do Couranta na prywatne
seminarium, później do Borna, przed tym ostatnim mam oczywiście potężnego
stracha. U Borna dostałem niby temat pracy. Ale to sprawa z góry pogrzebana.
To temat bardzo trudny. (. . . ) Ciężki jest żywot człowieka, który by chciał coś
w życiu znaleźć, a jest za głupi do samodzielnej produkcji.

5 Słabej jakości ksero listu pokazywało datę 6X 1930, jednak oryginalny list ma na tej dacie
przeprawiony miesiąc na mało wyraźny I, czyli styczeń. Powodowało to zamieszanie z datą
powrotu Orlicza z Getyngi do Lwowa. Orlicz wrócił w połowie sierpnia 1930, a nie w grudniu
1930, jak niepoprawnie podano w artykule [19].
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9. ZaświadczenieMaxa Borna z 1930 roku
o aktywności Orlicza w Getyndze na zajęciach z fizyki6

Następnego dnia, po otrzymaniu zaświadczenia od Borna, Orlicz pisał
z Getyngi (list do Zofii z 29 VII 1930 roku):

Nie jestem jeszcze zdecydowany kiedy powracam do Lwowa. Jedna rzecz
jest pewna, że najpóźniej 16-go sierpnia powracam do Lwowa. PS. Ja jak piszę
przyjadę koło 15-gomuszę choćby zewzględu naMinisterstwo tutaj trochę zostać
w sierpniu bo obowiązany jestem być na stypendjum 10miesięcy, a tak wrócę
po 8 1

2 .

Na koniec tej części zacytujmy fragment listu Orlicza do żony Zofii, gdzie
następuje u niego refleksja dotycząca pobytu w Getyndze i pracy naukowej:

6 Zaświadczenie. Pan Władysław Orlicz ze Lwowa słuchał regularnie moich wykładów
z Teorii Relatywistycznej (semestr zimowy 1929/30) i Teorii Kwantowej (semestr letni 1930).
Poza tym brał udział w seminarium „StrukturaMaterii” i w semestrze zimowym wygłosił odczyt
o pracy Wignera i Neumanna (Pytania dotyczące alokacji widm). Pan Orlicz poza tym brał
udział w wykładach: w zimowym semestrze,Heitler: Struktura Atomu i Molekuł (do którego
przygotował także ćwiczenia), Nordheim: Kinetyczna TeoriaMaterii; podczas całego tego czasu
wKolokwium Fizycznym. Pan Orlicz żywo uczestniczyłw naukowych dyskusjach i pracymojego
Instytutu. Prof. M. Born (przekład autora).
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Getynga czerwiec 1930 (list do Zofii z 4 VI 1930 roku):

Głupie jest życie, gdy się nie wie czego się chce i czego nam właściwie brak.
(. . . ) Zapewnemój stan jest tylko wpływem popsutego żołądka. Patrzę wstecz na
wszystkie głupstwa które w życiu robiłem, z odrazą na tzw. pracematematyczne.
Głupie zadrukowane kartki papieru, nikomu na nic niepotrzebne. Świadomość
marnowania pieniędzy państwowych przez 2 latamęczymnie jak zmora. Jawiem
dobrze, że nie potrafię się już zdobyć na żaden wysiłek. Najwięcej dręczymnie
nie wysłane sprawozdanie do Ministerstwa. Szkoda tych 1500 zł, które przepadły.
Obecnie już ich nie przyślą (. . . ).

5. PracematematyczneOrlicza napisane wGetyndze

Zajmijmy się teraz matematyczną stroną Orlicza w czasie jego pobytu
w Getyndze. W fizyce nie pozostał żaden ślad z jego pobytu w tym mieście
w tym okresie, w przeciwieństwie do poważnego wkładu wniesionego do ma-
tematyki.

