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WŁADYSŁAW ORLICZ (1903-1990) — JEGO ŻYCIE

I WKŁAD DO MATEMATYKI

Odczyt ten jest oparty na moim, wspólnym z Witoldem Wnukiem, ar-
tykule „Władysław Orlicz (1903–1990)” napisanym dla Wiadomości
Matematycznych 36(2000), 85-147. Będę go cytował jako [MW]. Kiedy zo-
stałem poproszony o wygłoszenie odczytu o moim nauczycielu na “Sesji
Naukowej poświęconej pamięci Władysława Orlicza” w Będlewie w okresie
27–29 września 2000 pomyślałem, że celowe będzie skrócenie prezentacji
życiorysu i matematycznego dorobku Władysława Orlicz a zaoszczędzony
czas wykorzystać będzie można na moje osobiste wspomnienia i na poka-
zanie jak największej ilości ciekawych zdjęć związanych z życiem Orlicza.
Na odczycie zaprezentowałem 44 zdjęcia, wliczając w to kopię świadectw,
indeksu, listu i innych dokumentów oraz rezultaty należące do Orlicza lub
mające wręcz nazwisko Orlicza w nazwie twierdzenia.

1. Życie Orlicza

Władysław Roman Orlicz urodził się 24 maja 1903 roku w Okoci-
miu. Rodzice Franciszek Orlicz i Maria Orlicz (z domu Rossknecht) mieli
pięciu synów: Kazimierza, Tadeusza, Władysława, Michała i Zbigniewa. Ta-
deusz, Władysław i Michał byli profesorami a Kazimierz i Zbigniew zginęli
w czasie wojen światowych. Najwcześniejsze zdjęcie Orlicza jakie znalazłem
(zdjęcie 1) pochodzi moim zdaniem z lat 1906-1907 (chociaż Orlicz podpisał
je własnoręcznie umieszczając datę ok. 1905).
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Zdjęcie 1. Orlicz ok. 1906/07

Franciszek Orlicz był buchalterem w okocimskim browarze, którego dy-
rektorem był dziadek Władysława, Michał Rossknecht. Franciszek Orlicz
wcześnie i niespodziewanie osierocił swoich synów ulegając przypadkowemu
śmiertelnemu zatruciu rybą. Matka chłopców wyszła później ponownie za
mąż przyjmując nazwisko Patocka. Zdjęcie 2 pochodzi z 1917 roku i przed-
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stawia matkę z pięcioma synami. Na zdjęciu 3 jest widoczny dodatkowo
drugi mąż matki Orlicza.

Zdjęcie 2. Lwów 1917: Władysław Orlicz
(pierwszy z lewej) z matką i braćmi

Zdjęcie 3. Orlicz z matką, ojczymem i braćmi

Rodzina Orliczów dość często zmieniała miejsca pobytu co wiązało się z
koniecznością zmiany szkół. Władysław uczyl się więc w Tarnowie, moraw-
skim Znaimiu i we Lwowie. Uczył się bardzo dobrze, szczególnie w starszych
klasach, co stwierdzają jego świadectwa szkolne. Załączam kopię dwóch
świadectw (z pierwszej i siódmej klasy). Możemy zobaczyć, że Orlicz w
pierwszej klasie miał ocenę dobrą z matematyki ale już w siódmej klasie
uzyskał ocenę bardzo dobrą. 10 czerwca 1920 roku uzyskał maturę w Pań-
stwowej Drugiej Szkole Realnej we Lwowie.
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Zdjęcie 4. Świadectwo Orlicza z I klasy (rok szkolny 1912/13)

W roku 1920 Orlicz zgłosił się ochotniczo do Armii Polskiej, aby czyn-
nie uczestniczyć w wojnie przeciwko Rosji Radzieckiej. Szczęśliwie uniknął
niebezpieczeństw „ogniowej próby”, gdyż zmagania wojenne zakończyły się
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Zdjęcie 5. Świadectwo Orlicza z VII klasy (rok szkolny 1919/20)

przed skierowaniem jednostki do działań bojowych. Zachowało się zdjęcie
z tego okresu (zdjęcie 6).
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Zdjęcie 6. Rembertów-lipiec 1920: Orlicz w Armii Polskiej

Studia rozpoczął Orlicz na Politechnice Lwowskiej jednak z powodu
kłopotów z geometrią wykreślną, gdyż natura nie obdarzyła go wyobraź-
nią przestrzenną, przeniósł się na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
by studiować matematykę. Otrzymał indeks nr 7012 w języku łacińskim
a następnie książkę legitymacyjną (takim mianem określano indeks ale już
w języku polskim) z numerem 11372. Uczyli go w tym czasie mistrzowie
tej rangi co Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Antoni �Lomnicki, Stanisław
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Ruziewicz, Eustachy Żyliński czy Kazimierz Ajdukiewicz, prowadzący wy-
kłady z zakresu logiki i metodologii nauk. Zdjęcie 7 pokazuje jedną stronę
z indeksu Orlicza z okresu studiów na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie z podpisami S. Banacha, S. Lorii, S. Ruziewicza, H. Steinhausa
i E. Żylińskiego.

Zdjęcie 7. Strona z indeksu Orlicza z podpisami S. Banacha,
S. Lorii, S. Ruziewicza, H. Steinhausa i E. Żylińskiego
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Pracę Orlicz rozpoczął już w roku 1923 jako demonstrator przy Kate-
drze Matematyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego. Stu-
dia uniwersyteckie zakończył w roku akademickim 1925/26 i już od 1 sierp-
nia 1925 roku był młodszym asystentem przy I Katedrze Matematki Uni-
wersytetu Jana Kazimierza. Nie był to stały etat ale umowa o pracę na jeden
rok, sytematycznie odnawiana. W 1926 roku Orlicz opublikował pierwszą
pracę naukową z zakresu teorii sumowalności w Tohoku Mathematical Jo-
urnal. Rozprawę doktorską „Z teorji szeregów ortogonalnych” obronił 30
lipca 1928 roku. Profesor nigdy nie wyjaśnił dlaczego promotorem dyser-
tacji nie był Hugo Steinhaus, najwybitniejszy ówczesny polski specjalista
z tematyki szeregów ortogonalnych, lecz Eustachy Żyliński.

12 lipca 1928 roku Władysław Orlicz zawarł związek małżeński z Zo-
fią Krzysikówną, asystentką przy Katedrze Fizyki Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza i nauczycielką w Żeńskim Gimnazjum Notre Dame we Lwowie. Pani
Zofia urodziła się 26 września 1898 w bośniackiej miejscowości Foča. Była
ona osobą angażującą się w sprawy narodowe. Jako żołnierz Armii Kra-
jowej ratowała polskich Żydów. Pracowała w Instytucie Weigla oddając
swoją krew. W uznaniu zasług nadano jej Order Virtuti Militari. Władze
komunistyczne po dziwnym procesie w roku 1948 uwięziły ją na ponad 5
lat (od marca 1948 do maja 1953) i po wyjściu z więzienia nie mogła zna-
leźć pracy. Pani Zofia budziła sympatię i szacunek wszystkich, którzy ją
znali. Żyła 101 lat (!). Załączam tutaj jej cztery zdjęcia (tzn. zdjęcia 8-11).
Pierwsze zdjęcie (zdjęcie 8) pochodzi z roku 1939. Zdjęcie 9 to rok 1945,
zdjęcie 10 pochodzi z roku 1980 i wreszcie ostatnie zdjęcie Pani Zofii, które
ja osobiście zrobiłem, to zdjęcie 11 gdzie ma ona prawie 100 lat. Jeszcze
w tym wieku paliła papierosy, żartowała i pamiętała wiele faktów z jej i
Profesora Orlicza życia. Była też dość sprawna fizycznie. Po raz ostatni wi-
działem ją po upływie ponad roku tzn. we wrześniu lub październiku 1999
roku. Była już bardzo niesprawna. Stwierdziła na zakończenie rozmowy, że
widzimy sie po raz ostatni. Miała dobre przeczucie gdyż faktycznie widzie-
liśmy się po raz ostatni. Zmarła 5 listopada 1999 roku w Poznaniu. Smutno
mi było kiedy dowiedziałem sie o jej śmierci, gdyż odwiedzałem ją kilka
razy w roku przez ostatnie 9 lat. Wspominała czasy lwowskie i poznańskie
oraz martwiła się zmianami w Polsce, zwłaszcza w ostatnich 5 latach jej
życia.

