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Lech Maligranda (Luleå)

Meier (Maks) Eidelheit (1910–1943)

1.Wstęp

Meier (Maks)1 Eidelheit był polskim matematykiem zajmującym się ana-
lizą funkcjonalną.W 1938 roku obronił na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie pracę doktorską napisaną pod kierunkiem Stefana Banacha. Należał
do Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Bywał też czasami w Kawiarni Szkockiej.
Opublikował dwanaście prac naukowych i jego nazwisko znane jest w mate-
matyce w związku z twierdzeniem Eidelheita o oddzielaniu, ciągami Eidelheita
w przestrzeniach Frécheta oraz twierdzeniem interpolacyjnym Eidelheita i twier-
dzeniem Eidelheita o pierścieniu funkcji ciągłych.Wmarcu 1943 roku został
zamordowany przez hitlerowców.

Zainteresowałem się Eidelheitem ze względu na prace jakie napisał z ana-
lizy funkcjonalnej, osobę promotora jego rozprawy doktorskiej, aktywne człon-
kostwo we Lwowskiej SzkoleMatematycznej i twórczy wkład w jej dokonania.
Ponadto we wspólnej pracy [17] rozwiązaliśmy negatywnie problem 188 autor-
stwa Eidelheita z Księgi Szkockiej. Zainteresowanie to spowodowało, że zaczą-
łem gromadzićmateriały o Eidelheicie, które stały się podstawą dwóch moich

1 Eidelheit miał na imię Meier, ale mówiono też do niego Maks. Wiele osób znających
go osobiście pisało Maks (bądźMax) Eidelheit, na przykład Steinhaus w artykule [24], Orlicz
w pracy [19], Ingarden w artykule [7] oraz autorzy książek i prac [1,9, 17,21]. Ponadto w spisie
członkówPTMw latach 1937 i 1938podano:MaksEidelheit z adresemLwów,Zielona 53. Natomiast
imięMeier znajdujemy na przykład w [2, 3,20,22,96]. W oûcjalnych dokumentach przeważa
Meier, ale zdarza się takżeMaks. Nie brak również autorów podających oba imiona (zarówno
w porządku Meier Maks, jak i Maks Meier) – zob. prace [8, str. 93; 13, str. 67; 18, str. 36–37;
25, str. 109; 133, str. 45].
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1. Zdjęcie Eidelheita i jego podpis

odczytówwygłoszonych 26maja 2011 roku i 20września 2012 roku (zob. artykuły
[14, 15]). Zmodyûkowana wersja tych odczytów składa się na obecną publikację
opisującą życie i osiągnięcia naukowe Eidelheitawraz z pełnym spisem jego prac.

2. Życie Eidelheita

Meier (Maks) Eidelheit urodził się 16 lipca 1910 roku we wsi Janów koło
Lwowa. Ojciec,Ozijas Eidelheit, był robotnikiem w tartaku.W latach 1921–1929
Eidelheit uczęszczał do V Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
we Lwowie, a egzamin dojrzałości zdał 8 czerwca 1929 roku. Odnotujmy, że
w okresie 1928–1934 Juliusz Paweł Schauder pracował w tym gimnazjum jako
nauczyciel kontraktowy. Ciekawe, czy Schauder uczył Eidelheitamatematyki.

Studia matematyczne Eidelheit odbył w latach 1929–1933 na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pra-
cęmagisterską Teoria sumowalności, przygotowaną pod kierunkiem Banacha,
przedstawił 22 czerwca 1933 roku (zob. [5]).

W latach 1933–1939 kontynuował pracę naukową, a utrzymywał się z pry-
watnych lekcji jako korepetytor. W 1935 roku został członkiem Polskiego To-
warzystwaMatematycznego.W następnym roku opublikował swoją pierwszą
pracę [E1], w której badał twierdzenia o oddzielaniu.
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2. Odpis dyplomu magisterskiego Eidelheita z 22 czerwca 1933 roku
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Dnia 3 marca 1938 roku Eidelheit złożył rozprawę doktorską O rozwiązy-
waniu równań liniowych o nieskończenie wielu niewiadomych na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie (wówczas miał już w dorobku sześć prac, w tym
jedną wspólną zeMazurem). Konkluzja recenzji, napisanej 22 kwietnia 1938
roku przez Banacha i podpisanej przez Steinhausa, była następująca:

Referenci wnoszą o uznanie pracy przedstawionej przez p. M. Eidelheita
za pracę doktorską i dopuszczenie kandydata do egzaminu ścisłego z zakresu ma-
tematyki jako przedmiotu głównego i astronomii jako przedmiotu pobocznego.

Egzaminy doktorskie zmatematyki i astronomii Eidelheit zdał 24 marca 1938
roku z odznaczeniem, a skład Komisji, oprócz wymienionych już recenzentów,
uzupełniali: Żyliński (egzaminator z przedmiotu głównego), Rybka (egzamina-
tor z przedmiotu dodatkowego) i dziekan Samsonowicz (zob. prace [5; 23, str.
142]). Niecałe dwa miesiące później, 14 maja 1938 roku, na Uniwersytecie Ja-
na Kazimierza we Lwowie odbyła się uroczysta promocja na stopień doktora
ûlozoûi.2 Eidelheit był trzecim – po StanisławieMazurze i Józeûe Schreierze –
doktorantem Banacha.

W życiorysie, będącym jednym z dokumentów wymaganych do otwarcia
przewodu doktorskiego, Eidelheit napisał, że „obecnie pracuje na seminariach
p. Prof. Banacha i p. Doc. Mazura”.

W roku 1939 Eidelheit był praktykantem w IX Gimnazjum im. J. Kocha-
nowskiegowe Lwowie, ale nie otrzymywał z tego tytułu żadnegowynagrodzenia.
Pierwszego stycznia 1940 roku objął stanowisko docentaKatedryAnalizy II, któ-
rą kierował Hugo Steinhaus, na Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki
we Lwowie. Z czasem przeniesiono go do Katedry Algebry prowadzonej przez
Żylińskiego. Nie udało mi się ustalić, jakich uczył przedmiotów. Wiem tylko, że
w roku akademickim 1940/41 prowadził ćwiczenia z równań różniczkowych
w wymiarze osiemnastu godzin.

W sprawozdaniu Steinhausa (kierownika Katedry Analizy II, w której
pracowali profesor Jakob, docent Eidelheit i asystent Stark) datowanym na 25
października 1940 roku czytamy, że Eidelheit wygłosił odczyt z teorii liczb.
Ponadto kontrola przeprowadzona na zajęciach Eidelheita wykazała, że wykła-
dowca jasno przedstawia przedmiot studentom. Steinhaus poinformował też, że
Eidelheit oddał pracę z analizy funkcjonalnej do drukuw Zapiskach Naukowych
Fiz.-Mat. Fakultetu Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu (zapewne chodzi
o artykuł [E15]).