Wspominając po latach swój pobyt w Getyndze Orlicz opowiadał o swo-
im pierwszym spotkaniu z Landauem, które miało charakter nieformalnego
egzaminu, kiedy to Landau sprawdzał wiedzę stypendysty z zakresu znajomości
aktualnych wyników badań nad zbieżnością szeregów Fouriera. Jak wiadomo,
Landau miał dużą wiedzęmatematyczną, a jego wypowiedzi namatematyczne
tematy prawie zawsze były poprawne (podobno był jednym z nielicznych mate-
matyków, który w publikacji nie popełnił błędu), lubił znajdywać najprostsze
dowody znanych rezultatów, a także przepytywać młodych kandydatów na
matematyków.

W okresie pobytu Orlicza w Getyndze powstało pięć jego pracmatema-
tycznych [3, 4,31–33].

W pierwszej pracy [31] Orlicz wykazał, że dla danego układu ortogo-
nalnego na [0, 1], jeśli istnieje ciągła (ograniczona) funkcja, która w każdym
ustalonym punkcie t ∈ [0, 1]ma rozbieżne rozwinięcie ortogonalne, to istnieje
ciągła (ograniczona) funkcja, której rozwinięcie ortogonalne jest rozbieżne
na zbiorze mocy continuum. W drugiej zaś pracy – że dla każdego nieskoń-
czonego układu ortogonalnego istnieje funkcja w L∞[0, 1], której rozwinięcie
ortogonalne nie jest zbieżne w L∞[0, 1].

Dalsze dwie prace [3,4],wspólne z Birnbaumem,można uznać jako punkt
wyjścia do wprowadzenia przestrzeni Orlicza.

Przypomnijmy, żew 1910 roku F. Riesz wprowadził do analizy przestrzenie
Lp[a, b] = Lp i ℓp, które odgrywają ważną rolę w różnych działach analizy.
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Przynależność funkcji x do Lp dla p ⩾ 1 określa warunek

IM(x) = b

∫
a

M(∣x(t)∣)dt <∞,

przy czym M(u) = up. Niemal natychmiast podjęto próby zastąpienia funkcji
potęgowej ogólniejszymi funkcjami M. Uznaje się, że badania te zapoczątko-
wane zostały w pracy [40]Williama Henry’ego Younga (1863–1942) z 1912 roku
zawierającą pewną nierówność funkcyjną, która z czasem trafiła do klasyki
z nazwiskiem jej odkrywcy i nosi dziś nazwę nierówności Younga:

uv ⩽ u

∫
0

p(s)ds + v

∫
0

q(t)dt dla dowolnych u, v ⩾ 0,

z równością, gdy v = p(u), natomiast p∶ [0,∞) → [0,∞) jest taką silnie ro-
snącą funkcją różniczkowalną, że lims→∞ p(s) = ∞ i q jest jej funkcją od-
wrotną. W 1925 roku Young [42] rozważał tzw. supersumowalność funkcji x
na [a, b] oznaczającą skończoność całki IM(x) = ∫ ba M(∣x(t)∣)dt, przy czym
M(u) = ∫ u

0 p(s)ds i funkcja p jest opisana powyżej. Udowodnił też pewne
twierdzenia o zbieżności dla funkcji supersumowalnych, jak na przykład po-
niższy fakt.

Twierdzenie [42, Tw. 1]. Jeżeli supn∈N IM(xn) < ∞ i ∫ u
a xn(t)dt → F(u) dla

każdego u ∈ [a, b], to F jest absolutnie ciągła na [a, b] i F(u) = ∫ u
a x(t)dt, przy

czym IM(x) <∞.

W 1925 roku na seminariumHadamarda w Paryżu, jak napisał Paul Lévy
(1886–1971) w [11], Paul Noaillon7 podał nowy dowód twierdzenia Riesza–Fi-
schera z 1907 roku i twierdzenia Riesza o zupełności Lp[0, 1] z 1910 roku oraz
uogólnił je na ogólniejsze zbieżności (rozważania Noaillona nie zostały jednak
przez niego opublikowane). Noaillon rozważał uogólnioną odległośćmiędzy
funkcjami x i y na [0, 1] jako

Iω(x − y) = 1

∫
0

ω[x(t) − y(t)]dt,
przy czym ω∶R→ R jest taką parzystą funkcją ciągłą, że ω(0) = 0 i ω(u) rośnie
wraz ze wzrostem ∣u∣. Noaillon udowodnił dwa rezultaty (zob. [11]).

