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Lech Maligranda (Luleå, Poznań)

„B” jak przestrzeń Banacha

1.Wstęp

W związku ze stuleciem pracy doktorskiej Stefana Banacha, przyjętej do

oceny 24 czerwca 1920 roku naUniwersytecie Jana Kazimierzawe Lwowie i opu-

blikowanej w 1922 roku w FundamentaMathematicae, w artykule omówiona

zostanie sprawa wprowadzenia nazwy „B-przestrzeń” i „przestrzeń Banacha”.

Niniejszy artykuł został podzielony na cztery części: klasyczne przestrzenie

unormowane i przestrzeniemetryczne przed 1920 rokiem, przestrzenie liniowe

unormowane i zupełne, B-przestrzenie i przestrzenie Banacha, a na koniec

wspomniane są także przestrzenie quasi-Banacha.

2. Klasyczne przestrzenie unormowane i przestrzeniemetryczne

przed 1920 rokiem

Pod koniec XIX wieku zaczęto rozważać zbiory złożone z funkcji i wypo-

sażonew naturalne struktury, a na początku XXwieku idea zupełnej przestrzeni

unormowanej przewijała się wielokrotnie w pracach różnych matematyków, jak

na przykład Erika Ivara Fredholma w pracach z lat 1900–1903, Davida Hilberta

w sześciu pracach z lat 1904–1910 i Frigyesa Riesza w licznych pracach od 1907

roku. Badając równania różniczkowe i całkowe, stykali się oni z konkretnymi

przestrzeniami funkcyjnymi, choć nie definiowali ich wyraźnie.

W 1903 roku Jacques Hadamard (zob. [27]), jako pierwszy, rozważał prze-

strzeń C[a, b] wszystkich ciągłych funkcji rzeczywistych na domkniętym prze-

dziale [a, b] z topologią zbieżności jednostajnej, ponieważ był zainteresowany
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reprezentacją na niej ciągłych funkcjonałów liniowych. Reprezentację taką poda-

li niezależnieMaurice Fréchet (zob. [23]) i Frigyes Riesz (zob. [47]) w 1907 roku.

Oczywiście zbiór funkcji ciągłych występował i był badany znacznie wcześniej,

zwłaszcza w pracach Ascoliego,Weierstrassa i Arzeli.

Przestrzeń L2[a, b] pojawiła się w pracach Ernsta Fischera [21] i Rie-

sza [46], w których niezależnie udowodniają oni, że przestrzeń ta jest zupełną

przestrzeniąmetryczną. Obecnie fakt ten jest znany jako twierdzenie Riesza–

–Fischera. Nazwy „przestrzeń Hilberta” po raz pierwszy użył Riesz w 1913 roku

w swojej książce [49].

Miara i całka Lebesgue’a pojawiły się około 1900 roku. Używając języka

dzisiejszej matematyki, powiedzielibyśmy, że pojawiła się przestrzeń L1[a, b].
W 1910 roku Riesz w pracy [48] zdefiniował oraz zbadał przestrzenie Lp[a, b]
z wykładnikiem p ∈ (1,∞), używając litery „L” na cześć Lebesgue’a. Przestrzeń
Lp[a, b] to klasy wszystkich funkcji mierzalnych w sensie Lebesgue’a na [a, b],
dla których norma

∥ f ∥p = (
b

∫
a

∣ f (x)∣p dx)
1/p

jest skończona, przy czym utożsamia się funkcje równe prawie wszędzie na

przedziale [a, b]. Riesz rozważał również n-wymiarowe przestrzenie l
p
n oraz

nieskończenie wymiarowe przestrzenie ciągowe l p zdefiniowane w 1913 roku

dla p ∈ [1,∞) jako (zob. [49]):

l p = {x = (xn)∶ ∥x∥p = (
∞
∑
k=1

∣xk ∣p)
1/p

<∞}.

W książce [49], Riesz zdefiniował też przestrzeń l∞ jako

l∞ = {x = (xn)∶ ∥x∥∞ = sup

k∈N
∣xk ∣ <∞}.