2 Wołczański w trzecim tomie dzieła Inwentarz AktWydziałów i Studiów Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie do roku 1939 informuje na str. 274 o „doktorskoj dysertacji” poprawnie
podając tytuł rozprawy i rok obrony 1938, ale zmieniając nazwisko autora naM. Ejdelkot.
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3. Odpis dyplomu doktorskiego Eidelheita z 22 czerwca 1938 roku

Można stwierdzić, że Eidelheit odwiedzał Kawiarnię Szkocką od czerwca
1938 roku do listopada 1940 roku, gdyż takie daty znajdujemy przy jego wpisach
problemów i rozwiązań w Księdze Szkockiej.

Dwudziestego pierwszego kwietnia 1941 roku Rada Naukowa Państwo-
wego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie nadałamu stopień docenta
nauk ûzyczno-matematycznych. Nieznany jest jego los po zajęciu Lwowa przez
hitlerowców w czerwcu 1941 roku, ale we wspomnieniach Ingardena wydarzeń
z października 1941 roku czytamy (zob. artykuł [7, str. 8]):

Nagle spotkałem na ulicy Zielonej Doc. Maxa Eidelheita, jednego z moich
nauczycieli matematyki. Powiedział mi, że on, będąc pochodzenia żydowskiego,
ukrywał się.
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W marcu 1943 roku Eidelheit został zamordowany przez hitlerowców.
Dokładne okoliczności śmierci nie są znane. W powojennej publikacji [E13]
napisano we wstępie:

Autor tej pracy został zamordowany przez Niemców w marcu 1943 roku.
Rękopis, który był wysłany do Redakcji w 1941 roku został niedawno znaleziony
wśród dokumentów pozostawionych przez S. Banacha.

3.Dorobek naukowy Eidelheita

Eidelheit zajmował się głównie analizą funkcjonalną. Napisał dwanaście
prac (w spisie umieszczone jest piętnaście prac, ale [E7] to nadbitka doktoratu
opublikowana w [E9], a [E14, E15] to informacja o wysłanych, ale ostatecznie
nieopublikowanych artykułach), a ważne twierdzenia udowodnione w nich to
m.in. twierdzenie Eidelheita o oddzielaniu (z 1936 roku), rezultaty dotyczące
rozwiązań nieskończonych układów równań liniowych (z 1936 roku), twierdze-
nie interpolacyjne Eidelheita3 (z 1936 roku), twierdzenia Eidelheita w algebrach
operatorowych z 1940 roku (jedyność normy zupełnej w B(X) i twierdzenie
o izomorûzmie) oraz twierdzenie o podalgebrach w C(K) z 1940 roku.

3.1. Twierdzenie Eidelheita o oddzielaniu. Pierwsza praca Eidelheita [E1], opu-
blikowana w 1936 roku, dotyczyła twierdzenia o oddzielaniu ciał wypukłych,
tzn. zbiorów wypukłych o niepustym wnętrzu. Twierdzenia o oddzielaniu są
ważnew analizie, analiziewypukłej i optymalizacji, będąc istotnyminarzędziami
w dowodach podstawowych rezultatów.

W 1933 roku Mazur udowodnił geometryczną wersję twierdzenia Hahna–
–Banacha (zob. praca [82, str. 74]), którą rok wcześniej wykazał Ascoli dla prze-
strzeni ośrodkowych (zob. [30, str. 205]).

Twierdzenie 3.1 (Mazur 1933). Jeżeli K jest ciałem wypukłym w rzeczywistej
przestrzeni unormowanej X i V jest rozmaitością liniową w X niezawierającą
punktów wewnętrznych zbioru K, to w X istnieje domknięta hiperpłaszczyzna
zawierającaV , lecz niezawierająca punktówwewnętrznych zbioru K, tzn. istnieją
takie f ∈ X∗ i stała c ∈ R, że f (v) = c dla każdego v ∈ V i f (k) < c dla każdego
k ∈ IntK.

Następny rezultatwykazał jużEidelheitwpracy [E1] (miał też odczyt [E18]).

3 Pewne ciągi funkcjonałów,wykorzystanew dowodzie twierdzenia interpolacyjnego, noszą
obecnie nazwę ciągów Eidelheita.
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Twierdzenie 3.2 (Eidelheit 1936). Niech K1 i K2 będą niepustymi zbiorami wy-
pukłymi w rzeczywistej przestrzeni unormowanej X, przy czym K1 ma niepuste
wnętrze rozłączne z K2. Wówczas istnieje hiperpłaszczyzna domknięta oddziela-
jąca zbiory K1 i K2, tzn. istnieją takie f ∈ X∗ i liczba c ∈ R, że f (x) ⩽ c ⩽ f (y)
dla każdego x ∈ K1 i dla każdego y ∈ K2 oraz f (x) < c dla każdego x ∈ IntK1.
W szczególności, supx∈K1

f (x) ⩽ inf x∈K2 f (x).
Kakutani w pracy [61] podał prosty dowód tego twierdzenia, a Tukey

w artykule [123] zauważył, że wynika ono łatwo z twierdzeniaMazura zastoso-
wanego do liniowej rozmaitości {0} i ciała wypukłego K1 − K2. W przypadku
zespolonym twierdzenie 3.2 pozostaje prawdziwe, ale zamiast f (x) należy brać
Re f (x) (zob. na przykład książkę [85, str. 179]).

TwierdzeniaMazura i Eidelheita o oddzielaniu wymagają, żeby jeden ze
zbiorówwypukłychmiał niepustewnętrze. Istnieją jednak twierdzenia o oddzie-
laniu bez tego założenia, ale wtedy żąda się domkniętości jednego i zwartości
drugiego zbioru.

Użyteczna jest też zmodyûkowana wersja twierdzeniaMazura–Eidelheita
o ostrym oddzielaniu zbiorów wypukłych.

Twierdzenie 3.3 (Mazur 1933, Eidelheit 1936). Niech A i B będą rozłącznymi,
wypukłymi podzbiorami rzeczywistej przestrzeni unormowanej X.

1° Jeśli któryś z tych zbiorów jest otwarty, to istnieje taki funkcjonał f ∈ X∗,
że f (a) < f (b) dla wszystkich a ∈ A i b ∈ B.