7 Paul Noaillon (1875–1940),matematyk francuski. Nauki pobierał w Liège w Belgii i tam
obronił doktorat z hydrodynamiki.W latach 1920–1940 pracował w Collège de France w Paryżu.
W 1929 roku uzyskał nagrodę Akademii za prace z analizy i hydrodynamiki.
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Twierdzenie. Jeżeli ciąg funkcji (xn) określonych na [0, 1] jest ciągiemCauchy’ego,
tzn. limm,n→∞ Iω(xn − xm) = 0, to istnieje taka funkcja mierzalna x na [0, 1],
że limn→∞ Iω(xn − x) = 0.

Jeżeli dodatkowo funkcja ω spełnia warunek ∆2 dla wszystkich u > 0,
tzn. istnieje taka stała C ⩾ 1, że

ω(2u) ⩽ Cω(u), dla dowolnych u > 0, (1)

to implikacja odwrotna jest też prawdziwa.

Odnotujmy, że 5 grudnia 1925 roku Z.W. Birnbaumna posiedzeniu nauko-
wymOddziału Lwowskiego Polskiego TowarzystwaMatematycznego wygłosił
odczyt O twierdzeniu p. Noaillon (por. [36, str. 7]).

PomysłyNoaillona rozwinęli takżew 1928 rokuKaczmarz i Nikliborcw ar-
tykule [8] oraz John Charles Burkill (1900–1993) w pracy [5].

Kaczmarz i Nikliborc badali, za Noaillonem, warunek Cauchy’ego oraz
zbieżności, przy następujących warunkach (funkcję ω oznaczali przez g): g jest
ciągła, g(0) = 0, jeśli ∣u∣ ≠ 0, to g(u) > 0 oraz istnieją takie stałe a, b > 0, że∣u∣ ⩾ a implikuje g(u) ⩾ b.

Funkcje takie nazwali oni funkcjami N i badali zbieżności wedle rozma-
itych funkcji g oraz wykazali szereg twierdzeń dotyczących takiej zbieżności,
w tym dwa twierdzenia Noaillona dla N-funkcji (zob. też [29]). Ponieważ funk-
cja g niemusi byćmonotoniczna, warunek ∆2 w formule (1) został zastąpiony
warunkiem: istnieje taka stała C > 0, że

g(u + v) ⩽ C[g(u) + g(v)] dla dowolnych u, v ∈ R.
Pracę Kaczmarza i Nikliborca [8] omawiano w 1929 roku na seminarium

Couranta w Getyndze. Dowiadujemy się o tym z listu Orlicza do żony Zofii
z 17 września 1929 roku, gdzie czytamy:

Po południu było Seminarium Couranta. Referowano naprzód jedną rzecz
ze zmiennej rzeczywistej, a później pracę Nikliborca–Kaczmarza z Fund. Math.
Praca ta przyszła na porządek dzienny na wskutek wmieszania sięmojego w spra-
wę referatów –więcmi przyjemnie było, że Courant i Bohr zainteresowali się tą
żywą pracą (Courant ma płonnąmoim zdaniem nadzieję, że tego typu problemy
mogą ewentualnie znaleźć zastosowanie w rachunku wariacyjnym). Prócz tego
zabierałem nieco głos w dyskusji niby dając do zrozumienia, że na zmiennej
rzeczywistej to ja się znam. Po seminarium Courant prosił kilka osób,między
innymi mnie żebyśmy przyszli do kawiarenki.

Burkill w pracy [5] skorzystał z idei z artykułu Younga [42] i rozważał
funkcje rosnące postaci Q(u) = ∫ u

0 p(s)ds, nazywane klasą Q. Pojawia się
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u niego w klasie Q klasa funkcji Q1, w której funkcja p jest rosnąca i spełnio-
ny jest warunek lims→∞ p(s) = ∞. Klasa Q1 składa się więc z takich funkcji
wypukłych, że limu→∞ Q(u)

u =∞.W pracy Burkilla zostało też sformułowane
poniższe twierdzenie aproksymacyjne

Twierdzenie [5, Tw. 1]. Dla dowolnej funkcji x na [a, b] spełniającej warunek
IQ(x) = ∫ ba Q(∣x(t)∣)dt <∞ i dla dowolnego ε > 0 istnieje funkcja schodkowa s,
dla której zachodzi IQ(x − s) < ε.