Semestr zimowy 1929 i semestr letni 1930 spędził Orlicz w znanym
niemieckim ośrodku naukowym w Getyndze. Udał się tam celem studiowa-
nia o dziwo nie matematyki ale mechaniki teoretycznej. Wyjechał dzięki
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Zdjęcie 8. Orlicz z żoną Zofią (1939) Zdjęcie 9. Orlicz z żoną Zofią (1945)

Zdjęcie 10. Władysław Orlicz, Zofia Zdjęcie 11. 6 lipca 1998: Pani Zofia Orlicz
Orlicz i Wanda Matuszewska (1980) w domu w Poznaniu na Libelta 22 m. 4

mająca prawie 100 lat i paląca
papierosy (!)

stypendium uzyskanym w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego. Otrzymał bezpłatny paszport i 8000 ówczesnych złotych.
W Niemczech zetknął się z wieloma znakomitościami w tym z: E. Lan-
dau’em, R. Courantem, H. Bohrem, M. Bornem. Nawiązał też kontakt
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Zdjęcie 12. Getynga 1929

z Gotfriedem Köthe. Załączam tutaj zdjęcie z roku 1929 zrobione właśnie
w Getyndze (zdjęcie 12) ale również orginalne zaświadczenie niemieckie z 28
lipca 1930 roku (zdjęcie 13) wydane przez szefa Instytutu Fizyki Teoretycz-
nej w Getyndze Prof. Maxa Borna (przypomnijmy, że Max Born otrzymał
Nagrodę Nobla z Fizyki w 1954 roku jak również fakt, że urodził się we
Wrocławiu). Pozwoliłem sobie przetłumaczyć na język polski wlaśnie to za-
świadczenie, gdyż z informacji tutaj zawartej wynika, że faktycznie stypen-
dium Orlicza było przyznane na fizykę teoretyczną. Można jednak odnieść
wrażenie, że Orlicz uczestniczył bardziej w życiu fizyków niż matematy-
ków. Tak jednak nie było gdyż w Getyndze przecież rozpoczął, początkowo
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we współpracy z Wilhelmem Z. Birnbaumem również ze Lwowa, a później
samodzielnie, badanie przestrzeni funkcyjnych, nazwanych po latach prze-
strzeniami Orlicza. Praca z Birnbaumem z 1931 roku ma wiele ważnych
obserwacji, przydatnych później w teorii przestrzeni Orlicza, ale jej głów-
nym celem było uogólnienie twierdzenia Landaua. Przestrzenie Orlicza z
punktu widzenia analizy funkcjonalnej tzn. jako przestrzenie funkcyjne po-
jawiły się po raz pierwszy w pracy Orlicza z 1932 roku, z dodatkowym wa-
runkiem na funkcję tzw. warunkiem ∆2, a w 1936 roku w pełnej ogólności
tzn. bez tego dodatkowego założenia.

Zdjęcie 13. Zaświadczenie od Prof. Maxa Borna o aktywności
Orlicza w Getyndze na zajęciach z fizyki
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Starałem się tutaj znaleźć zdjęcia Orlicza najbliższe powstania prze-
strzeni Orlicza tzn. najbliższe roku 1932. Znalazłem dwa zdjęcia (zdjęcie
14 i 15), które są z lat 1931-1934.

Zdjęcie 14. Orlicz w Zakopanem Zdjęcie 15. Orlicz ok. 1931-34

Przestrzeniami Orlicza interesują się matematycy na całym świecie.
Przykładowo, w latach 1987-1989 miałem wykłady w Caracas w Wenezueli
na temat „Modular and Orlicz Spaces” (1987/88, 84 godziny) i „Operators
in Orlicz Spaces” (1988/89, 80 godzin), w 1989 roku wykłady w Campi-
nas w Brazylii „Interpolation of Operators” (50 godzin), z których po-
wstała moja książka „Orlicz Spaces and Interpolation” (Campinas 1989,
225 stron), i w 1990 roku wykłady w Lule̊a w Szwecji „Modular and Orlicz
Spaces” (24 godziny). W 1997 roku będac w Japonii zostałem poproszony
przez Uniwersytet w Kitakyushu, jako uczeń Orlicza, o odczyt na temat
przestrzeni Orlicza. Przestudiowałem uważnie historię ich powstania oraz
rozwoju i wygłosiłem półtoragodzinny odczyt Orlicz spaces by their history
na Kyushu Institute of Technology w Kitakyushu 3 marca 1997 roku. Jego
prezentacja wywołała nawet znaczny oddźwięk, gdyż oprócz wideo-filmu
jaki zrobiono z tego odczytu (mam oczywiście kopię) czasopismo Mathema-
tica Japonica zamówiło artykuł przeglądowy Orlicz spaces — history and
a survey of certain aspects, którego przygotowanie niebawem się zakończy.
Będzie to dokładna historia powstania i rozwoju teorii przestrzeni Orlicza.
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W październiku 1930 roku zostaje Orlicz starszym asystentem w Dru-
giej Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwow-
skiej. Kierownikiem Katedry był profesor Antoni Łomnicki.

Zdjęcie 16. Maj 1934: dedykacja Władysława
Orlicza dla żony Zofii na jego rozprawie habilitacyjnej

22 czerwca 1934 roku uzyskuje habilitację przedstawiając Radzie Wy-
działu Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kazimierza roz-
prawę „Z badań nad układami ortogonalnemi”. Rezultaty prac Profesora
nad układami ortogonalnymi miały charakter fundamentalny i wnosiły bar-
dzo istotny wkład w rozwój tej części analizy, co zostało podkreślone np.
w książce B. S. Kashina i A. A. Saakyana „Szeregi ortogonalne”, wyda-
nej w 1984 roku. Na jednej z broszur zawierającej rozprawę habilitacyjną,
którą Orlicz ofiarował żonie Zofii znajduje się bardzo osobista i intymna de-
dykacja: Kochanemu Bureczkowi — Rudasek. Załączam jako zdjęcie numer
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16 ksero tej właśnie kopii. Przed śmiercią Pani Zofii sprawdziłem czy tak
właśnie mówili oni do siebie w domu. Pani Zofia potwierdziła, że właśnie
tak nazywali siebie w domu.

1 października 1935 roku awansował Orlicz na stanowisko adiunkta na
Politechnice i równocześnie otrzymał veniam legendi na Uniwersytecie, co
oznaczało prawo wykładania.

Zdjęcie 17. Nominacja Orlicza na Profesora Uniwersytetu Poznańskiego
podpisana przez Prezydenta Ignacego Mościckiego

W dniu 14 września 1937 roku został profesorem nadzwyczajnym mate-
matyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznań-
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skiego, obejmując stanowisko po zmarłym Kazimierzu Abramowiczu. Za-
łączam jako zdjęcie 17 kopię nominacji W. Orlicza na stanowisko profesora
podpisaną przez prezydenta Ignacego Mościckiego.

Dodajmy, że na profesurę w Poznaniu kandydował też przyjaciel Wła-
dysława Orlicza, Stanisław Mazur, bliski współpracownik Stefana Banacha.
Pani Zofia Orliczowa powiedziała kiedyś, że jedną z przyczyn odrzucenia
wniosku Mazura były jego lewicowe poglądy. Jesienią 1939 roku powinien
też rozpocząć pracę na Uniwersytecie Poznańskim Józef Marcinkiewicz, do-
skonale zapowiadający się uczeń Antoniego Zygmunda, profesora w Wilnie.

Zdjęcie 18. Legitymacja Orlicza z 1938 roku

Zdjęcie 18 to legitymacja Orlicza z roku 1938 jako Profesora, upoważ-
niająca do przejazdów ulgowych dla urzędników państwowych. Zdjęcie 19 to
Orlicz razem z Janem Mikusińskim w Puszczykowie koło Poznania. Wresz-
cie zdjęcie 20 to kopia z koperty (z lutego 1939 roku) w której to kopercie
była wypłata profesora Orlicza wraz ze wszystkimi potrąceniami służbo-
wymi i prywatnymi. Możemy stwierdzić, że była to po potrąceniach dobra
wypłata, na tamtejsze czasy, wynosząca netto 639 złotych.

Opuszczenie Lwowa nie było dla Władysława Orlicza decyzją łatwą.
Tracił codzienny kontakt z najsilniejszą w owych czasach w skali świata
grupą wybitnych matematyków rozwijających analizę funkcjonalną. Grupę
tę nazwano później Lwowską Szkołą Matematyczną. Zasłynęła ona także
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Zdjęcie 19. Puszczykowo 1938: Władysław Orlicz i Jan Mikusiński

Zdjęcie 20. Luty 1939: kopia koperty z wypłaty profesora Orlicza
wraz ze wszystkimi potrąceniami służbowymi i prywatnymi
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niekonwencjonalnymi metodami pracy. Do legendy przeszły systematyczne
spotkania i dyskusje jej członków w lokalu Kawiarni Szkockiej. Tam po-
wstawała słynna “Księga Szkocka”. Był to gruby zeszyt - notatnik, do któ-
rego wpisywano problemy, jakich w danej chwili nie udawało się rozwiązać.
Często stawiający problem dopisywał obietnicę uhonorowania osoby, która
znajdzie rozwiązanie, nagrodą w postaci butelki wina lub piwa. Za rozwią-
zanie zagadnienia istnienia bazy w przestrzeni Banacha Stanisław Mazur
zobowiązał się sprezentować żywą gęś. Taką właśnie nagrodę odebrał z rąk
fundatora szwedzki matematyk Per Enflö w roku 1972. Większość pytań,
a było ich ponad 190, wpisanych do Księgi Szkockiej ma już dzisiaj swoje
odpowiedzi. Autorem, lub współautorem, 14 spośród nich był Orlicz. Zain-
teresowanych Księgą Szkocką i losami zapisanych tam problemów odsyłam
do książki R. D. Mauldina, The Scottish Book, Mathematics from the Scot-
tish Cafe, Birkhäuser, Boston - Basel - Stuttgart, 1981, MR 84m:00015.
Miałem zresztą okazję pisać komentarz do problemu 87.