2° Jeśli zbiory A, B są domknięte i któryś z nich jest zwarty, to istnieje taki
funkcjonał f ∈ X∗, że sup f (A) = supa∈A f (a) < inf f (B) = infb∈B f (b).
Twierdzenie 3.2 jest cytowane, jako twierdzenie Eidelheita, w osiemnastu

książkach [21,26,31,44,45,49, 56–58,65,67,68,73,77,78, 85,94, 129].
Ponadto twierdzenie 3.2 i omówienie różnych jego dowodów oraz uogól-

nień bądź wcześniejszych rezultatówmożemy znaleźćwwielu pracach,m.in. [11,
12,30,33,37,42,46,61,64, 82, 88,95,97, 123].

3.2. Algebry operatorowe. W pracy [E12] Eidelheit wykazał kilka twierdzeń
o algebrze B(X)wszystkich ograniczonych operatorów liniowych na przestrzeni
Banacha X z naturalną normą operatorową

∥T∥ = sup∥x∥⩽1
∥Tx∥∥x∥ = sup∥x∥=1 ∥Tx∥. (1)

Norma ta jest submultiplikatywna, tzn. ma własność

∥T1 ○ T2∥ ⩽ ∥T1∥ ⋅ ∥T2∥ dla dowolnychT1, T2 ∈ B(X). (2)
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Pierwsze twierdzenie Eidelheitaw artykule [E12] dotyczy jedyności normy
zupełnej w B(X). Dokładniej, jeśli B(X) z pewną normą submultiplikatywną
jest zupełna, to ta norma jest równoważna normie operatorowej (1).

Twierdzenie 3.4 (Eidelheit 1940). Niech X będzie przestrzenią Banacha i B(X)
algebrą Banacha z naturalną normą operatorową ∥⋅∥. Jeżeli ∣⋅∣ jest dowolną normą
zupełną submultiplikatywną na B(X), tj. normą dającą algebrę Banacha, to obie
normy są równoważne, tzn. istnieje taka stała C ⩾ 1, że C−1∣T ∣ ⩽ ∥T∥ ⩽ C∣T ∣ dla
każdego T ∈ B(X).

Twierdzenie 3.4 Eidelheita o jednoznaczności wynika z następującego
lematu 3.5 Eidelheita oraz z twierdzenia Banacha–Schaudera o odwzorowaniu
otwartym. Dowód lematu, podany przez Eidelheita, przytoczę tutaj, gdyż jego
prostota pozwala umieścić go w podręcznikach analizy funkcjonalnej (zob.
również prace [27, str. 244; 40, 5.1.14; 41, str. 45].

Lemat 3.5 (Eidelheit 1940). Jeżeli ∣ ⋅ ∣ jest dowolną normą submultiplikatywną
na B(X), tj. normą dającą algebrę unormowaną, to istnieje taka stała C > 0, że∥T∥ ⩽ C∣T ∣ dla dowolnego T ∈ B(X).
Dowód. Przypuśćmy, że niema takiej stałej C > 0, o jakiej mowaw tezie. Istnieje
zatem ciąg (Tn) ⊂ B(X) spełniający warunki ∣Tn∣ = 1 dla wszystkich n ∈ N oraz∥Tn∥→∞, gdy n →∞. Twierdzenie Banacha–Steinhausa zapewnia istnienie
elementu x0 ∈ X, dla którego ciąg (∥Tnx0∥) jest nieograniczony, a w konse-
kwencji dla pewnego f ∈ X∗ ciąg (∣ f (Tnx0)∣) również jest nieograniczony.
Deûniujemy operator jednowymiarowy T na X, przyjmując Tx = f (x) x0 dla
x ∈ X . Wtedy T ∈ B(X). Ponadto dla dowolnych y ∈ X oraz n ∈ N zachodzi

TTnT(y) = f (TnT(y))x0 == f (Tn f (y)x0)x0 == f (Tnx0) f (y)x0 = f (Tnx0)T(y).
Stosując submultiplikatywność normy ∣ ⋅ ∣ otrzymamy

∣ f (Tnx0)∣ ∣T ∣ = ∣ f (Tnx0)T ∣ = ∣TTnT ∣ ⩽ ∣T ∣2∣Tn∣ = ∣T ∣2,
czyli ∣ f (Tnx0)∣ ⩽ ∣T ∣ dla n ∈ N, co jest sprzeczne z nieograniczonością ciągu
f (Tnx0).

Dales zauważył w pracy [40], że twierdzenie Eidelheita oraz powyższy
dowódmożna przenieść na przypadek dowolnej operatorowej podalgebry Ba-
nacha U ⊂ B(X) zawierającej operatory skończenie wymiarowe F(X) na X.
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Operatorowa algebra Banacha na X to podalgebra B(X) zawierająca operatory
skończenie wymiarowe F(X), która jest algebrą Banacha względem pewnej
normy, na przykład operatory aproksymowalne A(X), operatory nuklearneN (X) z normą ∥ ⋅∥n, operatory zwarteK(X), operatory całkowe I(X) z normą∥ ⋅ ∥i , operatory ściśle singularne S(X).
Wniosek 3.6 (Eidelheit 1940). Jeżeli X jest przestrzenią Banacha, to każda z na-
stępujących operatorowych algebr Banacha B(X),A(X), K(X),N (X), I(X)
i S(X) ma jednoznaczną normę.

Johnson udowodnił w pracy [59] następujące twierdzenie o jednoznacz-
ności na półprostych algebrach Banacha (zob. też artykuł [109]). Jeżeli U jest
półprostą algebrą nadR lubC (tzn. taką, której radykał jest zerowy) i ∥ ⋅∥, ∥ ⋅∥′ są
takimi normami na U , że (U , ∥ ⋅ ∥) i (U , ∥ ⋅ ∥′) są algebrami Banacha, to normy
te są równoważne.

Kolejny rezultat z pracy Eidelheita to twierdzenie o izomorûzmie (twier-
dzenie 2 w artykule [E12]). Jeżeli B(X) i B(Y) są izomorûczne jako algebry, to X
i Y są izomorûczne jako przestrzenie Banacha. Wcześniej rezultat dla doskona-
łych przestrzeni ciągowych (tzn. dla przestrzeni z identycznym drugim dualem
w sensie Köthego–Toeplitza) został udowodniony w artykule [128] w 1934 roku
przez Webera, ucznia Toeplitza, i był znany Mazurowi. Z inspiracji Mazura
(zob. praca [83]), Eidelheit udowodnił w roku 1940 następujące twierdzenie
o izomorûzmie.