Ostrożnie, gdyż to twierdzenie jest fałszywe (!), a praca Burkilla zainte-
resowała w Getyndze Birnbauma i Orlicza oraz była dla nich motywacją, by
zbadać jego dowód. Dowiedli oni w [3, Tw. 1], że to twierdzenie (oraz jego
wariant z funkcją ciągłą wmiejsce s) nie jest prawdziwe w ogólności, ale jest
prawdziwe, gdy M spełnia tzw. warunek ∆2 dla dużych u, tj. istnieją takie stałe
C > 0, u0 ⩾ 0, że

M(2u) ⩽ CM(u) dla dowolnego u ⩾ u0, (2)

(gdy nierówność zachodzi odpowiednio w pewnym prawostronnym otocze-
niu zera lub dla wszystkich u > 0, to mówi się o warunku ∆2 dla małych u
i odpowiednio o warunku ∆2 dla wszystkich u).

Warunek ∆2 dla wszystkich u > 0, tzn. oszacowanie (2) na funkcję M,
przy czym u0 = 0,wprowadził jużNoaillon (zob. [11]), rozważał też tenwarunek
Burkill [5].

W pracy [2] Birnbaum udowodnił, że aproksymacja przez funkcje ciągłe
jest równoważna z założeniem słabszym niż warunek ∆2,mianowicie istnieją
takie stałe C , u0 > 0, że

M(u + 1) ⩽ CM(u) dla dowolnego u ⩾ u0. (3)

Przykładowo, funkcja M(u) = ∣u∣e∣u∣ spełnia nierówność (3), gdyż dla
u ⩾ 1 mamy

M(u + 1) = (u + 1)eu+1 = eueu + eeu ⩽ 2emax(u, 1)eu = 2eM(u),
ale nie spełnia ona warunku ∆2 dla dużych u, gdyż

lim
u→∞

M(2u)
M(u) = lim

u→∞
2ue2u

ueu
= 2 lim

u→∞ eu =∞.

Natomiast funkcjaM(u) = ∣u∣eu2 nie spełnia warunku (3), gdyż

lim
u→∞

M(u + 1)
M(u) = lim

u→∞
(u + 1)e(u+1)2

ueu2 = lim
u→∞(1 + 1

u) e2u+1 =∞.
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Ten rezultat Birnbauma został w literaturze przeoczony i w 1972 roku
Uljanov udowodnił niezależnie takie twierdzenie w [38].

Po pracach Kaczmarza–Nikliborca [8] i Burkilla [5] wydaje się jasne, dla-
czego Krasnoselskii i Rutickii w latach pięćdziesiątych XX wieku i później uży-
wali nazwy N-funkcja na funkcje wypukłe spełniające warunki limu→0

Q(u)
u = 0

i limu→∞ Q(u)
u =∞. Szczególnie w ich monografii [10] z 1961 roku widać, dla-

czego ta terminologia jest obecnie powszechnie używana.
W kolejnej pracy [4] Birnbaum i Orlicz rozważali funkcje ciągłeM∶R+ →

R+ nazwane N ′-funkcjami, od których wymagali, aby

M(u) = 0⇔ u = 0 oraz lim
u→0+

M(u)
u

= 0, lim
u→∞

M(u)
u

=∞
(warunki graniczne zostały później nazwane warunkami 01 i∞1). Zauważmy,
że funkcja niemusi być wypukła. Ponadto łatwo tę funkcję zdefiniować na R
przyjmującM(u) = M(∣u∣).

Z N ′-funkcjąM związali też inną N ′-funkcję N równością

N(v) = sup
u⩾0 [uv −M(u)] . (4)

O funkcji N mówi się dzisiaj funkcja dopełniająca (lub sprzężona) do M.
Równość (4) implikuje oczywistą uogólnioną nierówność Younga:

uv ⩽ M(u) + N(v) dla dowolnych u, v ⩾ 0.