Riesz udowodnił, że Lp[a, b] są przestrzeniami unormowanymi i zupełny-

mi z dualną (Lp[a, b])∗, tzn. przestrzenią wszystkich ograniczonych liniowych

funkcjonałów na Lp[a, b], którąmożna identyfikować z przestrzenią Lp′[a, b],
przy czym p′ jestwykładnikiem sprzężonym do p, tzn. 1/p+1/p′ = 1. Przestrzeń

L∞[0, 1] z normą

∥ f ∥∞ = ess sup

x∈[0,1]
∣ f (x)∣ = inf{α > 0∶m({x ∈ [0, 1] ∶ ∣ f (x)∣ > α}) = 0}

pojawiła się dopierow pracyHugona Steinhausa [53] z 1919 roku, jako przestrzeń

dualna do L1[0, 1]. Odnotujmy, że przestrzenie Lp
powszechnie nazywane są

w literaturze przestrzeniami Lebesgue’a, a nie przestrzeniami Riesza.
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Przypomnijmy, że jedną z pierwszych publikacji, w której rozważano

abstrakcyjne przestrzenie zawierające funkcje oraz pojęciemetryki (choć pod

inną nazwą) była praca Frécheta [22] z 1906 roku. Przestrzenie metryczne

spopularyzował Felix Hausdor× w książce [29] z 1914 roku – pojęcie metry-

ki zostało wprowadzone na str. 211 jako aksjomatycznie określona odległość

d(x , y)między punktami x , y tej przestrzeni. Tam też znajdujemy pojęcia zbież-

ności ciągu oraz zupełności przestrzeni metrycznej. Natomiast F-przestrzenie

(przestrzenie Frécheta) zostały wprowadzone przez Frécheta w [25] w 1926

roku. Fréchet [23] był jednym z pierwszych, który używał określenie „prze-

strzeń”, a Erhard Schmidt (ten od ortogonalizacji Grama–Schmidta) w 1907

roku wprowadził termin „przestrzenie funkcyjne”.

Koncepcja zupełnej unormowanej przestrzeni liniowej była gotowa do

odkrycia około 1913 roku, gdyż do tego roku odkryte zostały klasyczne prze-

strzenie (chronologicznie): C[a, b], l2, L2[a, b], Lp[a, b] i l p dla p ∈ [1,∞) oraz
l∞ (zob. [45, str. 23]). To też wyjaśnia, dlaczego wielu matematyków prawie

jednocześnie wpadło na te same pomysły.

3. Przestrzenie liniowe unormowane i zupełne

Przestrzeń liniową (wektorową) wprowadził Giuseppe Peano w książ-

ce [44] w 1888 roku i to w formie obecnie używanej (zob. [15, str. 39; 42,

str. 114–121]). Jego koncepcja została jednak zapomniana i Hermann Weyl

(zob. [56, str. 15–16]) na nowo odkrył ją trzydzieści lat później (zob. [45, str. 5]).

Wiadomo, że pojęcie normy pojawiło się przed Banachem, o czym pisze

na przykład Albrecht Pietsch (zob. [45, str. 14–24]).W pracy Alberta A. Bennet-

ta [11] z 1916 roku omawiane są zupełne unormowane grupy abelowe i metoda

rozwiązywania równań operatorowych nazywanametodą Newtona (opisana

jest onaw książce [45, str. 16]). Natomiastw artykuleKennethaW. Lamsona [36]

z 1920 rokumamy na przestrzeni liniowej normę zupełną i twierdzenie o funkcji

uwikłanej (praca ta to złożony w grudniu 1917 roku doktorat na Uniwersytecie

w Chicago, którego promotorem był Gilbert A. Bliss). Termin „norma” (dla

normymaksimum) pojawił się również w 1918 roku w pracy Riesza [50, str. 72].