Twierdzenie 3.7 (Eidelheit 1940). Niech X i Y będą rzeczywistymi przestrze-
niami Banacha. Algebry liniowych ograniczonych operatorów B(X) i B(Y) są
algebraicznie izomorûczne, tj. istnieje izomorûzm addytywny i multiplikatywny T
wtedy i tylko wtedy, gdy przestrzenie X i Y są liniowo-topologicznie izomorûczne,
tzn. istnieje liniowe odwzorowanie różnowartościowe z X na Y. Każdy izomorûzm
T algebry B(X) na B(Y) jest postaci T(A) = UAU−1, gdzieU jest izomorûzmem
liniowo-topologicznym z X na Y .

Ponadto rezultat pozostaje prawdziwy, gdy izomorûzm T jest multiplika-
tywny i ciągły oraz przestrzeń X jest co najmniej dwuwymiarowa.

Eidelheit podał przykład pokazujący fałszywość ostatniej części twier-
dzenia w przypadku, gdy X = R. Wystarczy dla operatorów A(x) = rx, gdzie
r ∈ R, przyjąć T(A)(x) = r3x. Ponadto, twierdzenie 3.7 to jeden z pierwszych
rezultatów o tzw. automatycznej ciągłości.

Mackey rozszerzył w artykule [79] twierdzenie Eidelheita na przypadek,
gdy X i Y są rzeczywistymi przestrzeniami unormowanymi (niekoniecznie
zupełnymi), a w 1946 roku, w pracy [80], udowodnił też wynik analogiczny
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do twierdzenia 3.7 dla przestrzeni lokalnie wypukłych. Twierdzenie Eidelheita
dla przypadku zespolonego zostało wykazane przez Arnolda w artykule [29].

Eidelheit w dowodzie twierdzeń 3.4 i 3.7 użył następującego kryterium
ograniczoności (zob. Lemat 1 w pracy [E12] w przypadku rzeczywistym; przy-
padek zespolony znajdujemy w książce Palmera [96, str. 196–107]).

Twierdzenie 3.8 (lemat Eidelheita o ograniczoności, 1940). NiechA będzie do-
mkniętą podalgebrą B(X) zawierającą operatory skończenie wymiarowe B f (X).
Wtedy podzbiór S w A jest ograniczony wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego
T ∈ B f (X) istnieje takie ε > 0, że I − λTS jest odwracalny dla dowolnego λ, gdzie∣λ∣ ⩽ ε i wszystkich S ∈ S .

Rezultaty Eidelheita z tej części omawiane są również przez następujących
autorów (oprócz wyżej cytowanych): [12,21,38,47, 54, 55,63,90,93, 106, 108–110,
115, 124, 131–133].

3.3. Nieskończone układy równań liniowych i twierdzenie interpolacyjne Eidel-
heita. Eidelheit napisał sześć prac na temat rozwiązywania nieskończonych
układów równań liniowych z nieskończenie wieloma niewiadomymi: [E2, E3,
E4, E5,E8,E9]. Wygłosił też trzy odczyty na ten temat: [E16, E17, E19].

Nieskończony układ równań liniowych jest postaci
∞∑
j=1 ai jx j = ci , i = 1, 2, 3, . . . (3)

i ciąg x = (x j)∞j=1 jest jego rozwiązaniem, gdy wszystkie szeregi we wzorze (3)
są zbieżne w jakimś sensie.

Jedną z metod rozwiązywania układu (3) była tzw. metoda reduktów, po-
legająca na tym, że znajduje się rozwiązanie x = (x j) kładąc x j = 0 i c j = 0 dla
j > n. Rozwiązuje się układ zawierający pierwszych n równań i przechodzi się
z n do nieskończoności.

Powyższąmetodę stosowali już Fourier i Appell4, ale nie zawsze prowadzi
ona do celu. Rozważmy bowiem układ równań:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x1 + x2 + x3 +⋯ = 1
x2 + x3 +⋯ = 1

x3 +⋯ = 1
⋯

4 Jean Baptiste Joseph Fourier (1768–1830), Paul Émile Appell (1855–1930).
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Wówczas rozwiązaniem pierwszych n równań jest x j = 0, gdy j < n, oraz xn = 1,
ale układ nieskończony nie ma rozwiązań (zbieżność szeregu stanowiącego
lewą stronę pierwszego równania oznacza zbieżność reszt do zera, podczas gdy
wszystkie onemają być jedynkami).

Dopiero Toeplitz w pracy [122] i F. Riesz w artykule [111] udowodnili
poprawnośćmetody dla pewnych specjalnych klas układów równań liniowych.
Dalsze badania prowadzili m.in. Pellet, Kuzmin i Kantorowicz. Eidelheit rozpo-
czął badania tej problematyki w 1936 roku.

Mówimy, że nieskończona macierz zespolona (ai j) ma własność (E),
jeżeli dla dowolnego ustalonego ciągu liczb zespolonych (ci)∞i=1 nieskończony
układ równań liniowych (3) ma takie rozwiązanie x = (x j), gdzie x j ∈ C, że∑∞j=1 ∣ai jx j∣ <∞ dla i = 1, 2, 3, . . .

Problem, jakiej postaci są warunki konieczne i dostateczne na to, aby
macierz (ai j) miała własność (E), został rozwiązany przez Eidelheita w pracy
[E3, twierdzenie 3], przy czym dowód bazuje na teorii przestrzeni B0, w tym na
twierdzeniu o operatorze odwrotnym.

Twierdzenie 3.9 (Eidelheit 1936). Macierz nieskończona (ai j) ma własność (E)
wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzą warunki:

(L)
n∑

k=1 λk ak j = 0 dla j = 1, 2, . . . implikuje, że λk = 0 dla k = 1, 2, . . . , n, dla

każdego n = 1, 2, 3, . . ., tzn. wierszemacierzy są liniowo niezależne;

(N) dla każdego m ∈ N istnieje taka liczba naturalna nm > m, że dla wszystkich
n ⩾ nm nierówność ∣∑n

k=1 λkak j∣ ⩽ M∑m
k=1 ∣ak j∣, gdzie j = 1, 2, . . ., implikuje, że

λk = 0 dla nm ⩽ k < n, gdzie stała M jest niezależna od j.

Uogólnienia tego twierdzenia można znaleźć w pracy Eidelheita [E3],
książce Köthe’go [69, str. 129] oraz artykule Niethammera i Zellera [91].

Macierz (ai j) ma własność (Ẽ), jeżeli dla ciągu liczb zespolonych (ci)∞i=1
oraz liczby ε > 0 istnieje x = (x j), dla którego zachodzą nierówności

∣ci − ∞∑
j=1 ai jx j∣ < ε oraz

∞∑
j=1 ∣ai j x j∣ <∞ (i = 1, 2, . . .).

