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Setna rocznica doktoratu Stefana Banacha

1.Wstęp

Postać Stefana Banacha (1892–1945) została dokładnie opisana w książ-

kach Kałuży [12] oraz Jakimowicz i Miranowicza [10], ale sprawa jego doktoratu

jest mniej udokumentowana. Spróbuję tę lukę uzupełnić, a związane jest to ze

stuleciem jego pracy doktorskiej, przyjętej do oceny w czerwcu 1920 roku na

Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. W pracy [18] Prytuła opi-

sał – na podstawie przejrzanych dokumentów dwunastu matematyków, którzy

uzyskali w latach 1920–1939 doktorat na UJK – tryb doktoryzowania się. Są

tam także informacje dotyczące doktoratu Banacha, z których skorzystaliśmy

w niniejszym tekście.

Banach po złożeniu rozprawy doktorskiej w czerwcu 1920 roku oraz zda-

niu egzaminów doktorskichw listopadzie i grudniu uzyskał promocjęw styczniu

1921 roku. Promotorem formalnym (na dyplomie) był Kazimierz Twardowski.

Poniżej opisana zostanie procedura związana z doktoratem Banacha. Opis ten

obala wielemitów z nią związanych.

2.Doktorat Stefana Banacha

Stefan Banach złożył 24 czerwca 1920 roku pracę doktorską O operacjach

na zbiorach abstrakcyjnych i ich zastosowaniach do równań całkowych naWy-

dziale FilozoficznymUJKwe Lwowie. Została ona przyjęta do dalszej procedury.

Zdjęcie Stefana Banacha z tego okresu, pochodzące z okładki książki [10], zostało

opublikowane w artykule [14].
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1. Faksymile recenzji doktoratu Banacha z 1920 roku

Ocena rozprawy doktorskiej Stefana Banacha, datowana na 30 październi-

ka 1920 roku została napisana odręcznie przez Eustachego Żylińskiego i podpi-

sana przezHugona Steinhausa.
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W ocenie rozprawy doktorskiej Stefana Banacha czytamy:

Wymieniona praca zajmuje się operacjami funkcyjnemi. Równanie Fre-

dholma dało autorowi asumpt do pracy nad równaniami funkcyjnemi w szero-

kim zakresie.Wychodząc z bardzo ogólnych założeń buduje autor specyficzną

algebrę, która zawiera w sobie nietylko rachunek wektorów, liczb zespolonych

it.d. jako szczególne przypadki, lecz także algebry funkcyjne w 8 przez autora

specjalnie badanych przestrzeniach funkcyjnych. –Ograniczając się w następnej

części rozprawy do operacji addytywnych, które ze względu na liczne zasto-

sowania wmatematyce i fizycematematycznej osobliwy przedstawiają interes,

wyprowadza autor szereg teorematów, w których założenia ograniczoności (lub

podobne) operacji addytywnych pociągają za sobą ciągłość lub inne równie

ważne własności. Następnie rozwiązuje p. Banach dwa zasadnicze równania

funkcyjne linjowe, których szczególnym przypadkiem są równania Fredholma.

Robiąc dalszy krok ku specjalizacji przechodzi naprzód do przestrzeni, których

punktami są funkcje mierzalne w sensie Lebesgue’a, następnie zaś do swoich

8 pól funkcyjnych, o których wykazuje, że spełniają aksjomaty jego specyficznej

algebry, tak że już jako owoc ostateczny otrzymuje uchylenie zbytecznego założe-

nia Hilberta co do ograniczoności całki ∬ K(s, t)φ(s)φ(t)dsdt przy dowodzie

istnienia rozwiązań równania Fredholma. Jeszcze i w tem stadjum specjalizacji

wyniki pozostają znacznie ogólniejsze od rezultatów innych autorów.

Dowody przeprowadzone są w sposób prosty, wytworny i oryginalny. Pod-

kreślić należy, że p. Banach pracuje tu w dziedzinie, której uwagę swą poświęcili

uczeni tej miary, coVolterra,Hilbert, Fréchet,Hadamard, F. Riesz it.d., i że osiąga

w tem współzawodnictwie tak wybitne zdobycze.

Wobec oryginalności metod, ważności wyników oraz pięknej i bardzo

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

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

habilitacji w najpoważniejszych Uniwersytetach.