W latach 1921–1922 Norbert Wiener wprowadził w pracach [57–59] ak-

sjomaty normy na przestrzeni liniowej, ale nie rozważał zupełności. Aksjo-

mat jednorodności w artykułach [57, własność (6), str. 313; 58, własność (6),

str. 123] wygląda na literówkę, ale niestety jest też powtórzony w pracy [59, wła-

sność (7), str. 332]. Mamy tam ∥λx∥ = λ∥x∥ i dla λ < 0 nie jestwtedy prawdą, że

∥ ⋅ ∥ ⩾ 0 (zob. też [12, str. 68; 17, str. 38]).Wspomnieć również należy o normach

(bez zupełności) na przestrzeniach ciągowych wprowadzonych przez Eduarda
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1. 27-letni Stefan Banach (Kraków, 1919). Zdjęcie z okładki ksiażki [31]

Helly’ego [30] w 1921 roku oraz o rezultatach Hansa Hahna [28], badającego

w 1922 roku ich dualność. Dokładny opis badańWienera, Helly’ego i Hahna

znajdujemy w pracach [12, str. 67–72; 16, str. 28 i 32; 17, str. 38–40].

Pojęcie przestrzeni liniowej, unormowanej i zupełnej (bez specjalnej na-

zwy) pojawiło sięw 1920 rokuw pracy doktorskiej Stefana BanachaO operacjach

na zbiorach abstrakcyjnych i ich zastosowaniach do równań całkowych, która

została złożona 24 czerwca 1920 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we

Lwowie i przyjęta do dalszej procedury. Jego definicje były dopracowane i są

używane do teraz, a przestrzenie Lp
, l p iC[a, b] oraz rezultaty o nich były ważne

dla Banacha jako przykłady.

Niech X będzie przestrzenią liniową (rzeczywistą lub zespoloną). Funkcja

∥ ⋅ ∥∶X → [0,∞) spełniająca następujące warunki:

1° ∥x∥ = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x = 0,

2° ∥λx∥ = ∣λ∣∥x∥ dla każdego x ∈ X i każdego λ ∈ R (lub λ ∈ C) (jednorod-
ność),

3° ∥x + y∥ ⩽ ∥x∥ + ∥y∥ dla dowolnych x , y ∈ X (nierówność trójkąta),

nazywa się normą, a przestrzeń liniowa X wraz z normą ∥ ⋅ ∥ nazywa się

przestrzenią unormowaną. U Banacha była to tylko rzeczywista przestrzeń

liniowa.
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Gdy dodatkowo przestrzeń unormowana jest zupełna, co oznacza, że jeżeli

mamy dowolny ciąg Cauchy’ego {xn} elementów X, tzn. limm,n→∞ ∥xm − xn∥ =
0, to istnieje taki x ∈ X, że limn→∞ ∥x − xn∥ = 0, taka przestrzeń (X , ∥ ⋅ ∥) jest
obecnie nazywana przestrzenią Banacha.

W recenzji doktoratuBanacha z 30 października 1920 roku, pisanej ręcznie

przez Eustachego Żylińskiego i podpisanej przezHugona Steinhausa, czytamy:

Wobec oryginalności metod, ważności wyników oraz pięknej i bardzo

współczesnej budowy, rozprawa p. Banacha nietylko spełnia znakomicie warun-

ki przyjęte dla pracy doktorskiej, lecz mogłaby służyć nawet za podstawę do

habilitacji w najpoważniejszych Uniwersytetach.

Egzamin doktorski zmatematyki i fizyki zdałBanach celująco 3 listopada 1920 ro-

ku przed Komisją, którą stanowili:matematycy Eustachy Żyliński i Hugo Stein-

haus, fizyk Stanisław Loria oraz mineralog i krystalograf, dziekan Zygmunt

Weyberg. Egzamin z filozofii zdał zaś 11 grudnia 1920 roku. Promocja doktorska

Banacha odbyła się 22 stycznia 1921 roku. Promotoremna dyplomie (formalnym)

był filozof i logik Kazimierz Twardowski, gdyż był on profesorem zwyczajnym.

Nicmi nie wiadomo o tym, by zachował się oryginał pracy doktorskiej Ba-

nacha, pisany z pewnością w języku polskim. Jednak została ona opublikowana

po francusku w 1922 roku jako artykuł [1] w trzecim numerze FundamentaMa-

thematicae i przedrukowanaw książce [8, str. 305–348], gdyż była jego kluczową

publikacją.