Wspominając swoje poznańskie początki lat 1937-39 Orlicz stwierdzał,
że takich zadań z całek krzywoliniowych i powierzchniowych jakie przeli-
czano na ćwiczeniach w Poznaniu nigdy przedtem nie widział i próbując
zmierzyć się z nimi samodzielnie miewał często ogromne kłopoty.c

Wybuch Drugiej Wojny Światowej zastał Profesora Orlicza we Lwo-
wie, gdzie przebywał na wakacjach. Do Poznania nie miał oczywiście po co
wracać. Tragiczne lata okupacji spędził we Lwowie mieszkając przy ulicy
Kopcowej 3.

W listopadzie 1939 roku został zaangażowany na Politechnice, gdzie
objął wakującą adiunkturę po nieobecnym Stefanie Kaczmarzu. W okre-
sie od 31 grudnia 1939 do 22 czerwca 1941 był profesorem przy Katedrze
Matematyki na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1941–1944 pracował
oficjalnie jako nauczyciel w Publicznej Rzemieślniczej Szkole Zawodowej,
a nieoficjalnie prowadził tajne nauczanie gimnazjalne i akademickie.

Pierwszym wypromowanym doktorem przez Władysława Orlicza był
Andrzej Alexiewicz, który obronił 1 maja 1944 roku rozprawę “O ciągach
operatorów” przed Komisją złożoną z profesorów: Nikliborca, Orlicza i Zier-
khoffera. Z obroną doktorską Alexiewicza wiąże się pewna anegdota. Otóż
po kilkudziesięciu latach, w czasie spotkania szerszego grona matematyków
w Poznaniu z okazji imienin Profesora Orlicza, ten ostatni zaczął wspo-
minać ową obronę podkreślając, że doktorant był doskonale przygotowany
i egzaminujący byli bardzo zadowoleni z udzielanych im odpowiedzi. Wów-
czas przysłuchujący się tej relacji Jerzy Albrycht powiedział: nie dziwię
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się zachwytom Komisji, bo dobrze pamiętam, iż w dniu obrony było silne
bombardowanie Lwowa i zapewne huk eksplozji zagłuszał złe odpowiedzi.

Od września 1944 roku do początków lutego 1945 roku Orlicz był kie-
rownikiem Katedry Teorii Funkcji w Państwowym Uniwersytecie Lwowskim
im. Iwana Franki. 5 maja 1945 roku powrócił do Poznania. Jesienią 1945
roku otrzymał on propozycję pracy w tworzonej we Wrocławiu „Śląskiej
Szkole Głównej” razem z grupą swoich lwowskich kolegów i mistrzów. Nie
uległ jednak namowom, m.in. Hugo Steinhausa, i pozostał w mieście nad
Wartą.

Zdjęcie 21. Karykatura Orlicza z 1946 roku
wykonana przez L. Jeśmianowicza
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21 lipca 1948 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego.
W tym też czasie dodatkowo pracował w Państwowym Instytucie Matema-
tycznym w Warszawie, włączonym wkrótce w strukturę Polskiej Akademii
Nauk jako Instytut Matematyczny. Związki jego z Instytutem Matematycz-
nym PAN trwały do końca życia. Był tam przez pewien czas kierownikiem
Zakładu Analizy Funkcjonalnej, długoletnim członkiem Rady Naukowej In-
stytutu i zastępcą jej przewodniczącego.

Zdjęcie 22. Poznań: październik 1950

W roku 1956 został Członkiem Korespondentem, a w 1961 Członkiem
Rzeczywistym PAN.

Do czasu przejścia na emeryturę tzn. do wiosny 1970 roku kierował
Katedrą Matematyki I na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza.

W siedzibie Oddziału Poznańskiego Instytutu Matematycznego PAN
(utworzonego oczywiście jego staraniem) mieszczącego sie wtedy przy ul.
Mielżyńskiego 27/29 prowadził „Konwersatorium z Wybranych Zagadnień
Analizy Funkcjonalnej”, nazywane potocznie „Seminarium Orlicza” albo
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„Środowe Seminarium Orlicza”. Odbywało się ono środy w godzinach 12.30
— 14.00. Profesor siedział zawsze w pierwszym rzędzie na drugim krześle
licząc od drzwi.

Zdjęcie 23. Poznań 1950: Orlicz po Zdjęcie 24. Julian Musielak i Władysław
wykładzie z rachunku prawdopodobieństwa Orlicz

Każde seminarium kończyło się podziękowaniami Profesora, jego krót-
kim komentarzem, a często uwagami zawierającymi sugestie co do kierun-
ków dalszych prac i pytaniami o związki przedstawionych twierdzeń z wcze-
śniejszymi, a zwłaszcza klasycznymi wynikami i zagdnieniami pokrewnymi.
Profesor przychodził do Oddziału codziennie o godzinie 13.00 (w dzień se-
minarium wcześniej). Między 15.00 a 17.00 miał tzw. drzemkę w gabinecie.
Od 17.00 do 21.00, a czasam nawet do 21.30 pracował lub przyjmował gości.
Około 21.30 wracał do domu na ulicę Libelta 22 m. 4.

Bardzo charakterystyczny był sposób zwracania się Orlicza do osób
znanych mu i związanych w jakiś sposób z matematyką. Po oczywistym
„dzień dobry” padały zawsze słowa „Panie Kolego” lub „Koleżanko” (rza-
dziej „Pani Aniu”, „Pani Zosiu” itp.).

Władysław Orlicz wypromował w ciągu 40 lat 39 doktorów (ja byłem
numerem 37). Zdjęcie 25 przedstawia W. Orlicza z jego dwoma doktoran-
tami: A. Alexiewiczem i Z. Ciesielskim.

Liczba prac magisterskich przygotowanych pod jego kierunkiem jest
także imponująca. Było ich ponad 500. Tematy prac, czy to doktorskich,
czy magisterskich, były zawsze dostosowane do rozmiarów uzdolnień i moż-
liwości ucznia. Napisał też wiele recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyj-
nych.

Brał on udział w Kongresach Matematycznych w Oslo, Edynburgu,
Sztokholmie i Warszawie, gdzie był honorowym prezydentem Kongresu.
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Zdjęcie 25. Poznań 1983. Od lewej: Andrzej Alexiewicz,
Władysław Orlicz i Zbigniew Ciesielski

Uczestniczył w konferencjach zagranicznych i wizytował wiele uczelni eu-
ropejskich (zwłaszcza niemieckich). Jesienią 1958 roku przebywał w Chi-
nach (Pekin, Szanghaj, Kanton). Odwiedził Jerozolimę i Kanadę. Zdjęcie
26 przedstawia jego odczyt w Halle w 1961 roku a zdjęcie 27 pochodzi
z 1966 roku z Moskwy.

Zdjęcie 26. Halle 1961: odczyt Orlicza Zdjęcie 27. Marceli Stark, Kazimierz
Kuratowski i Władysław Orlicz w Moskwie
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W 1974 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu York
w Toronto a w 1978 roku Politechniki Poznańskiej i w 1983 roku Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwa zdjęcia z tych uroczystości to
zdjęcia 28 i 29.

Zdjęcie 28. 1974: doktorat honoris causa Zdjęcie 29. Poznań 1983. Uroczystość
Uniwersytetu York w Toronto nadania doktoratu honorowego UAM.

Od lewej: Władysław Orlicz, Czesław
Olech, Zofia Orlicz, Wanda Matuszewska

Orlicz był redaktorem czasopism matematycznych: „Studia Mathema-
tica” (od 1961 roku) i przez 35 lat (1955 — 1990) „Commentationes Ma-
thematicae” („Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego”). Anga-
żował się też w działalność towarzystw naukowych, a przede wszystkim
w działalność Polskiego Towarzystwa Matematycznego, którego był preze-
sem w okresie 1977 -1979 i wieloletnim członkiem honorowym. Przez 18 lat
prezesował Oddziałowi Poznańskiemu Towarzystwa. Dość długo kierował
Wydziałem Trzecim Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
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Zdjęcie 30. Orlicz w latach 70-tych Zdjęcie 31. 80-te urodziny Orlicza

Zdjęcie 32. Poznań 1986. Od lewej: Lars Erik Persson,
Władysław Orlicz, Wanda Matuszewska, Lech Maligranda
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Dokonania Władysława Orlicza uhonorowano najrozmaitszymi nagro-
dami. Został laureatem Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w 1973 roku
i otrzymał odznaczenia państwowe: Krzyż Komandorski Orderu Odrodze-
nia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz indywidualne Nagrody Państwowe (II
stopnia w 1952 roku i I stopnia w 1966 roku) a także Nagrodę im. Stefana
Banacha Polskiego Towarzystwa Matematycznego (w 1948 roku) i Medal
im. Kopernika (w 1973 roku) oraz Medal Wacława Sierpińskiego (w 1979
roku).