W przypadku wypukłej funkcji M, Birnbaum i Orlicz uzyskali reprezen-
tacje całkowe

M(u) = u

∫
0

p(t)dt oraz N(v) = v

∫
0

q(t)dt,
przy czym q jest funkcją odwrotną (w sensie uogólnionym) do p. Tym samym
otrzymali też klasyczną nierówność Younga.

Odnotujmy tutaj, że liczni specjaliści z analizy wypukłej przypisują zdefi-
niowanie wzorem (4) funkcji sprzężonej S. Mandelbrojtowi, przytaczając jego
pracę [28] z roku 1939, czyli pracę o osiem lat późniejszą od publikacji Birnbau-
ma i Orlicza. Tak czyni na przykładW. Fenchel w [7].

W pracy [4] zostało też wprowadzone pojęcie równoważności N ′-funkcji
M1,M2: istnieją takie stałe dodatnie a, b, c, d, że

aM1(bu) ⩽ M2(u) ⩽ cM1(du),
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przy czym żąda się zachodzenia nierówności bądź w otoczeniu nieskończoności
(wtedy mówi się o równoważności funkcji dla dużych u), bądź w otoczeniu
zera (równoważność dlamałych u), bądź dla u ∈ [0,∞) (równoważność dla
wszystkich u).

Praca Birnbauma i Orlicza [4] zawiera wyniki dotyczące badania zbiorów,
a właściwie klas (obecnie nazywanych klasami Orlicza):

LM
0 = {x mierzalna ∶ IM(x) <∞}, ℓM0 = {x = (xn) ∶ ∞∑

n=1M(∣xn∣) <∞}.
(5)

Głównym zadaniem Birnbauma i Orlicza [4] było uogólnienie znanego
twierdzenia Landaua z 1907 roku.

Twierdzenie. Niech 1 < p < ∞. Jeżeli ∑∞n=1 ∣xn yn∣ < ∞ dla dowolnego takiego
ciągu (xn), że ∑∞n=1 ∣xn∣p < ∞, to ciąg (yn) spełnia warunek ∑∞n=1 ∣yn∣q < ∞,
przy czym q jest wykładnikiem sprzężonym do p, tzn. 1

p + 1
q = 1.

Używając terminologii przestrzeni ciągowych, można napisać krótko –
jeżeli xy ∈ l 1 dla każdego x ∈ l p, to y ∈ lq. Oryginalny dowód Landaua opierał się
na klasycznym twierdzeniu Diniego o szeregach – jeżeli an ⩾ 0 i∑∞n=1 an =∞,
to∑∞n=1(an/sn) =∞ i∑∞n=1(an/sn1+ε) <∞ dla dowolnego ε > 0, przy czym sn
są n-tymi sumami częściowymi.

Dwie N ′-funkcjeM ,N nazwiemy sprzężonymi, jeżeli zachodzą analogony
nierówności Höldera–Rogersa (zob. [14]) i Landaua:

∞∑
n=1M(∣xn∣) <∞,

∞∑
n=1N(∣yn∣) <∞ ⇒ ∞∑

n=1 ∣xn∣∣yn∣ <∞, (HR)

jeśli
∞∑
n=1 ∣xn∣∣yn∣ <∞ dla każdego (xn) spełniającego warunek

∞∑
n=1M(∣xn∣) <∞, to

∞∑
n=1N(∣yn∣) <∞.

(L)

Birnbaum i Orlicz podali w pracy [4] warunki konieczne i dostateczne
na to, by dwie N ′-funkcje M i N były sprzężone. Wykazali mianowicie, że
warunek (HR) jest równoważny temu, że istnieją takie C , u0 > 0, dla których
uv ⩽ C[M(u) + N(v)] dla dowolnych 0 < u, v < u0, natomiast warunek (L)
jest równoważny nierówności typu Younga (5).