Twierdzenie 3.10 (Eidelheit 1936). Macierz nieskończona (ai j) ma własność (E)
wtedy i tylkowtedy, gdymawłasność (Ẽ) i każda z tychwłasności jest równoważna
każdemu ze stwierdzeń:

(a) spełnione są warunki (L) i (N);
(b) spełniony jest warunek (L) i zachodzi następująca własność: dla każdego
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m ∈ N istnieje taka liczba naturalna nm > m, że biorąc dowolne ci ∈ C,
gdzie i = 1, 2, . . . , n, n ⩾ nm, przy czym ci = 0 dla i = 1, . . . , nm − 1, oraz
ε > 0, istnieją liczby x j ∈ C, gdzie j = 1, 2, . . . , k, spełniające nierówności

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∣ci − k∑
j=1 ai j x j∣ < ε (i = 1, 2, . . . , n),
k∑
j=1 ∣ai j x j∣ < ε (i = 1, 2, . . . ,m).

Dalsze badania prowadzili m.in. Pólya, Petersen (samodzielnie i wspólnie
z Anne C. hompson, później publikującą jako Anne C. Baker) oraz Nietham-
mer z Zellerem (zob. prace [91, 100–103, 105]).

Eidelheit zauważył w pracach [E3, E7], że równania (3) deûniują pewną
przestrzeń X typu B0, złożoną z ciągów, której topologia dana jest przez rodzinę
pseudonorm pi(x) = supn∈N∣∑n

j=1 ai j x j∣, gdzie i = 1, 2, . . .
Następnie poszukiwał warunków na funkcjonały fn ∈ X∗, gdzie n ∈ N,

gwarantujących istnienie rozwiązań układu fn = cn dla ciągów (cn)∞n=1. Te
badania doprowadziły do sformułowania przedstawionego niżej twierdzenia
interpolacyjnego.

Przestrzeń Frécheta (w terminologii francuskiej) lub przestrzeń B0 (w daw-
nej terminologii polskiej wprowadzonej przezMazura i Orlicza w 1933 roku),
albo przestrzeń przeliczalnie unormowana, to zupełna,metryzowalna i lokalnie
wypukła przestrzeń liniowo-topologiczna. Topologię przestrzeni B0 zadaje ciąg
pseudonorm (potrzebne deûnicje i twierdzeniamożemy znaleźć na przykład
w książkach Alexiewicza [26],Musielaka [89] i Rolewicza [112]).

Niech X będzie nienormowalną przestrzenią Frécheta. Ciąg fn ∈ X∗
nazywa się interpolującym, jeżeli dla każdego ciągu skalarów (an)∞n=1 istnieje
taki punkt x0 ∈ X, że fn(x0) = an dla wszystkich n ∈ N. Obok nazwy „ciąg
interpolujący” używana jest bardzo często inna nazwa, wprowadzona przez
Mityagina w pracy [88, str. 128–129] – „ciąg Eidelheita”. Oczywiście ciągi inter-
polacyjne, czy ciągi Eidelheitamogą być rozpatrywane dla ogólnych przestrzeni
lokalnie wypukłych (niekonieczniemetryzowalnych). Warto zwrócić uwagę, że
w przestrzeniach Banacha nie istnieją ciągi interpolacyjne. Stosownym kontr-
przykładem jest ciąg an = n(∥ fn∥X∗+ 1).

W artykule [E3] Eidelheitwykazał następujące twierdzenie interpolacyjne.

Twierdzenie 3.11 (Eidelheit 1936). Niech X będzie nienormowalną przestrze-
nią B0, tzn. zupełną przestrzenią liniową lokalnie wypukłą z topologią zadaną
słabo rosnącym ciągiem pseudonorm p1 ⩽ p2 ⩽ p3 ⩽ ⋯ . Przypuśćmy, że ciąg
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funkcjonałów liniowych fn ∈ X∗ ma następującą własność: dla dowolnego n ∈ N
funkcjonał fn jest nieciągły względem pseudonormy pn (tzn. nieciągły w topologii
danej przez jedną pseudonormę pn), ale jest ciągły względem pn+1 (i zatem ciągły
względem wszystkich pk dla k > n). Wtedy dla dowolnego ciągu skalarów (an)
istnieje taki element x0 ∈ X, że

fn(x0) = an , n = 1, 2, . . . (4)

Element x0 ∈ X otrzymuje się jako sumę szeregu∑∞k=1 xk , którego elemen-
ty spełniają następujące warunki:

pn(xn) ⩽ 1
2n , fn( n∑

k=1 xk) = an , fn(xk) = 0 dla k > n. (5)

Pełny dowód można znaleźć w książkach Rolewicza [112, str. 205] i Kadetsa
[60, str. 525–526].

Przytoczmy trzy przykłady zastosowań twierdzenia interpolacyjnego Ei-
delheita.

Przykład 3.1 (Borel 1895, [36]).Dla dowolnego ciągu skalarów (an)∞n=0 istnie-
je taka funkcja x ∈ C∞[0, 1], mająca w punkcie zero pochodne wszystkich
rzędów, że

x(0) = a0, x′(0) = a1, . . . , x(n)(0) = an , . . .

Odnotujmy, że jeśli będziemy rozpatrywać szeregTaylora x(t) = ∑∞n=0 ann! tn,
to nie otrzymamy nietrywialnej funkcji, gdyż dla (an) szybko rozbieżnego do
nieskończoności promień zbieżności będzie zerowy. Twierdzenie interpola-
cyjne Eidelheita należy do grupy tych wyników analizy funkcjonalnej, które
w elegancki sposób rozwiązują klasyczne problemy analizy matematycznej.

Rozpatrzmy w przestrzeni C∞[0, 1] funkcji mających pochodne wszyst-
kich rzędów rosnący ciąg norm

p1(x) = max
t∈[0,1] ∣x(t)∣,

p2(x) = max
t∈[0,1]max{∣x(t)∣, ∣x′(t)∣},⋮

pn(x) = max
t∈[0,1]max{∣x(t)∣, ∣x′(t)∣, . . . , ∣x(n−1)(t)∣},⋮
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i dołączmy – ze względów technicznych – seminormę p0 ≡ 0. Otrzymujemy
w ten sposób przestrzeń B0, w której zbieżność oznacza jednostajną zbież-
ność funkcji i wszystkich pochodnych. Funkcjonały fn(x) = x(n)(0), gdzie
n = 0, 1, . . . , spełniają założenia twierdzenia 3.11. Istotnie, oczywiście ∣ fn(x)∣ ⩽
pn+1(x) oraz ∣ fn∣ ⩽ Cpn nie zachodzi na przykład dla ciągu xm(t) = sin πmt +
cos πmt. Twierdzenie Eidelheita gwarantuje zatem istnienie szukanej funkcji.