Zdjęcie 33. 1987: Orlicz w już nieistniejącej bibliotece
Instytutu Matematycznego PAN, Oddział w Poznaniu
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W 1986 roku Państwowe Wydawnictwo Naukowe zaproponowało wy-
danie Dzieł Zebranych Orlicza. Chciałbym tu wspomnieć, że poświeciłem
rok na napisanie artykułu o dorobku naukowym Orlicza i na pomoc w
skompletowaniu i uporządkowaniu wszystkich odbitek jego prac a także
uzupełnienie ich abstraktami. Wszystko to ukazało się w dwóch tomach
w 1988 roku jako Władysław Orlicz, Collected Papers, PWN, Warszawa
1988 i liczy łącznie 1754 strony. Pamiętam też jak bardzo się cieszył Orlicz
kiedy zobaczył te dwa tomy. Muszę jednak odnotować, że pełny spis prac
Orlicza znajduje się, nie w Collected Papers ale dopiero w pracy [MW].

Zdjęcie 34. Zdjęcie i podpis Orlicza zamieszczone w I tomie

„Władysław Orlicz, Collected Papers, Warszawa 1988”
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Zdjęcie 35. Poznań 31 sierpnia 1989 — Zdjęcie 36. Poznań 1989. Od lewej: Carlos
konferencja „Function Spaces”. Od lewej: Finol, Francisco Hernandez, Władysław
Henryk Hudzik, Władysław Orlicz, Julian Orlicz, Lech Maligranda, Witold Wnuk

Musielak

Zdjęcie 37. Poznań 1990
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Zdjęcie 38. 10 maja 1990: ostatni list jaki otrzymałem od Orlicza
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Orlicz mówił, że

„matematyka to swobodny tok myśli i pojęć, które matematyk, podobnie
jak czyni to muzyk z dźwiękami, a poeta ze słowami, składa w twierdzenia
i teorie”.

Matematyka była dla niego wszystkim, albo prawie wszystkim, bo obok
matematyki zawsze interesował się filozofią i naukami przyrodniczymi. Ma-
tematyka była bez wątpienia jego przeznaczeniem. Czuł ją i rozumiał bar-
dzo głęboko, w stopniu dostępnym tylko nielicznym.

Matematyka była z nim również w momencie śmierci. Zmarł on wie-
czorem 9 sierpnia 1990 roku przy korekcie pracy przyjętej do druku w „Ma-
thematica Japonica”.

Ciekawostką tutaj jest fakt, że pierwsza i ostatnia jego praca były opu-
blikowane w Japonii. Pierwsza w Tohoku Mathematical Journal a ostatnia
w Mathematica Japonica. Jako zdjęcie 38 pozwoliłem sobie skopiować list
od Orlicza jaki on napisał do mnie w maju 1990 roku (ja w tym czasie pra-
cowałem w Caracas w Wenezueli). Można przeczytać w nim, że był chory
i trochę usposobiony pesymistycznie. W końcowych słowach pisze „Mam
nadzieję, że jednak jeszcze się zobaczymy”. Muszę tu dodać, że widzieliśmy
się jeszcze na początku sierpnia 1990 roku. Orlicz był trochę sfrustrowany
ale cieszył się z naszego spotkania.

Śmierć Władysława Orlicza, postaci legendarnej już za życia, ostat-
niego członka Lwowskiej Szkoły Matematycznej, współtwórcy jej potęgi
i ponadczasowych dokonań była ogromną stratą dla nauki polskiej i świa-
towej. Żyje on wciąż w pamięci swoich uczniów i następców.

Konferencje i sesje naukowe poświęcone pamięci Władysława Orlicza
jakie się dotychczas odbyły to:

1. „Orlicz Memorial Conference”, Uniwersytet Mississippi w Oxford
(USA), 21–23 marzec 1991. Odczyty zostały opublikowane w Proceedings
of the Orlicz Memorial Conference held in Oxford, MS., USA, March 21-23
1991 (ed. P. Kranz and I. Labuda) Oxford MS., The University of Missis-
sippi, Department of Mathematics (1991), 132 str. Załączam tutaj zdjęcie
uczestników konferencji (zdjęcie 39).

2. „Function Spaces V”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
28 sierpnia - 2 września 1998. W ramach tej międzynarodowej konferencji
odbyła się też sesja naukowa poświęcona Władysławowi Orliczowi. Mate-
riały konferencyjne wraz z notą biograficzną L. Maligranda and W. Wnuk,
Władysław Orlicz: his life and contributions to mathematics (strony 23–29),
zostały wydrukowane w lipcu 2000 w Function Spaces (Proc. Conf. on Func-
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Zdjęcie 39.Orlicz Memorial Conference, Oxford (USA) 1991. Od lewej:
James E. Jamison, Nigel J. Kalton, Stephen Montgomery-Smith, James W.
Roberts, Lech Maligranda, Pei-Kee Lin, Iwo Labuda, James Porter, Anna
Kamińska, Christopher Lang, Marek Nawrocki, Gerard Buskes, Elias Saab,
Joe Diestel, Mohamed A. Khamsi, Michael M. Neumann, Alan Paterson,
Tom Burton

tion Spaces held in Poznań in 1998), Lecture Notes in Pure and App. Math.
No. 213, Marcel Dekker, New York–Basel 2000, 527 stron.

3. „Sesja Naukowa poświęcona pamięci Władysława Orlicza”, Będlewo,
27–29 września 2000. Zorganizował ją Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu a sesja odbyła się w ośrodku
Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie. 27 września wieczorem, po
lampce wina, miałem 45 minutowy odczyt „Władysław Orlicz–jego życie
i wkład do matematyki”, który jest tu właśnie spisany. Przez następne dwa
dni zaprezentowano 15 odczytów przez znanych matematyków polskich.
Poinformowano również, że jest też planowana międzynarodowa konferencja
w Poznaniu w 2003 roku w setną rocznicę urodzin Orlicza.

Władysław Orlicz napisał 171 prac naukowych (patrz [MW]), w tym
szereg artykułów omawiających osiągnięcia matematyki polskiej (jak np.:
Lwowska Szkoła Matematyczna w okresie międzywojennym, Wiadom. Mat.
23(1981), 222-231 czy Achievements of Polish mathematicians in the do-
main of functional analysis in the years 1919-1951, Władysław Orlicz Col-
lected Papers , PWN, Warszawa 1988, 1616-1641 ) oraz przedstawiających
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życie i działalność matematyków polskich: Stefana Banacha, Stefana Kacz-
marza, Antoniego Łomnickiego, Stanisława Mazura, Zbigniewa Polniakow-
skiego i Juliusza Pawła Schaudera. Załączam jako zdjęcie 40 rękopis pracy
Orlicza, charakterystyczny dla jego stylu pisania.

Zdjęcie 40. Rękopis pracy Orlicza

Książki napisane przez niego to 2 podreczniki szkolne:
1. S. Kubraczkiewicz i W. Orlicz, Rachunki do I klasy szkoły powszech-
nej , Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów
1937, 92 strony.
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2. A. Frejlich i W. Orlicz, Matematika dlya klyasi serednikh zagal’no-
-osvitnikh shkil, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we
Lwowie 1938, 168 stron (po ukraińsku).

i monografia:

3a. W. Orlicz, Liniowa Analiza Funkcjonalna, Peking 1963, 138 stron
(po chińsku).

W 1958 roku W. Orlicz (i A. Pełczyński) gościli w Instytucie Matema-
tycznym Academia Sinica w Pekinie. Załączam zdjęcia 41-43 z tego pobytu.
W. Orlicz miał, po niemiecku, cykl wykładów z liniowej analizy funkcjonal-
nej a A. Pełczyński ćwiczenia. Wykłady te zostały przetłumaczone przez
Guan Zhao Zhi i Li Wen Qing i wydane w 1963 roku po chińsku wraz z
75 zadaniami wybranymi przez Pełczyńskiego. Książka ta była ważna dla
matematyków chińskich bo spowodowała zainteresowanie dużej grupy ba-
daczy tematyką analizy funkcjonalnej. W latach 1990-91 Prof. Lee Peng
Yee z Narodowego Uniwersytetu w Singapurze przetłumaczył ją na język
angielski (Wu Congxin z Harbinu dodał omówienie rezultatów z przestrzeni
Orlicza).

3b. W. Orlicz, Linear Functional Analysis, angielskie tłumaczenie z chiń-
skiego książki [3a] przez Lee Peng Yee, Series in Real Analysis 4,
World Scientific, Singapore 1992, 262 strony. MR 94c:46002 Zbl
799.46002

Mówiąc o książkach Władysława Orlicza trzeba jeszcze raz wspomnieć
o jego Dziełach Zebranych wydanych przez Państwowe Wydawnictwo Na-
ukowe w dwóch tomach w 1988 roku jako Władysław Orlicz, Collected Pa-
pers oraz o rekonstrukcji książki Banacha.