Analogiczne badania prowadzili dla funkcji i całek, znając twierdzenie
typu Landaua: jeżeli ∫ ba ∣x(t)∣∣y(t)∣dt <∞ dla dowolnej funkcji x ∈ Lp[a, b],
to y ∈ Lq[a, b], przy czym 1

p + 1
q = 1, p ∈ (1,∞).
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10. Zygmunt Birnbaum iWładysław Orlicz pracują w Getyndze nad artykułem [4]

Birnbaum i Orlicz [4] nie analizowali jednak rozpatrywanej problematyki
z punktu widzenia teorii przestrzeni Banacha. Na temat tej pracyOrlicz pisał
z Getyngi do żony na początku 1930 roku:

Razem z Birnbaumem wykańczam tzw. „pracę”. Może znajdzie się jakieś
czasopismo na świecie, które wydrukuje tę kompilację. Ale ja mam poważne
wątpliwości.
PS. Byłbym zapomniał o ważnej rzeczy. Poradźmi co zrobić by uratowaćmoją
pensję za sierpień przed Steinhausem.Mój urlop kończy się defacto 1-go sierpnia.
Z drugiej strony nie będę 1-go we Lwowie i powinienem napisać do Steinhausa
o tem. On przypuszczam zgodzi się na to, ale zechce zapewne wstrzymać pobory.

Najwyższy czas, by podać więcej informacji o współpracowniku Orli-
cza. Zygmunt Wilhelm (William8) „Bill” Birnbaum (1903–2000) przebywał
w Getyndze przez dwa lata akademickie (1929/1930 i 1930/1931) na studiach
uzupełniających. Pojechał do Getyngi w październiku 1929 roku z doktoratem
ukończonymnaUJKwe Lwowie pod kierunkiemHugona Steinhausa i z paroma
opublikowanymi pracami. Birnbaum tak informował o powstaniu wspólnych
prac z Orliczem [3, 4] w Getyndze (zob. [39]):

8 Będąc w USA zmienił drugie imięWilhelm naWilliam.
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Na temat tych prac wpadłem w czasie pobytu wGetyndze i moje rozmowy
z Landauemmiały pewien wpływ na to. Podzieliłem się pomysłem z Orliczem,
który przez pierwszy rokmojego pobytuwGetyndze również był tamrezydentem.
Od tego momentu pracowaliśmy nad tym projektem wspólnie i w zasadzie
robota została zakończona przed jego wyjazdem z Getyngi na wiosnę 1930 roku.
Naszą motywacją była czysta intelektualna ciekawość, żadnych konkretnych
zastosowań niemieliśmy namyśli. Ja po napisaniu drugiej pracy o aproksymacji
„w średniej” [2] zupełnie przestałem się tą tematyką zajmować.

W drugim roku pobytu w Getyndze Birnbaum uzyskał dyplom aktuariusza
u Felixa Bernsteina (1878–1956).

Wróćmy do Orlicza.W pracy [33] znajdujemy dowód twierdzenia Lan-
daua ze zmiennymi wykładnikami, najpierw dla ciągów, następnie dla funkcji.

Twierdzenie 5.1.
1. Niech 1 < pn < ∞ (n = 1, 2, . . .). Jeżeli ∑∞n=1 ∣xn∣∣yn∣ < ∞ dla każdego

takiego ciągu (xn), że∑∞n=1 ∣xn∣pn <∞, to∑∞n=1(λ∣yn∣)qn <∞ dla pewnego
λ > 0, przy czym 1/pn + 1/qn = 1 dla wszystkich n ∈ N.

2. Niech p(t) ∈ (1,∞) dla dowolnego t ∈ [a, b]. Jeżeli ∫ ba ∣x(t)∣ ∣y(t)∣dt <∞
dla dowolnej takiej funkcji mierzalnej x(t) na [a, b], że ∫ ba ∣x(t)∣p(t)dt <∞, to ∫ ba (λ∣y(t)∣)q(t)dt < ∞ dla pewnego λ > 0, przy czym 1/p(t) +
1/q(t) = 1 dla prawie wszystkich t ∈ [a, b].
Praca [33] wpłynęła do czasopisma StudiaMathematica 6 maja 1931 ro-

ku, ale z dużym prawdopodobieństwem idea badań twierdzenia typu Lan-
daua pochodzi z rozważań w Getyndze. Dalsze rezultaty dotyczące uprosz-
czenia dowodów bądź uogólnień twierdzenia Landaua zostały opublikowane
w [13,25,27].