Przykład 3.2.Dla dowolnego ciągu skalarów (an)∞n=0 i dowolnego ciągu punk-
tów {tn}∞n=0 z przedziału (0, 1) istnieje funkcja x ∈ C∞[0, 1], która wraz ze
wszystkimi pochodnymi przyjmuje wartość zero w punktach 0 i 1, a ponadto
zachodzą równości

x(t0) = a0, x′(t1) = a1, . . . , x(n)(tn) = an , . . .

Istnienie takiej funkcji x zapewnia twierdzenie Eidelheita zastosowane
do podprzestrzeni C∞0 [0, 1] w C∞[0, 1], złożonej z funkcji znikających wraz
ze wszystkimi pochodnymi na końcach przedziału oraz ciągu funkcjonałów
fn(x) = x(n)(tn).
Przykład 3.3.Dla dowolnego ciągu skalarów (an)∞n=1 istnieje taka funkcja cał-
kowita x, że x(n) = an dla wszytkich n ∈ N. W przestrzeni H(C) funkcji
całkowitych rozpatrzmy rosnący ciąg pseudonorm

pn(x) = max∣z∣⩽n−1 ∣x(z)∣, n ∈ N,
i ciąg funkcjonałów fn(x) = x(n), gdzie n ∈ N. Ciąg tych pseudonorm zadaje
topologię jednostajnej zbieżności na zbiorach zwartych, przy której przestrzeń
H(C) jest zupełna. Mamy ∣ fn(x)∣ ⩽ pn+1(x), ale nie zachodzi oszacowanie∣ fn∣ ⩽ Cpn dla dowolnego dodatniego C (co pokazuje przykład xm(z) = zm).
Istnienie szukanej funkcji x gwarantuje twierdzenie Eidelheita.

Wniosek 3.12. Dla dowolnej B0-przestrzeni X istnieje operator liniowy ciągły
T odwzorowujący X na przestrzeń s wszystkich ciągów skalarnych z topologią
zbieżności punktowej (po współrzędnych).

Ciągi Eidelheita były badane w przestrzeniach B0 w pracach [43,48,53,69,
86,88, 107, 112, 125, 126]. Rezultat interpolacyjny Eidelheita odnotowano również
w pracach [39, 50, 51,66,75,76].

3.4.Mazura problemośrodkowego ilorazu. Jednym ze słynnych i dotąd nierozwią-
zanych problemów w analizie funkcjonalnej jest problem Mazura z 1932 roku –
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czy każda nieskończenie wymiarowa przestrzeń Banacha X ma nieskończenie
wymiarową ośrodkową przestrzeń ilorazową, tzn. czy istnieje taka domknięta
podprzestrzeń X0, że iloraz X/X0 jest nieskończenie wymiarowy i ośrodkowy.

Wiadomo, że problemMazurama pozytywne rozwiązanie, gdy przestrzeń
jest re�eksywna lub słabo zwarcie generowana5 (zob. książka [130, Section 15–3,
str. 256]).

W 1936 roku Eidelheit w artykule [E3] udowodnił, że każda nienormo-
walna przestrzeń Fréchetama iloraz izomorûczny zKN, gdzieK oznacza ciało
skalarów liczb rzeczywistych lub zespolonych, czyli problem Mazurama roz-
wiązanie pozytywne w tej klasie przestrzeni. Rezultat Eidelheita jest cytowany
w wielu monograûach bądź pracach,m.in. [34,72,92,98,99, 113, 117–119].

3.5. Podalgebry w C(K). Kolejne twierdzenia Eidelheita z pracy [E11] zawierają
pozytywną odpowiedź na pytanie postawione przez Mazura.

Twierdzenie 3.13 (Eidelheit 1940). Niech K będzie zwartą przestrzeniąmetrycz-
ną, a C(K) pierścieniem wszystkich funkcji ciągłych na K o wartościach rze-
czywistych z normą maksimum ∥x∥ = maxt∈K ∣x(t)∣. Jeżeli P jest pierścieniem
domkniętym (tj. przestrzenią liniową, która wraz z x i y zawiera xy) w C(K)
zawierającym 1K , to istnieje taka przestrzeń metryczna zwarta K0, że P jest
pierścieniowo izomorûczna z C(K0).
Twierdzenie 3.14 (Stone 1937, Eidelheit 1940). Niech K będzie zwartą przestrze-
nią Hausdoròa, a R taką domkniętą podalgebrą algebry C(K), że 1K ∈ R. Wtedy
istnieje taka przestrzeń ilorazowa Q = K/∼, że R jest izomorûczna z C(Q).

Eidelheit udowodnił twierdzenie 3.13 tylko dla przestrzeni metryzowal-
nych K stosując twierdzenieWeierstrassa o jednostajnej aproksymacji przez
wielomiany w Rn. Nie było jeszcze abstrakcyjnego sformułowania twierdzenia
Stone’a–Weierstrassa, przy pomocy którego łatwo wykazać oba twierdzenia 3.13
oraz 3.14 (zob. prace [62; 116, str. 475]).

Gdy K jest zwartą przestrzenią Hausdoròa, a Q przestrzenią ilorazową
(zwartąHausdoròa) otrzymaną przez identyûkację w K punktów nieoddziela-
nych funkcjami z podalgebry R, to namocy twierdzenia Stone’a–Weierstrassa R
jest liniowo izometryczna z C(Q). Szczegóły dowodu twierdzenia 3.13 można
znaleźć w krótkiej pracy Wanga [127], a twierdzenia 3.14 w monograûi Semade-
niego [114, str. 112–123], a także w artykule Lacruza i Llavony [74, str. 55–56].

5 Przestrzeń Banacha X jest słabo zwarcie generowana (weakly compactly generated,WCG),
jeżeli zawiera zbiór słabo zwarty, którego liniowa powłoka jest gęsta w X.
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Zauważmy, że jeśli dodatkowo K jest metryzowalna, to Q jest również
metryzowalna, co wynika z twierdzenia Grothendiecka z 1958 roku, zgod-
nie z którym C(K) jest ośrodkowa wtedy i tylko wtedy, gdy K jest metry-
zowalna.

O różnych wariantach twierdzeń 3.13 i 3.14 pisze Semadeni w książce
[114, str. 125].