4. Władysław Orlicz, Collected Papers. I, II. With contributions by
Wanda Matuszewska and Lech Maligranda, PWN-Polish Scien-
tific Publishers, Warszawa 1988, 1754 strony. MR 89i:01141 Zbl
675.01024

5. Władysław Orlicz i Andrzej Alexiewicz dokonali rekonstrukcji
książki S. Banacha „Wstęp do teorii funkcji zmiennej rzeczywistej”,
Monografie Matematyczne, Tom 17, Warszawa-Wrocław 1951.
Książka była przygotowywana do publikacji w drukarni Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, ale w wyniku działań wojennych zniszczony
został rękopis i część gotowego już składu. Orlicz i Alexiewicz uzu-
pełnili brakujące fragmenty tekstu.
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Zdjęcie 41.1958: W. Orlicz i A. Pełczyński na murze chińskim

Zdjęcie 42. Pekin 1958: W. Orlicz i A. Zdjęcie 43. 1958: W. Orlicz i A.
Pełczyński wśród matematyków chińskich Pełczyński w Chinach

Ponadto Władysław Orlicz przez wiele lat gromadził materiały zamie-
rzając przygotować specjalną publikację o znanych i mniej znanych osobach
związanych ze Szkołą Lwowską a także o Lwowskiej Szkole Matematycznej.
Niestety, tego planu nie udało mu się zrealizować.

2. Nazwisko ORLICZ-a w matematyce

Dokładne omówienie dorobku naukowego Orlicza można znaleźć w wy-
żej wspomnianym moim wspólnym artykule z W. Wnukiem [MW]. Tutaj
tylko wspomnę o przestrzeniach Orlicza i zestawię twierdzenia z nazwiskiem
Orlicza bez specjalnego omówienia czy komentarzy. Załączam też podsta-
wowe prace Orlicza w każdej części oraz monografie (w kolejności histo-
rycznej) związane z omawianą problematyką w których rezultaty Orlicza
są cytowane.
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Dorobek naukowy Orlicza podzieliłem, podobnie jak w [MW], na kilka
grup tematycznych:

A. Przestrzenie Orlicza
B. Zbieżność bezwarunkowa i szeregi funkcyjne
C. Przestrzenie F -unormowane i przestrzenie Saksa
D. Teoria sumowalności
E. Operatory wielomianowe
F. Interpolacja operatorów
G. Równania różniczkowe — twierdzenia generyczne
H. Przestrzenie modularne i funkcjonały ortogonalnie addytywne
I. Funkcje rzeczywiste. Funkcje o skończonej uogólnionej wariacji

W każdej powyższej grupie tematycznej wypiszę rezultaty lub określe-
nia zawierające nazwisko Orlicza.

A. Przestrzenie Orlicza

1. Funkcyjne i ciągowe przestrzenie Orlicza (1932, 1936):

Lϕ[a, b] =
{
x : Iϕ(λx) :=

∫ b
a

ϕ(λ|x(t)|)dt <∞

dla pewnego λ > 0 zależnego od x
}

�ϕ =
{
x = (xn) :

∞∑
n=1

ϕ(λ|xn|) <∞ dla pewnegoλ > 0 zależnego odx
}
.

2. Norma Orlicza (1932):

‖x‖0ϕ = sup
{∫ b
a

|x(t)y(t)|dt :
∫ b
a

ϕ∗(|y(t)|dt � 1
}

3. Twierdzenie (Orlicz, 1936) :
(a) Zbieżność ‖xn − x‖0ϕ → 0 jest równoważna warunkowi Iϕ(λ(xn −
x))→ 0 dla każdego λ > 0.

Jeżeli ϕ spełnia warunek ∆2 dla dużych u, to :
(b) Przestrzeń Lϕ[a, b] jest ośrodkowa, co więcej układ Haara jest bazą
w Lϕ[a, b].

(c) Przestrzeń sprzężona do Lϕ[a, b] jest izomorficzna z (Lϕ
∗[a,b], ‖ · ‖0ϕ∗).

(d) Przestrzeń Lϕ[a, b] jest refleksywna o ile ϕ∗ także spełnia warunek
∆2.



66 LECH MALIGRANDA

4. Funkcja Orlicza lub ϕ-funkcja:
funkcja ϕ : [0,∞) → [0,∞) niemalejąca, ciągła i nieograniczona oraz

taka, że
ϕ(u) = 0⇔ u = 0.

5. F-norma Mazura-Orlicza (1958) :

|x|ϕ = inf{ε > 0 : Iϕ(x/ε) � ε}.

6. Twierdzenie Mazura-Orlicza (1958) :
Jeżeli miara µ jest bezatomowa i skończona (licząca), to przestrzeń Or-

licza Lϕ(µ) jest lokalnie wypukła wtedy i tylko wtedy, gdy ϕ jest równoważna
funkcji wypukłej w pewnym otoczeniu nieskończoności (zera).

7. Twierdzenie Orlicza (1961) :
Norma Luxemburga w przestrzeni Orlicza Lϕ(µ)

‖x‖ϕ = inf{ε > 0 : Iϕ(x/ε) � 1}

jest równa
‖x‖ϕ = inf

k>0
k−1 max (1, Iϕ(kx)).

8. Indeksy Matuszewskiej-Orlicza (1960) ϕ-funkcji :

sϕ = lim
λ→0+

ln kϕ(λ)
lnλ

, σϕ = lim
λ→∞

ln kϕ(λ)
lnλ

, kϕ(λ) = lim sup
u→∞

ϕ(λu)
ϕ(u)

Własności wykazane w pracach Orlicza:
a. 0 � sϕ � σϕ �∞
b. σϕ < ∞ ⇐⇒ ϕ ∈ ∆2 dla dużych u, tzn. ϕ(2u) � Cϕ(u) dla pewnej
stałej C > 0 oraz u � u0 � 0
c. ϕ1

∞←− ∼ ϕ2 ⇒ sϕ1 = sϕ2 i σϕ1 = σϕ2
d. ϕ wypukła funkcja Orlicza ⇒ 1

sϕ∗
+ 1
σϕ

= 1
sϕ

+ 1
σϕ∗

= 1

Podstawowe prace Orlicza:
[A1] W. Orlicz, Über eine gewisse Klasse von Räumen vom Typus B,

Bull. Int. Acad. Polon. Sci. A 1932, No. 8/9, 207-220 (1932).
[A2] W. Orlicz, Über Räume (LM ), Bull. Int. Acad. Polon. Sci. A 1936,

93-107.
[A3] Z.W. Birnbaum i W. Orlicz, Über die Verallgemeinerung des Be-

griffes der zueinander konjugierten Potenzen, Studia Math. 3(1931),
1-67.
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[A4] S. Mazur i W. Orlicz, On some classes of linear spaces, Studia
Math. 17(1958), 97-119.

[A5] W. Matuszewską i W. Orlicz, On certain properties of ϕ-functions,
Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 8(1960),
439-443.

A. Monografie o przestrzeniach Orlicza:
[AM1] M. A. Krasnoselskii i Ya. B. Rutickii, Convex Functions and Orlicz

Spaces, GITL, Moskwa 1958; ang. tłumaczenie Nordhoff, Gronin-
gen 1961, 260 str.

[AM2] J. Lindenstrauss i L. Tzafriri, Classical Banach Spaces, I. Sequence
Spaces i II. Function Spaces, Springer-Verlag 1977, xiii+188 str. i
1979, 253 str.

[AM3] J. Musielak, Orlicz Spaces and Modular Spaces, Lecture Notes in
Math. 1034, Springer-Verlag, Berlin-New York 1983, 225 str.

[AM4] C. Wu and T. Wang, Orlicz Spaces and their Applications, Heilon-
gjing Sci. & Tech. Press 1983, 461 str. (po chińsku).

[AM5] L. Maligranda, Orlicz Spaces and Interpolation, Seminars in Math.
5, Univ. of Campinas, Campinas SP, Brazil 1989, 209 str.

[AM6] M. M. Rao i Z. D. Ren, Theory of Orlicz Spaces, Marcel Dekker,
New York 1991, 461 str.

[AM7] S. Chen,Geometry of Orlicz Spaces, Dissertationes Math. 356(1996),
204 str.

B. Zbieżność bezwarunkowa i szeregi funkcyjne

Szereg
∞∑
1
xn jest bezwarunkowo zbieżny w przestrzeni Banacha X jezeli

każdy z szeregów
∞∑
1
xπ(n), gdzie π oznacza dowolną permutację zbioru liczb

naturalnych jest normowo zbieżny. Szereg
∞∑
1
xn jest podszeregowo zbieżny

w przestrzeni Banacha X gdy każdy podszereg
∞∑
1
xnk , gdzie (nk) jest do-

wolnym rosnącym ciągiem liczb naturalnych jest normowo zbieżny.

1. Twierdzenie Orlicza (1933) :

Szereg
∞∑
1
xn jest bezwarunkowo zbieżny w przestrzeni Banacha X wtedy

i tylko wtedy, gdy jest on podszeregowo zbieżny.
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2. Twierdzenie Orlicza-Pettisa (Orlicz 1929; Pettis 1939):

Szereg
∞∑
1
xn jest bezwarunkowo zbieżny w normie wtedy i tylko wtedy,

gdy jest podszeregowo zbieżny w słabej topologii.