Banach w pracy [1], oprócz definicji przestrzeni unormowanej zupełnej,

udowodnił również ważne twierdzenia o operatorach liniowych, w tym twier-

dzenia, że granica punktowo zbieżnego ciągu operatorów liniowych ciągłych jest

operatorem liniowym ciągłymoraz twierdzenie o punkcie stałym dla przekształ-

ceń ściągających (kontrakcji). Udowodnił ponadto, że przestrzeń unormowana

jest zupełnawtedy i tylkowtedy, gdy każdy szereg absolutnie zbieżny jest zbieżny.

Zawartość pracy Banacha [1] została dokładnie opisanaw pracach [12, str. 73–78;

16, str. 30–31; 32] oraz w książkach [18, str. 98–101; 19, str. 273–275].

Warto też wspomnieć, że Banach wśród swoich przykładów podawał

ponadto przestrzenie dziś nazywane jednowymiarowymi przestrzeniami Sobo-

lewa, które oznaczał przez CnLp
i rozważał jako zbiór funkcji, których pochod-

na rzędu (n − 1) jest absolutnie ciągła i pochodna rzędu n jest p-całkowalna

z normą ∥ f ∥ = maxa⩽x⩽b ∣ f (x)∣ + (∫
b
a ∣ f (n)(x)∣p dx)1/p (zob. [1, str. 134 i 167;

45, str. 442]). W jednowymiarowym przypadku słabe pochodne (uogólnio-

ne pochodne) i przestrzenie Sobolewa można definiować przez twierdzenie

Nikodyma [43], wiążące funkcje absolutnie ciągłe na [a, b] z pochodnymi

dystrybucyjnymi (uogólnionymi) – zob. [35, str. 273–276; 41, str. 4–6].
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Podsumowaniem wczesnych prób zbudowania analizy na przestrzeniach

funkcyjnych jest książka Paula Lévy’ego [37], od której zaczęto ją nazywać

analizą funkcjonalną.

4. B-przestrzenie i przestrzenie Banacha

Omówimy teraz sprawę nazw „B-przestrzeń” i „przestrzeń Banacha”, co

jest głównym tematem tej pracy. Zarówno w pracy doktorskiej Banacha z 1920

roku, jak i w jego pracy [1] opublikowanej w 1922 roku, znajdujemy określenie

„przestrzenie liniowe, unormowane i zupełne”, ale niemają one u niego jednej

wspólnej nazwy.

Termin „przestrzeń typu (B)” wprowadził Steinhaus w 1929 roku w pra-

cy [54, str. 54]. U Banacha termin „przestrzeń typu (B)” pojawia się dopiero

w jego książkach (polskiej [3] z 1931 roku i francuskiej [5] z 1932 roku), a w arty-

kułach opublikowanychw czasopismach dopierow 1931 rokuw pracy [4, str. 101]

oraz w 1933 roku w artykule ze StanisławemMazurem [9, str. 90].

Termin przestrzeń Banacha wprowadził Fréchet w artykule [25, str. 25–27

i 38] oraz w książce o przestrzeniach metrycznych [26, str. 141]. Z kolei w pra-

cy [24] Fréchet porównał aksjomaty Banacha iWienera. Aksjomat jednorod-

ności Wienera zapisał w postaci dodatniej jednorodności (zob. [24, str. 54]).

Banach „odwdzięczył się” Fréchetowi, wprowadzając w książce termin „prze-

strzeń typu (F)” dla przestrzeni Frécheta.

Warto przypomnieć, że przestrzenie w początkowym okresie nazywane

były przestrzeniami Banacha–Wienera, ale po opublikowanych wyjaśnieniach

Wienera, w których oddał pierwszeństwo Banachowi, wkrótce stały się prze-

strzeniami Banacha. Otóż Wiener w przypisie swojej pracy [60, str. 143] (zob.

też [45, str. 20]) napisał:

Jako końcowy komentarz do tej pracy chciałem stwierdzić, że aksjomaty,

nie całkowicie takie jak u Banacha, podawałem przy wielu okazjach (...). Jednak

ponieważmoje prace pochodzą z okresu sierpnia iwrześnia 1920, a praca Banacha

była już przedstawiona w jego doktoracie złożonym w czerwcu 1920 roku, jemu

należy przypisać pierwszeństwo.