BirnbaumiOrlicz prezentowaliweLwowie informacje o swoich badaniach
i pobycie we Lwowie. Czasopismo Annales de la Société Polonaise deMathémati-
que w numerach 9 i 10 poinformowało w języku niemieckim o następujących
czterech ich odczytach:

1. Z. W. Birnbaum i W. Orlicz, O funkcjach sprzężonych (odczyt Lwów,
21X 1930), Ann. Soc. Polon. Math. 9 (1930), 202–203.

2. Z. W. Birnbaum i W. Orlicz, O aproksymacji funkcji w średniej (odczyt
Lwów, 21X 1930), Ann. Soc. Polon. Math. 9 (1930), 203.

3. W. Orlicz,Wrażenia z mojego dwuletniego pobytu w Getyndze (odczyt
Lwów, 30X 1930), Ann. Soc. Polon. Math. 9 (1930), 204.

4. W. Orlicz, O klasie przestrzeni sprzężonych (odczyt Lwów, 10 I 1931), Ann.
Soc. Polon. Math. 10 (1931), 123.
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Widzimy stąd, żeOrlicz był ciągle zainteresowany problematyką zapoczątko-
waną z Birnbaumem w Getyndze, ale same przestrzenie obecnie nazywane
przestrzeniami Orlicza nie były jeszcze zdefiniowane.

6. PrzestrzenieOrlicza (1932 z ∆2, 1936 ogólnie)

W 1932 roku Orlicz opublikował pracę [34], w której badał liniowo-me-
tryczne własności klasy LM

0 z funkcją wypukłąM spełniającą warunek ∆2 (przy
tym ostatnim założeniu LM

0 jest przestrzenią liniową), którą należy uznać za
pierwszy artykuł, w którym pojawiają się przestrzenie Orlicza. Orlicz zauważył,
że równość

∥x∥0M = sup{ b

∫
a

∣x(t)y(t)∣dt ∶ b

∫
a

N(∣y(t)∣)dt ⩽ 1},
gdzie N jest funkcją sprzężoną definiuje normę na LM

0 . Norma ta zwana jest
dzisiaj normą Orlicza.

Już w 1936 roku Orlicz zajął się sytuacją ogólniejszą.W pracy [35] zrezy-
gnował z warunku ∆2 i rozważał przestrzeń liniową

LM[a, b] = {x ∶ ∥x∥0M <∞},
a następnie udowodnił zupełność przestrzeni (LM, ∥ ⋅ ∥0M). PonadtoOrlicz wyka-
załw [35] (zaZygmundem, zob. [44, str. 95–97]), że przestrzeńOrlicza LM[a, b]
ma naturalny opis

LM[a, b] = {x ∶ b

∫
a

M(λ∣x(t)∣)dt <∞
dla pewnego λ > 0 zależnego od x}.

(6)

Trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, że LM = LM
0 wtedy i tylko wtedy, gdy M

spełnia warunek ∆2 (dla dużych u). Przestrzenie określone równością (6) znane
są obecnie jako przestrzenie Orlicza. Artykuł Orlicza [35] zawiera też badania
ciągowych przestrzeni Orlicza

ℓM = {x = (xn)∶ ∞∑
n=1M(λ∣xn∣) <∞ dla pewnego λ > 0 zależnego od x},

a także następujące twierdzenie.
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Twierdzenie (Orlicz, 1936, [35]).
(a) Zbieżność normowa ∥xn − x∥0M → 0 jest równoważna temu, że IM(λ(xn −
x))→ 0 dla każdego λ > 0.

(b) Jeżeli M ∈ ∆2, to przestrzeń LM[a, b] jest ośrodkowa, co więcej, układ
Haara jest bazą w LM[a, b].