3.6. Własności F-norm. Niech (X , ∣ ⋅ ∣) będzie F∗-przestrzenią i fx(t) = ∣tx∣,
gdzie x ∈ X oraz t ∈ R. Własności F-normy powodują, że

1° fx jest funkcją ciągłą na R,
2° fx(t) = fx(−t),
3° fx(0) = 0 i gdy x ≠ 0 to fx(t) = 0 daje t = 0,
4° fx(s + t) ⩽ fx(s) + fx(t) dla dowolnych s, t ∈ R.

Pojawiło się pytanie o to, czy można w przestrzeni X wprowadzić taką
równoważną F-normę ∣ ⋅ ∣′, że funkcja f ′x(t) = ∣tx∣′ ma dodatkowe własności.
Eidelheit i Mazur [E6] dodali jedną własność do powyższych czterech.

Twierdzenie 3.15 (Eidelheit i Mazur 1938). Istnieje taka równoważna F-norma∣ ⋅ ∣′, że funkcja f ′x(t) ma własności 1°–4° oraz
5° f ′x(t) jest ściśle rosnąca dla t > 0 i x ≠ 0.

Konstrukcja F-normy ∣ ⋅ ∣′ przebiega następująco: dla dodatniej liczby
wymiernej w kładziemy ∣x∣w = sup0⩽s⩽w ∣sx∣ i dla dodatnich liczb wymiernych
ustawionych w ciąg {wn} przyjmujemy

∣x∣′ = ∞∑
n=1

1
2n

∣x∣wn

1 + ∣x∣wn

.

Bessaga, Pełczyński i Rolewicz w 1957 roku znaleźli równoważną F-normę∣ ⋅ ∣′, przy której funkcja f ′x spełnia 1°–5°oraz f ′x jest funkcją wklęsłą na (0,+∞)
mającą pochodnewszystkich rzędów (zob. prace [35; 112, str. 385–389]).Rezultat
o przenormowaniu znajdziemy też w [26,28,34,45, 58, 87, 120, 121].

3.7. Lokalna zwartość w F-przestrzeniach. Jeżeli X jest skończenie wymiarowa,
to każdy domknięty i ograniczony zbiór w X jest zwarty, ponieważ taka prze-
strzeń jest lokalnie zwarta, tzn. istnieją w niej otoczenia zera mające zwarte
domknięcia. Okazuje się, że nie ma innych lokalnie zwartych F-przestrzeni
(a nawet lokalnie zwartych przestrzeni liniowo topologicznych Hausdoròa), co
zostało wykazane przez Eidelheita i Mazura w ich pracy [E6] oraz niezależnie
przez Hyersa (zob. artykuł [52, twierdzenie 4]).
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Twierdzenie 3.16 (Eidelheit i Mazur 1938,Hyers 1938). Każda lokalnie zwarta
przestrzeń X jest skończenie wymiarowa.
Twierdzenie to odnotowano w książkach Banacha [31] i Rolewicza [112].

3.8. Eidelheit i Księga Szkocka. Eidelheit wpisał pięć problemów (o numerach
172, 173, 174, 176 i 188) i trzy rozwiązania (problemów o numerach 26, 64 i 176)
do Księgi Szkockiej (zob. książki [10, 81]).

Omówmy najpierw rozwiązania problemów z Księgi Szkockiej podane
przez Eidelheita oraz jego komentarz do problemu 162.

– Problem 26 Mazura i Orlicza Eidelheit rozwiązał negatywnie, o czym
poinformował wpisem z 4 czerwca 1938 roku (zob. książki [10, str. 13;
81, str. 96]). Ciekawe, czy nagroda za rozwiązanie, tzn. małe piwo od
Mazura, zostałamu wręczona?

– Problem 64 Mazura o oddzielaniu ciał wypukłych został rozstrzygnięty
przez Eidelheita w pracy [E1], co potwierdza adnotacja dokonana w Księ-
dze 11 stycznia 1936 roku (zob. książki [10, str. 28; 81, str. 136–137]).

– Do problemu 162, postawionego przez Steinhausa 3 lipca 1937 roku, dopisał
Eidelheit 16 października 1937 roku, że zachodzi twierdzenie ogólniejsze,
sformułowane przez Banacha (zob. książki [10, str. 67–68; 81, str. 239],
a także artykuł [E5]).

– Problem 176 Eidelheit wpisał 12 września 1938 roku, a już 11 listopada tego
samego roku podał jego negatywne rozwiązanie (zob. książki [10, str. 74;
81, str. 252]).
Książka [81, str. 248] zawiera informację o tym, że problem 173 Eidelheita

ma negatywną odpowiedź, ale nie zawiera żadnych komentarzy dotyczących
dwóch innych jego problemów (numery 172 i 174), więcmożna sądzić, że nadal
są otwarte.

Pozostajewreszcie problem 188wpisany doKsięgi Szkockiej przez Eidelhei-
ta 27 października 1940 roku. Dotyczy on składania funkcji absolutnie ciągłych
(zob. książki [10, str. 80; 81, Problem 188.1, str. 261]). Ten problem omówimy
teraz nieco dokładniej.

Problem 188 (Eidelheit). Załóżmy, że funkcja z jest absolutnie ciągła na każ-
dej prostej równoległej do osi układu współrzędnych w kwadracie [0, 1]2 oraz
f , g∶ [0, 1]→ [0, 1] są dwiema funkcjami absolutnie ciągłymi.Czy wtedy funkcja
φ = z ○ ( f , g) też jest absolutnie ciągła? Jeżeli nie, to czy jest tak przy dodatko-
wym założeniu, że ∫ 1

0 ∫ 1
0 ∣ ∂z∂x ∣p dxdy <∞, ∫ 1

0 ∫ 1
0 ∣ ∂z∂y ∣p dxdy <∞, gdzie p > 1?

W oryginalnej Księdze Szkockiej problem ten, pisany odręcznie po polsku,
ma numer 188. Natomiast numer omyłkowo 185 pojawił się dwukrotnie – raz
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4. Problemy 173, 174 i 188 osobiście wpisane przez Eidelheita do Księgi Szkockiej

dla problemu postawionego przez Saksa i ponownie dla problemu Banacha
(zob. książka [10, str. 77–78]). Spowodowało to pewne zamieszanie.W angiel-
skim tłumaczeniu opublikowanym w 1957 roku przez Ulama podwójna nu-
meracja została przesunięta do numeru 188, pod którym widnieją: problem
Sobolewa, oryginalnie będący problemem 187, i problem Eidelheita. W związku
z tym w książcehe Scottish Book [81]mamy problem 188 dla problemu Sobo-
lewa i 188.1 dla problemu Eidelheita. Zauważmy, że problem 188ma w drugiej
części założenia całkowe. Możliwe, że ta część pytania jest związana z wizy-
tą Sobolewa w Kawiarni Szkockiej, po której przestrzenie Sobolewa stały się
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Eidelheitowi bardziej znane. Pierwszą część problemu odnotowano też w książ-
ce [32, str. 216].