3. Twierdzenie Orlicza (1929) :

Szereg
∞∑
1
xn jest bezwarunkowo zbieżny w ciągowo słabo zupełnej prze-

strzeni Banacha X wtedy i tylko wtedy, gdy
∞∑
1
|x∗(xn)| <∞ dla wszystkich

liniowych i ciągłych funkcjonałów x∗ na X.

4. Twierdzenie Orlicza (1933):
Przestrzeń Lp[a, b] dla 1 � p < ∞ jest kotypu max(p, 2), tzn. je-

żeli szereg
∞∑
1
xn jest bezwarunkowo zbieżny w Lp[a, b], 1 � p < ∞, to

∞∑
1
‖xn‖max (2,p) <∞.

5.Własność Orlicza:
Przestrzenie Banacha, w których dla każdego szeregu bezwarunkowo

zbieżnego
∞∑
1
xn zachodzi

∞∑
1
‖xn‖2 < ∞ nazywamy przestrzeniami z wła-

snością Orlicza. Mają ją oczywiście przestrzenie Lp dla 1 � p � 2, a ogólniej
przestrzenie Banacha cotypu 2.

6. Twierdzenie Orlicza o mnożnikach Weyla (1927) :
Niech (ak) będzie ustalonym ciągiem liczbowym. Jeżeli istnieje rosnący

do nieskończoności ciąg liczbowy (wk) taki, że dla pewnego podciągu (wkn)
mamy

∞∑
1

1
wkn
<∞, sup

k

log kn+1
log kn

<∞ oraz
∞∑
1

a2k(log k)2wk <∞,

to
∞∑
1
akϕk(x) jest bezwarunkowo zbieżny prawie wszędzie.

Podstawowe prace Orlicza:
[B1] W. Orlicz, Beiträge zur Theorie der Orthogonalentwicklungen II,

Studia Math. 1(1929), 241-255.
[B2-3] Über unbedingte Konvergenz in Funktionenräumen (I), (II), Studia

Math. 4(1933), 33-37, 41-47.
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B. Monografie o szeregach i bezwarunkowej zbieżności w przestrzeniach
Banacha:
[BM1] S. Kaczmarz i H. Steinhaus, Teorija Ortogonal’nykh Rjadov, Mo-

skwa 1958, 507 str.
[BM2] J. Diestel i J.J. Uhl, Vector Measures, AMS, Providence, Rhode

Island 1977, 334 str.
[BM3] J. Diestel, Sequences and Series in Banach Spaces, Graduate Texts

in Math., vol 92, Springer-Verlag, New York 1984, 272 str.
[BM4] B.S. Kashin i A.A. Saakyan, Ortogonal’nyje Rjady, Nauka, Moskwa

1984, 496 str.; angielskie tłumaczenie Orthogonal Series, Transl. of
Mathematical Monographs 75, Amer. Math. Soc., Providence, RI
1989, 463 str.

[BM4] M. I. Kadets i V. M. Kadets, Series in Banach Spaces. Conditio-
nal and Unconditional Convergence, Birkhäuser Verlag, Basel 1997,
164 str.

C. Przestrzenie F -unormowane i przestrzenie Saksa

1. Twierdzenie Mazura-Orlicza (1933) lub zasady jednostajnej ogra-
niczoności w przestrzeniach F-unormowanych:
Jeżeli (Tn)∞n=1 są ciągłymi operatorami liniowymi z F -przestrzeni X do

przestrzeni F -unormowanej Y oraz zbiór {Tn(x) : n ∈ N} jest ograniczony
w Y dla dowolnego x ∈ X, to operatory Tn są jednakowo ciągłe. Gdy ponadto
ciąg (Tn) jest punktowo zbieżny, to operator graniczny jest ciągły.

2. Twierdzenie o rezonansie (Mazur-Orlicz 1933):
Jeżeli ciąg (Tn) ciągłych operatorów działających między F -przestrzeniami

X,Y jest taki, że:
(i) {Tn(x) : n ∈ N} jest ograniczony dla wszystkich x ∈ X,
(ii) lim

n→∞Tn(x) istnieje dla elementów x pewnego zbioru liniowo gęstego
w X,

to T (x) = lim
n→∞Tn(x) istnieje dla wszystkich x ∈ X oraz operator T

jest liniowy i ciągły.

3. Zasada zagęszczania osobliwości (Orlicz 1935):
Niech Tnm(·, α) oznacza ciąg podwójny ciągłych operatorów liniowych

między przestrzeniami Banacha zależny od parametru α przebiegającego zu-
pełną przestrzeń metryczną A i taki, że Tnm(x, ·) są funkcjami ciągłymi
przy każdym x ∈ X.
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Jeżeli dla dowolnego α nie istnieje limn→∞ limm→∞ Tnm(xα, α) dla ja-
kiegoś xα ∈ X, to przy pewnym x ∈ X granica ta nie istnieje również
dla α należących do pewnego zbioru drugiej kategorii w A. Co więcej, zbiór
elementów x ∈ X o powyższej własności jest rezydualny w X.
4. Twierdzenie Mazura-Orlicza o nierównościach (1953) jako uogól-
nienie twierdzenie Hahna-Banacha:
Niech ω : X → R będzie funkcjonałem subliniowym na rzeczywistej

przestrzeni liniowej X oraz niech u : T → X i α : T → R będą dwoma
funkcjami. Na to by istniał w X funkcjonał liniowy f taki, że

f(x) � ω(x) dla każdego x ∈ X, α(t) � f(u(t)) dla każdego t ∈ T,

potrzeba i wystarcza zachodzenie nierówności

n∑
k=1

λkα(tk) � ω
( n∑
k=1

λku(tk)
)

dla dowolnych t1, . . . , tn ∈ T, λ1, . . . , λn � 0, n ∈ N.

Twierdzenie Mazura-Orlicza o nierównościach bywa formułowane w postaci
równoważnej określanej jako ”twierdzenie o kanapce”:
jeżeli subliniowy funkcjonał ω na rzeczywistej przestrzeni liniowej X

dominuje wklęsły funkcjonał ρ na wypukłym zbiorze K ⊂ X, tzn. ρ(x) �
ω(x) dla x ∈ K, to wtedy istnieje funkcjonał liniowy f na X taki, że ρ(x) �
f(x) dla x ∈ K oraz f(x) � ω(x) dla x ∈ X.

5. Przestrzenie Saksa (wprowadził je Orlicz w 1950 roku):

Jeżeli ‖ · ‖, ‖ · ‖∗ są odpowiednio taką normą i F -normą na przestrzeni
liniowej X, że kula jednostkowa B = {x ∈ X : ‖x‖ � 1} jest zupełna
w topologii τ(‖ · ‖∗) F -normy ‖ · ‖∗, to trójkę Xs = (B, ‖ · ‖, ‖ · ‖∗) nazywa
się przestrzenią Saksa.

Naturalnym przykładem, rozważanym w latach trzydziestych przez G.M.
Fichtenholza, jest przestrzeń Saksa wyznaczona przez L∞(0, 1) z normami
supremum istotnego i całkową.

Orlicz poszukiwał warunków zapewniających ciągłość operatora T z (Xs, τ(‖·
‖∗)) w przestrzeń Banacha lub Frécheta, jednakową ciągłość rodziny takich
operatorów, reprezentacji funkcjonałów na Xs.
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Podstawowe prace Orlicza:
[C1] S. Mazur i W. Orlicz, Über Folgen linearer Operationen, Studia

Math. 4(1933), 152–157.
[C2] Über Folgen linearer Operationen, die von einem Parameter abha-

engen, Studia Math. 5(1935), 160–170.
[C3] S. Mazur i W. Orlicz, Sur les espaces métriques linéaires (II), Stu-

dia Math. 13(1953), 137–179.
[C4] W. Orlicz, Linear operations in Saks spaces. I, II, Studia Math.

11(1950), 237-272; 15(1955), 1–25.

C. Monografie o przestrzeniach F-unormowanych i przestrzeniach Saksa:
[CM1] N. Dunford i J.T. Schwartz, Linear Operators, Part I: General

Theory, Interscience Publishers Inc, New York 1958, 872 str.
[CM2] A. L. Peressini, Ordered Topological Vector Spaces, , Harper and

Row Publishers, New York-Evanston-London 1967, 238 str.
[CM3] A. Alexiewicz, Analiza Funkcjonalna, Monografie Matematyczne

Tom 49, PWN, Warszawa 1969, 535 str.
[CM4] S. Rolewicz, Metric Linear Spaces, PWN Warszawa 1984, 470 str.
[CM5] J. Musielak, Wstęp do Analizy Funkcjonalnej, PWN, Warszawa

1976, 315 str.
[CM6] J.B. Cooper, Saks Spaces and Applications to Functional Analysis,

Notas de Matemática 64, North Holland, Amsterdam 1978, 335 str.

