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WŁADYSŁAW ZAJĄCZKOWSKI (1837–1898)
I JEGO MONOGRAFIA

Z RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH

Praca zawiera biografię Władysława Wojciecha Zajączkowskiego (1837–
1898) oraz informacje o pierwszej polskiej monografii z równań różniczko-
wych zwyczajnych i cząstkowych wydanej przez Towarzystwo Nauk Ścisłych
w Paryżu w 1877 roku. Ponadto w pracy podane są informacje o jego waż-
niejszych osiągnięciach naukowych wraz z pełnym spisem prac naukowych.

1. Biografia Władysława Zajączkowskiego

Władysław Wojciech Zajączkowski
(na dwóch fotografiach z różnych okresów życia [10], [11])

Władysław Wojciech Zajączkowski urodził się 12 kwietnia 1837 roku
w Strzyżowie koło Rzeszowa ([2], [4], [8], [10]) w rodzinie aptekarza Jana
i Alojzy z domu Tokarskiej. W latach 1844–1847 uczęszczał do szkoły po-
wszechnej, a następnie do roku 1853 ukończył sześć klas I-go Gimnazjum im.
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S. Konarskiego w Rzeszowie. Naukę w klasie siódmej i ósmej kontynuował
w I-szym Gimnazjum im. św. Anny w Krakowie, które ukończył w 1855 roku.
W tym samym roku rozpoczął studia matematyczne, fizyczne i przyrodnicze na
Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w roku 1858 został mianowany na stano-
wisko asystenta przy Katedrze Fizyki, a w 1861 roku uzyskał stopień doktora
filozofii [1] na podstawie pracy Stosunki barometryczne Krakowa. Praca ta
potem wyszła drukiem w 1864 (vide [12]). W latach 1861–1862 Zajączkowski
uzupełniał swoje studia w uniwersytetach w Getyndze, Berlinie i Wiedniu. W ro-
ku 1862 habilitował się z matematyki ([2], [3]) na Uniwersytecie Jagiellońskim
na podstawie pracy O całkach Eulera i Fouriera. Była to pierwsza habilitacja
z matematyki na UJ. Równocześnie w tym samym terminie w UJ z mechaniki
teoretycznej habilitował się Jan Kowalczyk. Mechanikę teoretyczną traktowano
wówczas jako dział matematyki [3]. Procedurę habilitacji wprowadzono w Uni-
wersytecie Krakowskim w 1861 roku, w Austrii istniała ta procedura od 1848
roku. Po habilitacji Zajączkowski pracował w UJ (w latach 1862–1864) jako do-
cent w Katedrze Matematyki Elementarnej [9]. W ramach tej katedry prowadził
w tym czasie wykłady z analizy matematycznej. Następnie od 1864 roku był
wykładowcą w Szkole Głównej Warszawskiej. Początkowo wykładał mechanikę
analityczną, a później od roku 1867, już jako profesor nadzwyczajny, geometrię
analityczną oraz rachunek całkowy i równania różniczkowe1. W 1867 roku uzy-
skał w Szkole Głównej Warszawskiej stopień doktora matematyki na podstawie
rozprawy [19] Teoryja równań różniczkowych o cząstkowych pochodnych rzędu
1-go. Gdy władze rosyjskie zamknęły Szkołę Główną w 1869 roku, kontynuował
wykłady do 1872 roku na rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim. Dnia 16
kwietnia 1872 roku Zajączkowski został mianowany na stanowisko profesora
zwyczajnego matematyki Akademii Technicznej we Lwowie (późniejsza Szkoła
Politechniczna). Przeniósł się więc z Warszawy do Lwowa, gdzie pozostał do
końca życia. W roku akademickim 1878/79 i 1885/86 był rektorem Szkoły
Politechnicznej. Prócz pracy w Szkole Politechnicznej, wykładał także geome-
trię analityczną oraz teorię równań różniczkowych i całkowych w Cesarskim
Uniwersytecie Lwowskim jako docent tego uniwersytetu od 1881 roku [10].