Pojęcie absolutnej ciągłości zostało wprowadzone przez Vitaliego w 1905
roku. Funkcja f ∶ [a, b]→ R jest absolutnie ciągła na [a, b] ( f ∈ AC[a, b]), jeżeli
dla dowolnego ε > 0 istnieje takie δ > 0, że dla dowolnego skończonego zbioru
parami rozłącznych przedziałów (ak , bk)nk=1 ⊂ [a, b]warunek∑n

k=1 ∣bk−ak ∣ < δ
implikuje∑n

k=1 ∣ f (bk) − f (ak)∣ < ε.
Oczywiście funkcja absolutnie ciągła jest ciągła i ma skończoną wariację.

Klasyczne twierdzenie Banacha–Zareckiego stanowi, że f ∈ AC[a, b] wtedy
i tylko wtedy, gdy f ∈ C[a, b] ∩ BV[a, b] ∩ N , przy czym N oznacza zbiór
funkcji z własnością Łuzina (tzn. przeprowadzające zbiory miary Lebesgue’a
zero na zbiory miary Lebesgue’a zero).

Podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego dla funkcji absolutnie
ciągłych orzeka, że f ∈ AC[a, b] wtedy i tylko wtedy, gdy f jest różniczkowalna
prawie wszędzie na [a, b], f ′ ∈ L1[a, b], tzn. f ′ jest całkowalna w sensie Lebes-
gue’a, i f (x) = f (a)+∫ x

a f
′(t)dt dla każdego x ∈ [a, b]. Jeżeli przyjąć silniejsze

założenie, amianowicie f ′ ∈ L∞[a, b], to f spełniawarunek Lipschitzana [a, b].
Dla f ∈ AC[a, b], założenie ∫ ba ∣ f ′(x)∣p dx <∞ dla wszystkich p > 1 jest zatem
naturalnym osłabieniem warunku Lipschitza.

W artykule [17], dedykowanym Eidelheitowi w setną rocznicę urodzin,
podaliśmy negatywne rozwiązanie problemu 188. Poniżej przedstawiona jest
w skrócie istota tej pracy.

Pierwsza część problemu Eidelheitama odpowiedź negatywną.Wystarczy
rozważyć funkcję Schwarza

z(x , y) = ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
2xy

x2+y2 , gdy x2 + y2 > 0,
0, gdy x = y = 0.

Funkcja z jest absolutnie ciągła ze względu na każdą zmienną z osobna, ponie-
waż dla ustalonego y ∈ (0, 1]mamy ∣z(x , y)− z(u, y)∣ ⩽ 2

y ∣x −u∣ dla wszystkich
x , u ∈ [0, 1] i z(x , 0) − z(u, 0) = 0; podobnie przy ustalonym x. Dla szczegól-
nych funkcji f (t) = g(t) = t otrzymamy z( f (t), g(t)) = z(t, t) = 1 dla t ≠ 0,
a z(0, 0) = 0. Oznacza to, że funkcja z jest nieciągła w zerze, a stąd nie jest
absolutnie ciągła na przedziale [0, 1]. Zauważmy ponadto, że całki występujące
w problemie Eidelheita są nieograniczone dla funkcji Schwarza, gdy p > 1.

Druga część problemu Eidelheitama również rozstrzygnięcie negatywne
(formalnie z jedną zmienną). Istnieje bowiem taka funkcja φ∶Q → R, gdzieQ ∶=[0, 1]2, która jest absolutnie ciągła ze względu na każdą zmienną z osobna oraz∬Q ∣φ′x ∣p dxdy <∞, ∬Q ∣φ′y ∣p dxdy <∞ dla każdego p > 1. Co więcej, istnieją
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funkcje f , g (jednej zmiennej) spełniające warunek Lipschitza na przedziale[0, 1], dla których złożenie φ ○ ( f , g) nie jest absolutnie ciągłe.W konstrukcji
odpowiednich funkcji korzystamy z następującego twierdzenia.

Twierdzenie 3.17 (Fichtenholz 1922). Zachodzi równoważność: h ∈ Lip[0, 1]
wtedy i tylko wtedy, gdy złożenie h ○ k ∈ AC[0, 1] dla dowolnej funkcji k ∈
Lip[0, 1].

Funkcja h(x) = ∫ x
0 ln t dt nie jest funkcją Lipschitza, bo h′(x) = ln x

jest nieograniczona, zatem z twierdzenia 3.17 wynika istnienie takiej funkcji
k ∈ Lip[0, 1], że h ○ k ∉ AC[0, 1]. Dla φ(x , y) = h(x) (φ nie zależy więc od
y) i dla f = g = k okazuje się, że φ jest absolutnie ciągła ze względu na każdą
zmienną z osobna i dla każdego p > 0 mamy

∬
Q

∣φ′x ∣p dxdy =
1

∫
0

∣h′∣p dx = 1

∫
0

∣ ln x∣p dx = Γ(p + 1) <∞,

∬
Q

∣φ′y ∣p dxdy = 0,

oraz złożenie φ ○ ( f , g) = h ○ k nie jest absolutnie ciągłe.
Odpowiedź na problem Eidelheita jest negatywna nawet w przypadku

przekątniowym f (t) = g(t) = t. Istnieje bowiem taka funkcja z∶Q → R,
lipschitzowska ze względu na każdą zmienną, że ∬Q ∣z′x ∣p dxdy < ∞ oraz∬Q ∣z′y ∣p dxdy < ∞ dla każdego p > 1, natomiast funkcja h(x) = z(x , x)
ma nieograniczoną wariację (zatem w szczególności nie jest absolutnie cią-
gła). Czytelnika zainteresowanego szczegółami konstrukcji odsyłam do pracy
[17, str. 403–407].

Podziękowania. Dziękuję Archiwum Matematyków Polskich przy bibliotece
IMPAN wWarszawie za zdjęcie Eidelheita oraz panu Jarosławowi Prytule z Uni-
wersytetu im. Iwana Franki we Lwowie za przesłanie wielu elektronicznych
dokumentów z prac [5,6]. Ponadto dziękujęMonice Nawrockiej-Leśnik z Po-
znania za przetłumaczenie życiorysu Eidelheita z języka ukraińskiego na język
polski oraz Witoldowi Wnukowi z Poznania za korektę językową pierwszej
wersji tej pracy.
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