D. Teoria sumowalności

Nieskończona macierz rzeczywista (lub zespolona) A = (ank), n, k =
1, 2, . . . określa metodę sumowalności: ciąg x = (xn) jest A-sumowalny jeżeli

wszystkie szeregi Anx =
∞∑
k=1
ankxk są zbieżne i istnieje limn→∞Anx. Pole

zbieżności lub pole sumowalności cA metody A wszystkich A-sumowalnych
ciągów x jest przestrzenią liniową. Gdy każdy ciąg zbieżny x = (xn) jest
A-sumowalny, to metodę A nazywa się zachowawczą, a gdy dodatkowo
limn→∞Anx = limn→∞ xn to metodę A określa się jako regularną.

1. Twierdzenie Mazura-Orlicza o zgodności (1933, 1954):
Jeżeli każdy ciąg ograniczony sumowalny metodą regularną A jest su-

mowalny metodą regularną B, to obie metody są zgodne dla ciągów ograni-
czonych tzn. sumują ciągi ograniczone do tej samej granicy.
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2. Użyteczność metod przestrzeni Frécheta do badań pól sumo-
walności (Mazur-Orlicz 1933, 1954):

Użyteczną jest ośrodkowa topologia liniowa na cA wprowadzona przez
rodzinę półnorm

p(x) = sup
n
|
∞∑
k=1

ankxk|, pn(x) = sup
m
|
m∑
k=1

ankxk|, qn(x) = |xn|, n = 1, 2, . . . .

Podstawowe prace Orlicza:
[D1] S. Mazur i W. Orlicz, Sur les méthodes linéaires de sommation, C.

R. Acad. Sci. Paris 196(1933), 32-34.
[D2] S. Mazur i W. Orlicz, On linear methods of summability, Studia

Math. 14(1954), 129-160.

D. Monografie z teorii sumowalności:
[DM1] R. G. Cooke, Infinite Matrices and Sequence Spaces, Macmillan,

London, 1950, 360 str.
[DM2] K. Zeller, Theorie der Limitierungsverfahren, Springer-Verlag,

Berlin- Göttingen - Heidelberg 1958, 250 str.
[DM3] G. M. Petersen, Regular Matrix Transformations, McGraw-Hill Pub,

London-New York-Toronto 1966, 150 str.
[DM4] K. Zeller i W. Beekmann, Theorie der Limitierungsverfahren,

Springer-Verlag, Berlin-New York 1970, 326 str.
[DM5] A. Wilansky, Summability through Functional Analysis, North-Hol-

land, Amsterdam - New York 1984, 330 str.

E. Operatory wielomianowe

Operator wielomianowy P : X → Y , gdzie X,Y są przestrzeniami
Banacha to suma przekątnych operatorów wieloliniowych.

1. Wzór biegunowy Mazura-Orlicza (1935) jako uogólnienie wzoru
2xy = (x+ y)2 − x2 − y2:

P ∗k (x1, x2, . . . , xk) =
1
k!

∑
ε1,...,εk=0,1

(−1)k−(ε1+...+εk)Pk(ε1x1 + . . .+ εkxk).

2. Twierdzenie Mazura-Orlicza (1935) czyli uogólnienie twierdzenia
Banacha-Steinhausa o ciągach operatorów liniowych na przypadek opera-
torów wielomianowych o jednostajnie ograniczonych stopniach:
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Jeżeli Pn jest ciągiem ciągłych operatorów wielomianowych stopnia �
N z F -przestrzeni X do przestrzeni F -unormowanej Y oraz jeżeli

{x ∈ X : {Pn(x) : n = 1, 2, . . .} jest ograniczony}

jest zbiorem drugiej kategorii Baire’a w X, to ciąg (Pn(x)) jest jednakowo
ciagły w x = 0. W konsekwencji, jeżeli Pn(x) → P (x) dla każdego x ∈ X
to P jest operatorem wielomianowym.

3. Twierdzenie Alexiewicza-Orlicza (1953):
Słaba i mocna analityczność w rzeczywistych przestrzeniach Banacha

są równoważne.

Podstawowe prace Orlicza:
[E1-2] S. Mazur i W. Orlicz, Grundlegende Eigenschaften der polynomi-

schen Operationen I, II, Studia Math. 5(1935), 50-68 i 179-189.
[E3] A. Alexiewicz i W. Orlicz, Analytic operations in real Banach spa-
ces, Studia Math. 14(1953), 57-78.

E. Monografie o operatorach wielomianowych:
[EM1] E. Hille i R. S. Philips, Functional Analysis and Semi-Groups,

Amer. Math. Soc. Colloq. Publ. 31, Providence 1957, 820 str.
[EM2] S. Dineen, Complex Analysis in Locally Convex Spaces, Notas de

Matemática 83, North-Holland 1981, 504 str.

F. Interpolacja operatorów

1. Twierdzenie interpolacyjne Orlicza (1954):
Każda przestrzeń Orlicza Lϕ[a, b] jest interpolacyjna między L1[a, b]

i L∞[a, b] dla operatorów Lipschitza oraz

‖T‖Lip (Lϕ) � max (‖T‖Lip (L1), ‖T‖Lip (L∞)).

W orginalnym sformułowaniu twierdzenia, po prawej stronie nierówno-
ści występuje w miejsce 1 stała C > 1. Powyższe twierdzenie dla operatorów
liniowych udowodnił Orlicz już w 1935 roku.

2. Twierdzenie interpolacyjne (Orlicz 1954):
Dla dowolnej funkcji rosnącej i wklęsłej w na [0,∞) przestrzeń funkcji

lipschitzowskich Lipw jest interpolacyjna między C[a, b] i Lip 1 na [a, b] dla
operatorów liniowych.
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Twierdzenie to nie zostało zauważone w literaturze choć było pierw-
szym twierdzeniem interpolacyjnym wykraczającym poza przestrzenie Ba-
nacha funkcji mierzalnych. Analogiczne badania wiele lat później prowadzili
R. O’Neil (1966), E. M. Semenov (1968), J. Peetre (1969).

Więcej o twierdzeniach interpolacyjnych w pracach Orlicza można zna-
leźć w pracy: L. Maligranda, On Orlicz results in interpolation theory, Proc.
Orlicz Mem. Conf., Oxford/MS (USA) 1991, Exp. No. 5, 1-12.
Podstawowe prace Orlicza:

[F1] W. Orlicz, On a class of operations over the space of integrable
functions, Studia Math. 14(1954), 302-309.

[F2] W. Orlicz, Ein Satz über die Erweiterung von linearen Operationen,
Studia Math. 5(1935), 127-140.

[F3] W. Orlicz, On a class of operations over the space of continuous
vector valued functions, Studia Math. 14(1955), 285-297.

F. Monografie z interpolacji operatorów:
[FM1] S. G. Krein, Yu. I. Petunin i E. M. Semenov, Interpolation of Linear

Operators, Amer. Math. Soc., Providence 1982, 387 str.
[FM2] V. I. Ovchinnikov, The Method of Orbits in Interpolation Theory,

Math. Reports Vol. 1, Part 2, Harwood Publishers 1984, 168 str.
[FM3] C. Bennett i R. Sharpley, Interpolation of Operators, Pure and

Applied Mathematics 129, Academic Press, Boston 1988, 483 str.
[FM4] L. Maligranda, Orlicz Spaces and Interpolation, Seminars in Math.

5, Univ. of Campinas, Campinas SP, Brazil 1989, 209 str.
[FM5] Yu. A. Brudnyi i N. Ya. Krugljak, Interpolation Functors and In-

terpolation Spaces. I, North Holland, Amsterdam 1991, 734 str.

G. Równania różniczkowe — twierdzenia generyczne

Rozważmy wszystkie funkcje f ciagłe i ograniczone w prostokącie Q =
[a, b] × [c, d] lub Q = [a, b] × R

n. Klasyczne twierdzenie Peano informuje o
istnieniu co najmniej jednego rozwiązania problemu Cauchy’ego

(∗) x′(t) = f(t, x(t)), x(t0) = x0.

Standardowym założeniem gwarantującym jednoznaczność rozwiązania
w Q jest założenie, że f spełnia warunek Lipschitza. W przestrzeni Banacha
C(Q) z norma supremalną zbiór funkcji spełniających warunek Lipschitza
jest zbiorem I kategorii Baire’a i można by przypuszczać, że zbiór funkcji f
dla których (∗) ma jednoznaczne rozwiązanie jest zbiorem I kategorii, ale
jak wykazał właśnie Orlicz, zbiór ten jest zbiorem II kategorii Baire’a.
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Twierdzenie Orlicza o kategoriach (1932):
Zbiór funkcji f dla których równanie (∗) posiada jednoznaczne rozwią-

zanie, jest rezydualny (II kategorii) w przestrzeni C(Q).

Wniosek: Zagadnienie Cauchy’ego (∗) ma „prawie zawsze” jednoznaczne
rozwiązanie.

Podstawowe prace Orlicza:
[G1] W. Orlicz, Zur Theorie der Differentialgleichung y′ = f(x, y), Bull.