Odnotujmy jeszcze, że w pracachWienera [57–59] warunek jednorodno-

ści 2°nie jest poprawny, co zostałowspomnianewyżej. Pozostałowięc określenie

przestrzenie Banacha i nazwa ta,mająca historyczne uzasadnienie, szybko się

przyjęła i jest powszechnie używana. JednakWiener w artykule [60, str. 138] za-

uważył, żewarunek jednorodności 2° u Banacha zachodzi również w przypadku
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2. Okładka książki Stefana Banacha [3]

zespolonym (mamy wtedy zespoloną przestrzeń liniową unormowaną), czego

niema w pracy Banacha.

Po wersji francuskiej książki Banacha [5] z 1932 roku, gdzie znajdujemy

trzy fundamentalne twierdzenia analizy funkcjonalnej: twierdzenie Hahna–Ba-

nacha [2] (w 1929 roku tylko wersję rzeczywistą –wersja zespolona udowod-

niona została dopiero w 1938 roku w pracach [14, 55]), twierdzenie Banacha–

–Steinhausa o jednostajnej ograniczonościw artykule [10] i twierdzenie Banacha

o odwzorowaniu otwartym w książce [5, str. 38–40] z dowodem Schaudera

w pracy [52] (nazywane też twierdzeniem Banacha–Schaudera) możemy stwier-

dzić, że istotnie był to początek (rzeczywistej) analizy funkcjonalnej.

Stefan Banach, który jest ojcem zupełnych przestrzeni unormowanych,

zwanych obecnie przestrzeniami Banacha, udowodnił też – oprócz powyższych

trzech podstawowych –wiele fundamentalnych twierdzeń.Wymieńmy więc

jeszcze twierdzenie o domkniętym wykresie (zob. [5, str. 41]) i twierdzenie

Banacha–Steinhausa „o zagęszczaniu osobliwości” (zob. [10]).

Banach uzyskał rezultaty dotyczące przestrzeni dualnych (sprzężonych)

i operatorów sprzężonych (on też wprowadził te pojęcia). W obu książkach
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Banacha [3, 5] znajdujemy następujące nazewnictwo na rozpatrywane prze-

strzenie – przestrzeń typu (G) to grupa topologiczna, przestrzeń typu (D) to

przestrzeń metryczna, przestrzeń typu (F) to F-przestrzeń i przestrzeń typu (B)

to B-przestrzeń czyli zupełna przestrzeń unormowana.Ważną część tych mo-

nografii Banacha stanowią Uwagi (dziewięć stron) w książce [3] i Remarques

(piętnaście stron) w książce [5], przy redagowaniu których duży udział miał

Mazur (Banach dziękujemu za tow przedmowie, zarówno dowersji polskiej [3],

jak i francuskiej [5]). Zawierają one komentarze historyczne, uwagi o związkach

z innymi pojęciami i twierdzeniami, problemy otwarte oraz zarys dalszych

kierunków badań. Zawartośćmonografii Banacha omawiana jest historycznie

w pracy [13, str. 314–315] i w książce [18, str. 125–132].

Monografia Banacha [5], będąca syntezą dorobku pierwszego dziesięcio-

lecia badań lwowskiej szkołymatematycznej w zakresie analizy funkcjonalnej,

szybko zyskała uznanie i przyniosła sławę jej autorowi. Książka ta jest trwałym

pomnikiem polskiego wkładu do analizy funkcjonalnej. Była ona znaczącą

i podstawowąmonografią, źródłem cytatów do 1958 roku, kiedy to zastąpiła ją

monografia Dunforda i Schwartza [20].

Wyrazem wielkiego znaczenia rezultatów Banacha było zaproszenie go

do wygłoszenia plenarnego wykładu naMiędzynarodowym KongresieMate-

matyków w Oslo w lipcu 1936 roku (14–18 lipca 1936). Banach wygłosił 18 lipca

1936 roku trwający czterdzieści pięćminut odczyt plenarny Teoria operacji i jej

znaczenie w analizie, opublikowany po niemiecku jako artykuł [6].