Egzamin doktorski zmatematyki i fizyki zdał Banach celująco 3 listopada

1920 roku przed komisją, którą stanowili: Eustachy Żyliński i Hugo Steinhaus

(matematycy), Stanisław Loria (fizyk) oraz dziekan Zygmunt Weyberg (minera-

log i krystalograf). Egzamin z filozofii zdał także celująco 11 grudnia 1920 roku,

a komisję stanowili: Kazimierz Twardowski,MścisławWartenberg iWeyberg.

Promocja doktorska Banachamiałamiejsce 22 stycznia 1921 roku. Skan

aktu promocyjnego Banachamożna zobaczyć na zdjęciu 4.

Promotorem (formalnym) na dyplomie był filozof i logik Kazimierz Twar-

dowski, gdyż był profesorem zwyczajnym. Wówczas nie było promotorstwa

innego niż oficjalne podczas uroczystej promocji. Niektórzy piszą niesłusznie,

że promotorem był Antoni Łomnicki (zob. [12, str. 52; 19, str. 91]). Banach był

uczniem Steinhausa, ale niewiadomo, jaki był (i czy w ogóle był, oprócz recenzji)
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2. Faksymile protokołu egzaminu doktorskiego Banacha z 1920 roku

3. Faksymile protokołu egzaminu Banacha z filozofii
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4. Faksymile aktu promocyjnego Banacha w albumie doktorów UJK z 1921 roku, podpisane-

go przez prorektora UJKWłodzimierza Sieradzkiego, dziekanaWydziału Filozoficznego UJK

ZygmuntaWeyberga i promotora Kazimierza Twardowskiego

udział Steinhausa w powstaniu pracy doktorskiej Banacha. Informacje oraz uza-

sadnienie dotyczące obu promotorów znajdujemy w poniższych wyjaśnieniach.

W artykule [15, str. 60], w przypisie 10, napisano:

(...) formalnie na dyplomie doktorskim wpisany jest Kazimierz Twardowski

(1866–1938), gdyż był on profesorem zwyczajnym od 1898 roku.W statucie Uni-

wersytetu do 1929 roku było zapisane, by Wydział wyznaczał promotora z grona

swoich profesorów zwyczajnych według kolejności albo z uwzględnieniem życze-

nia kandydata. Od 7 września 1929 roku tej reguły już nie było. Banach złożył

pracę doktorską 24 czerwca 1920 roku, a wtedy H. Steinhaus, E. Żyliński i St. Ru-

ziewicz nie byli jeszcze profesorami zwyczajnymi i niemogli być promotorami

Banacha. Recenzentami byli jednak H. Steinhaus i E. Żyliński (zob. [18, str. 138])].

Po pierwsze,Twardowski zanotowałwDzienniku (zob. [20, cz. I, str. 196]):

„22 stycznia 1921. Promowałemw południe Stefana Banacha na doktora filozofii”.

Po drugie, Ludwik Sternbach w liście do Zygmunta Birnbauma z 26 maja

1938 roku pisał (zob. [16, str. 34]):
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Udaję się do Kawiarni Szkockiej, gdziema być Lebesgue. Miał wczoraj wykład

„O konstrukcjach lineałem”, a pojutrze promocję honorową. Promotorem jest

Steinhaus. Pierwszym jego doktorem był Banach, a Lebesgue – byćmoże ostat-

nim, jak to z pewną realistycznąmelancholią niedawno stwierdził.

Po trzecie,Marek Kac napisał (zob. [11, str. 575; 16, str. 34, przypis 3]):

W 1938 roku, kiedy zagrożenie wojną wisiało już nad Polską i Steinhaus przewod-

niczył przyznaniu tytułu doktora honoris causa dlaHenri Lebesgue’a, powiedział

do mnie po ceremonii: „To nie będzie zły wynik pozostawiając za sobą Banacha

jako pierwszego i Lebesgue’a jako ostatniego doktoranta”.

Już w pracy [13, str. 200] pisałem, że „promotor przed wojną oznaczał biu-

rokratyczną formalność i niewielemiał wspólnego z rzeczywistymi związkami

naukowymi”. Potwierdzeniem tej opinii jest sprawa promotorstwa doktoratu

Banacha oraz doktoratów na przykład Juliusza Schaudera,Władysława Orlicza

i Józefa Pepisa (zob. [18]).

Dyplom doktorski Banacha został wydany 29 marca 1921 roku. Widać

zatem, że Banach uzyskał doktorat w wyjątkowym trybie. Zdjęcia sześciu osób

związanych z doktoratem Banacha znajdują się dalej.