Int. Acad. Polon. Sci. A 1932, No. 8/9, 221-228 (1932).
G. Monografie z równań różniczkowych zawierające twierdzenia katego-
ryjne:
[GM1] J. Myjak, Orlicz type category theorems for functional and diffe-

rential equations, Dissertationes Math. 206(1980), 81 str.
[GM2] L. C. Piccinini, G. Stampacchia i G. Vidossich, Ordinary Diffe-

rential Equations in R
n. Problems and Methods, Applied Math.

Sciences 39, Springer-Verlag, New York-Berlin 1984, 397 str.

H. Przestrzenie modularne i funkcjonały ortogonalnie addytywne

1. Przestrzenie Musielaka-Orlicza (1959):

Lϕ(µ) = {x :
∫
Ω
ϕ(λ|x(t)|, t)dµ <∞dla pewnegoλ > 0 zależnego odx}

2. Modular w sensie Musielaka-Orlicza (1959):

Funkcjonał � określony na rzeczywistej przestrzeni liniowej X i mający
własności:

(�1) �(x) = 0⇔ x = 0,
(�2) �(−x) = �(x),
(�3) �(αx+ βy) � �(x) + �(y), dla α, β � 0, α+ β = 1,
(�4) �(tx)→ 0 gdy t→ 0,

nazywa się modularem. Definiuje on na X F -normę równością

(∗) ‖x‖� = inf
{
ε > 0 : �

(
x

ε

)
� ε
}
,

przy czym ‖xn‖� → 0 wtedy i tylko wtedy, gdy �(txn)→ 0 dla wszystkich
t > 0. Równość (∗) jest przeniesieniem na przypadek ogólnych przestrzeni
liniowych pomysłu Mazura i Orlicza [A4] z 1958 roku.
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3. Twierdzenie Drewnowskiego-Orlicza o postaci modularu orto-
gonalnie addytywnego (1968) :

Niech X będzie podkratą w przestrzeni L0(Ω,Σ, µ), która zawierając
funkcję f zawiera też iloczyn f1A dla dowolnego A ∈ Σ. Każdy modular
ortogonalnie addytywny tzn. funkcja � : X → [0,∞] spełniająca cztery
warunki:

(�A) �(f) = 0⇔ f = 0,
(�B) |f | � |g| ⇒ �(f) � �(g),
(�C) 0 � fn ↗ f ⇒ �(fn)↗ �(f),
(�D) �(f + g) = �(f) + �(g) gdy µ({s : f(s)g(s) = 0}) = 0)

ma postać

(∗∗) �(f) =
∫
S

ϕ(f(s), s)dµ,

gdzie ϕ jest funkcją spełniającą warunki typu Carathéodory’ego.

4. Twierdzenie Drewnowskiego-Orlicza o reprezentacji funkcjona-
łów ortogonalnie addytywnych (1969) :

Jezeli X jest podkratą w przestrzeni L0(Ω,Σ, µ) funkcji Σ-mierzalnych
i λ : X → R jest ortogonalnie addytywnym i bµ− µ ciągłym funkcjonałem
(tzn. λ(fn) → λ(f) o ile fn → f wg miary µ i |fn|, |f | � |g| dla pewnej
funkcji g ∈ X ) to ma postać (∗∗).
5. s-wypukłość w sensie Orlicza (1961):

Funkcja lub modular jest s-wypukły (0 < s � 1) jeśli

�(αx+ βy) � αs�(x) + βs�(y) dla α, β � 0, αs + βs = 1.

Orlicz wykazał, że modular s-wypukły � definiuje normę s-jednorodną (=
s-normę) wzorem

‖x‖s� = inf
{
ε > 0 : �

(
x

ε1/s

)
� 1
}
.

oraz zachodzi ciekawa równość

‖x‖s� = inf
t>0

max (t−s, t−s�(tx)).
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Podstawowe prace Orlicza:
[H1] J. Musielak i W. Orlicz, On modular spaces, Studia Math. 18(1959),

49-65.
[H2] L. Drewnowski i W. Orlicz, A note on modular spaces. X, Bull.
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[H3] L. Drewnowski i W. Orlicz, On representation of orthogonally addi-
tive functionals, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom.
Phys. 17(1969), 167-173.

[H4] L. Drewnowski i W. Orlicz, Continuity and representation of ortho-
gonally additive functionals, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math.
Astronom. Phys. 17(1969), 647-653.

[H5] W. Orlicz, A note on modular spaces. I, Bull. Acad. Polon. Sci.
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G. Monografie z przestrzeni modularnych:
[HM1] H. Nakano, Modulared Semi-ordered Linear Spaces, Maruzen, To-

kyo 1950, 289 str.
[HM2] J. Musielak, Przestrzenie Modularne, Wydawnictwo Uniwersytetu

im. A. Mickiewicza, Poznań 1978, 136 str.
[HM3] J. Musielak, Orlicz Spaces and Modular Spaces, Lecture Notes in

Math. 1034, Springer-Verlag, Berlin 1983, 225 str.
[HM4] W. Wnuk, Representations of Orlicz lattices, Dissertationes Math.

235 (1984), 62 str.

I. Funkcje rzeczywiste. Funkcje o skończonej uogólnionej wa-
riacji

1. Orlicz rozwiązał problem S. Ruziewicza (wpisany do Księgi Szkockiej
pod numerem 57) dotyczący istnienia funkcji spełniających jednocześnie
warunek Lipschitza względem niemalejącej funkcji w0 oraz warunek nie-
różniczkowalności względem innej funkcji niemalejącej w1. Orlicz podał w
[I1] warunek konieczny i dostateczny istnienia takiej funkcji wyrażający się
pewną relacją między w0 i w1.

Twierdzenie Orlicza (1948):
Niech w0 i w1 będą funkcjami niemalejącymi na [0, �], o wartości zero

jedynie w zerze i prawostronnie ciągłymi w punkcie 0. Na to by istniała
�-okresowa funkcja f na R spełniająca warunki:
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(1) |f(x+ h)− f(x)| � w0(|h|) dla wszystkich |h| � �,
(2) lim sup

h→0
|f(x + h) − f(x)|/w1(|h|) = +∞, dla wszystkich x ∈ R,

potrzeba i wystarcza by

lim inf
h→0+

w1(h)
h
γ(h) = 0, gdzie γ(h) = sup

0<k�h

k

w0(k)
.

Dostateczność została udowodniona przez efektywne skonstruowanie funk-
cji f .

2. Orlicz uogólnił wiele rezultatów o funkcjach o skończonej p-wariacji
na [a, b] na funkcje o skończonej ϕ-wariacji i skończonej ϕ-wariacji Riesza
na [a, b]. Prace te są wspólne z J. Musielakiem, R. Leśniewiczem, W. Ma-
tuszewską, J. Ciemnoczołowskim i L. Maligrandą.

Podstawowe prace Orlicza:
[I1] W. Orlicz, Sur les fonctions satisfaisant à une condition de Lip-
schitz généralisée (I), Stud. Math. 10(1948), 21-39.

[I2] J. Musielak i W. Orlicz, On generalized variations (I), Studia Math.
18(1959), 11-41.

[I3] R. Leśniewicz i W. Orlicz, On generalized variations. II, Studia
Math. 45(1973), 71-109.

[I4] J. Ciemnoczołowski i W. Orlicz, Functions of bounded ϕ-variation
and some related operators, Demonstratio Math. 18(1985), 231-251.

[I5] J. Ciemnoczołowski i W. Orlicz, Subseries convergence in the space
of functions of bounded ϕ- variation, Resultate Math. 8(1985), 1-8.

[I6] L. Maligranda i W. Orlicz, On some properties of functions of ge-
neralized variation, Monatsh. Math. 104(1987), 53-65.

G. Monografie o funkcjach rzeczywistych i funkcjach o skończonej uogól-
nionej wariacji:

[IM1] A. C. M. van Rooij i W. H. Schikhof, A Second Course on Real
Functions, Cambridge University Press, Cambridge - New York
1982, 212 str.

[IM2] J. Appell i P. P. Zabrejko,Nonlinear Superposition Operators, Cam-
bridge Tracts in Math. 95, Cambridge University Press, Cambridge
1990, 319 str.

[IM3] R. M. Dudley i R. Norvaisa, Differentiability of Six Operators on
Nonsmooth Functions and p-variation, Lecture Notes in Math. 1703,
Springer-Verlag, Berlin 1999, 285 str.
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Na zakończenie anegdota związana z “przestrzeniami Orlicza”:
Profesor Orlicz złożył podanie o przydział w Poznaniu większego miesz-

kania.
– Urzędnik odpowiedział:
– Nie możemy spełnić Pańskiej prośby o większe mieszkanie

przecież Pan ma własne przestrzenie !!!.

Zdjęcie 44. Karykatura Orlicza
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[K] G. Köthe, Wkład Stanisława Mazura w analizę funkcjonalną, Wiadom. Mat. 30
(1994), 199–250 (jest to polskie tłumaczenie artykułu ”Stanislaw Mazur’s Contribu-
tions to Functional Analysis”, Math. Ann. 277 (1987), 489–528 ).

Lech Maligranda
Department of Mathematics
Lule̊a University of Technology
S - 971 87 Lule̊a , Sweden
E-mail address: lech@sm.luth.se
http://www.sm.luth.se/ l̃ech/