Reasumując, możemy stwierdzić, że praca Banacha z 1922 roku była

prapoczątkiem analizy funkcjonalnej, natomiast książka Banacha z 1932 roku

z trzema fundamentalnymi twierdzeniami stanowi początek liniowej analizy

funkcjonalnej.

Historię przestrzeni Banacha i operatorówmiędzy nimi opisuje dokładnie

Pietsch w książce [45].

Banacha i jego uczniów we Lwowie interesowała też nieliniowa analiza

funkcjonalna.W związku z tymmiała się ukazać jego książka na ten temat (zob.

zdjęcie 4).W istocie, od 1935 roku na okładkach Monografii Matematycznych

pojawiało się zawiadomienie o przygotowywanej książce Stefana BanachaFéo-

rie générale des opérations. Anons był powtarzany na okładkach Monografii

Matematycznych, w tomach VII (z 1937 roku), VIII i X (z 1938 roku).

Czy coś więcej wiadomo o tej przygotowywanej książce Banacha? Może

chodziło o badania Schaudera,Mazura i Orlicza oraz Kernera? Sam Banach

w sierpniu 1935 roku wpisał w Księdze Szkockiej problem 87. o interpolacji

operatorów Lipschitza (zob. [38, str. 161; 40, str. 249–252]), a w 1938 roku opu-

blikował pracę [7] o operatorach wielomianowych w L2
. Ponadto w artykule [6]
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3. Okładka książki Stefana Banacha [5]

czytamy, że Banach omawiał rezultaty i ich zastosowania z teorii liniowych,

wielomianowych i analitycznych operatorów na przestrzeniach Banacha oraz

twierdzenia o punkcie stałym i teorię Leraya–Schaudera. Zakończył omawianie

rezultatami o operatorach w przestrzeniach Hilberta. Szkoda, że nie zachował

się żaden inny ślad dotyczący tematu tej monografii.

5. Przestrzenie quasi-Banacha

W tym przypadku wmiejsce nierówności trójkąta ∥x + y∥ ⩽ ∥x∥ + ∥y∥
zakładamy słabszy warunek, amianowicie nierówność trójkąta z pewną stałą

C ⩾ 1, tzn. istnienie takiego C ⩾ 1, że

∥x + y∥ ⩽ C(∥x∥ + ∥y∥) dla dowolnych x , y ∈ X.

Przykładowo, przestrzeń Lp = Lp[a, b] dla p ∈ (0, 1) jest przestrzenią
quasi-Banacha z quasi-normą ∥x∥p = (∫

b
a ∣x(t)∣p dt)1/p, gdyż

∥x + y∥p ⩽ 2
1/p−1(∥x∥p + ∥y∥p) dla dowolnych x , y ∈ Lp

.
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4. Anons o przygotowywanej książce Banacha

na okładce książki Kaczmarza i Steinhausa

Oczywiście, funkcjonał ∥ ⋅ ∥p jest jednorodny, tzn. ∥λx∥p = ∣λ∣ ∥x∥p dla każ-
dego λ ∈ R lub λ ∈ C, oraz ∥x∥p = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x = 0 prawie

wszędzie na [a, b]. Oznacza to, że ∥ ⋅ ∥p jest quasi-normą, a przestrzeń Lp
jest

przestrzenią quasi-Banacha. Jednak przestrzeń Lp
nie jest normowalna, tzn. nie

można w Lp
wprowadzić normy. Ponadto, przestrzeń dualna jest jednoelemen-

towa, tzn. (Lp[a, b])∗ = {0}. To twierdzenie ilustruje istotną różnicę pomiędzy

przestrzeniami Banacha i przestrzeniami quasi-Banacha.

Badanie przestrzeni quasi-Banacha jest dość popularne od jakiegoś cza-

su, co możemy prześledzićm.in. w następujących publikacjach (chronologicz-

nie): [33,34,39, 51].

Podziękowania. Dziękuję Janowi Strelcynowi z Paryża za korektę tekstu, spraw-

dzenie wielu faktów historycznych oraz za uwagi merytoryczne. Ponadto dzię-

kuję RedakcjiWiadomości Matematycznych za cenne uwagi językowe orazme-

rytoryczne.
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