(c) Jeżeli M ∈ ∆2, to przestrzeń sprzężona do LM[a, b] jest izomorficzna
z (LN[a, b], ∥ ⋅ ∥0N).

(d) Jeżeli M ,N ∈ ∆2, to przestrzeń LM[a, b] jest refleksywna.
Obiekty LM, LM

0 wzbudziły zainteresowanie już przed drugą wojną świa-
tową.Wspominane są wmonografiach S. Banacha [1] (uwagi do wstępu, przy-
kład 13) i A. Zygmunda [44].

Termin „przestrzenie Orlicza” pojawił się po raz pierwszy w 1944 roku
w pracy Lozińskiego [12, str. 175] i w 1950 roku w artykule, który napisali Morse
i Transue [30, str. 595, 613], gdzie na stronie 604 jest też definicja przestrzeni

LM
a = { f ∈ LM ∶∫ M(∣ f (x)∣/λ)dx <∞ dla każdego λ > 0}.

Od 1951 roku termin „przestrzenie Orlicza” znajdujemy już w tytułach
prac Krasnoselskiego i Rutickiego, Rutickiego oraz Zaanena, a w 1953 roku
znajdujemy przestrzenie Orlicza w książce Zaanena [43]. Nazwa została ugrun-
towana, zwłaszcza po książce Krasnoselskiego i Rutickiego z 1958 roku (wersja
rosyjska), a szczególnie jej angielskiego tłumaczenia [10] z 1961 roku.

Podczas wywiadu dla tygodnikaWprost (wywiad ukazał się 6 listopada
1983 roku) na pytanie „jak powstały pana przestrzenie” Orlicz odpowiedział:

Byłem, jako stypendysta, w sławnym centrummatematycznym Göttingen.
Razem z kolegą Birnbaumem studiowaliśmy pracematematyków angielskich.
Zauważyliśmy w nich różne błędy, wiedzieliśmy, żemożna lepiej to zrobić. Opu-
blikowaliśmy pierwszą pracę. Tak się zaczęło. Później nastąpiła ogromna fala
analizy funkcjonalnej, już we Lwowie.Wtedy napisałem moją pierwszą pracę
na temat nowego rodzaju przestrzeni funkcyjnych, nazwanych z biegiem czasu
moim nazwiskiem. Jeżeli w ogóle idzie o tę analizę, to niemieliśmy konkurencji
w tym czasie na całym świecie. Co innego teraz. Wszystko się rozrosło, jest
straszliwa konkurencja. Pracuje się nad czymś i nigdy nie wiadomo czy nie
zostało to już dawno gdzieś w Australii, Francji czy Japonii zrobione. Trudność
polega także na tym, że problemy są coraz bardziej wyrafinowane, coraz bardziej
są skomplikowane zagadnienia.

Konkludując, widzimy, że w obu pracach Birnbauma i Orlicza [3, 4] nie
ma przestrzeni i analizy problemów z punktu widzenia przestrzeni Banacha.
Przestrzenie pojawiły się dopiero u Orlicza w [34] (zob. też przypis 3 na stronie
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254 w [24]). Reasumując, przestrzeń Orlicza jako przestrzeń pojawiła się po
raz pierwszy w pracy Orlicza [34] z 1932 roku z założeniem warunku ∆2 dla
dużych u, a w pracy [35] z 1936 roku bez tego założenia.

Podziękowanie. Dziękuję Archiwum Matematyków Polskich przy bibliotece
IMPAN w Warszawie za zdjęcie 1 (ZF.263) i skan 2 oraz za zgodę na ich
opublikowanie, Archiwum PAN w Warszawie Oddział w Poznaniu za ska-
ny 5, 7, 9 i dostęp do wszystkich listów Orlicza (materiały Władysława Or-
licza P. III-91) oraz za zgodę na ich upublicznienie. Zdjęcia 3, 4, 8 i skan zdję-
cia 10 pochodą z archiwum autora. Dziękuję ponadto Danucie Ciesielskiej
oraz Redakcji Wiadomości Matematycznych za cenne uwagi językowe oraz
merytoryczne.
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