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

Banacha, pisany z pewnością w języku polskim. Jej tłumaczenie na język fran-

cuski opublikowano dopiero w 1922 roku jako artykuł [1] Sur les opérations

dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales w trzecim

numerze czasopisma FundamentaMathematicae (strony 133–181). Przedruko-

wano je również w książce [4] z 1979 roku (na stronach 305–348), gdyż była

jego kluczową publikacją. Praca wyszła dwa lata później, gdyż druk wtedy trwał

dłużej, a także dlatego, że w 1920 roku trwała wojna polsko-bolszewicka i Lwów

był na linii frontu.

Banachw pracy doktorskiej, oprócz podania definicji zupełnej przestrzeni

unormowanej, udowodnił również ważne twierdzenia o operatorach liniowych,

w tym twierdzenia, że granica punktowo zbieżnego ciągu operatorów liniowych

ciągłych jest operatorem liniowym ciągłym oraz twierdzenie o punkcie stałym

dla przekształceń zwężających (kontrakcji). Udowodnił ponadto, że przestrzeń

unormowana jest zupełna wtedy i tylko wtedy, gdy każdy szereg absolutnie

zbieżny jest zbieżny. Zawartość pracy doktorskiej Banacha została dokładnie

opisana w pracach [5, str. 73–78; 9; 14] oraz w książkach [7, str. 102–105; 8,

str. 273–275]. Historię nazw B-przestrzeń i przestrzeń Banacha na przestrzeń

liniową, unormowaną i zupełną szczegółowo omówiono w pracy [14].
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5.W kolejności od lewej do prawej: w górnym rzędzie – Kazimierz Twardowski,Hugo Steinhaus,

Eustachy Żyliński, poniżej: Stanisław Loria, Zygmunt Weyberg,MścisławWartenberg

O znaczeniu pracy doktorskiejBanacha tak pisał StanisławMazur (zob. [17,

str. 249]):

Powstanie analizy funkcjonalnej, tak jak powstanie każdej nowej dyscy-

pliny naukowej, było końcowym etapem długiego historycznego proce-

su. Obszerna jest listamatematyków, których badania przyczyniły się

do powstania analizy funkcjonalnej; obejmuje takie sławne nazwiska,

jak Vito Volterra, Dawid Hilbert, Jaques Hadamard,Maurice Fréchet

i Fryderyk Riesz.Ale rok 1922,w którym Stefan Banachw polskim czaso-

piśmie FundamentaMathematicae ogłosił swą rozprawę doktorską (...),

jest datą przełomową w historii matematyki XX wieku.

Praca doktorska Banacha była prapoczątkiem analizy funkcjonalnej, nato-

miast książka BanachaFéorie des opérations linéaires [2] z 1932 roku z trzema

fundamentalnymi twierdzeniami była początkiem liniowej analizy funkcjonal-

nej. Dzieło Banacha spopularyzowało osiągnięcia lwowskiej szkoły matema-
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tycznej, w tym też osiągnięcia Banacha, któremu został powierzony odczyt

plenarny na Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w Oslo w 1936

roku (zob. [3] oraz [6]). Monografia Banacha stała się szybko podstawowym

dziełem w analizie funkcjonalnej.

Warto odnotować na koniec, że Banach był promotorem siedmiu dok-

torantów, z których trzech ukończyło doktorat na UJK we Lwowie. Byli to:

Stanisław Mazur w 1932 roku, Józef Schreier w 1934 roku i Meier Eidelheit

w 1938 roku. Kolejnych czterech rozpoczęło w lutym 1941 roku na Lwowskim

PaństwowymUniwersytecie im. Iwana Franki studia doktoranckie (aspiranturę),

któremiały trwać trzy lata. Byli to: Andrzej Alexiewicz,Moisaj Gertwagen,Mi-

chał Skalski i Zygmunt Zahorski. Jednak 22 czerwca 1941 roku Niemcy napadły

na ZSRR,więcw lipcu 1941 roku szkoły wyższe zostały zamknięte i był to koniec

studiów doktoranckich. Jest to temat na inny artykuł, w którym opisani zostaną

doktoranci Banacha.

Podziękowania. Dziękuję Jarosławowi Prytule z Uniwersytetu Państwowego im.

Iwana Franki we Lwowie za przesłanie skanów zdjęć 1, 2 i 4. Zdjęcia były też

załączone w jego pracy [18] na stronach 144 i 145. Ponadto dziękuję Redakcji

Wiadomości Matematycznych za cenne uwagi językowe orazmerytoryczne.
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