W latach 1886–1891 piastował godność członka Krajowej Rady Szkol-
nej. Był członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego od roku 1867,

1 Stanisław Dobrzycki (Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej Warszawskiej. Sek-
cja matematyczna, Ossolineum 1971) odnotowuje (loc. cit. s. 63): W swoich wykładach teorii
równań różniczkowych W. Zajączkowski, jak świadczą zachowane notatki M. Próchnickiego,
opierał się głównie na podręcznikach Sturma i Schlömilcha, przy czym odsyłał studentów także
do innych dzieł (Legendre, Jacobi, Raabe) i oryginalnych rozpraw w czasopismach (np. Kummera
w „Journal für die reine und angewandte Mathematik”). (Red.)
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jak też członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie (od roku 1872 człon-
kiem korespondentem, a od roku 1874 członkiem czynnym), Towarzystwa
Pedagogicznego we Lwowie i Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu (członek
korespondent od 1873 roku).

Zajączkowski był jednym z wybitniejszych matematyków polskich XIX
wieku. Odnosząc się ogólnie do najważniejszych osiągnięć naukowych W. Za-
jączkowskiego poniżej prawie dosłownie zacytujemy wybrane stwierdzenia
z pozycji [9] ustęp 8c (str. 460 i 461) oraz z pozycji [10] (str. 559). W przytoczo-
nych opracowaniach stwierdza się, że przedmiotem jego prac naukowych były
głównie równania różniczkowe, geometria analityczna i matematyczne metody
fizyki (por. [9] i [10]). W książce [13] zawarł podstawowy wykład teorii funk-
cji potencjalnej w kontekście jej zastosowania do wybranych dziedzin fizyki.
W książce [19] wprowadził pewne oryginalne metody rozwiązywania zagadnień
związanych z całkowaniem układów równań o pochodnych cząstkowych rzędu
pierwszego w przypadku wielu zmiennych niezależnych.

W pracy [42] zawarł pełny wykład własności wyznaczników o p wymiarach.
W pracy [57] badał inwolucje pewnych powierzchni skośnych. Z przytoczo-
nych przykładów i bibliografii jego prac wynika, że był matematykiem bardzo
wszechstronnym – zajmował się równaniami różniczkowymi, mechaniką, geo-
metrią i algebrą.

Zajączkowski nie wprowadził do nauki żadnej przełomowej idei naukowej,
ale jest autorem szeregu istotnych przyczynków, zwłaszcza w teorii równań
różniczkowych i geometrii analitycznej. Był człowiekiem towarzyskim, obdarzo-
nym dużym poczuciem humoru [10]. Przy tym był bardzo dobrym wykładowcą.
Dlatego też był człowiekiem cenionym i lubianym przez współpracowników
i studentów.

Zajączkowski publikował swoje prace w Archiv der Mathematik, Wiadomo-
ściach Rosyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego (oryginalny tytuł: Varxav-

skago Universiteta Izv~st�i), a także w wydawnictwach Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego, Akademii Umiejętności w Krakowie i Towarzystwa
Nauk Ścisłych w Paryżu [9].

Wydał drukiem około 50 publikacji, w tym 10 książek naukowych i pod-
ręczników akademickich (skryptów) oraz kilka podręczników szkolnych, wzna-
wianych kilka razy. Kilka z tych prac jest powtórzeniami w szerszej wersji
i w innym języku wcześniej opublikowanego zagadnienia. Ponadto opubliko-
wał kilkanaście prac o charakterze historycznym, popularnonaukowym lub
dydaktycznym.

Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza polska monografia z zakresu
równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych [34] Wykład nauki o równa-
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niach różniczkowych wydana w Paryżu w 1877 roku. Monografię tę omówimy
bardziej szczegółowo.

Pod koniec życia Zajączkowski ograniczył swoją działalność naukową z po-
wodu postępującej szybko utraty wzroku. Zmarł we Lwowie 7 października
1898 roku w wieku 61 lat.

2. Praca monograficzna Teorya równań różniczkowych
o cząstkowych pochodnych rzędu pierwszego z 1867 roku

Opublikowanie monografii Wykład nauki o równaniach różniczkowych
poprzedziło wydanie drukiem rozprawy Teoryja równań różniczkowych o cząst-
kowych pochodnych rzędu pierwszego [19], która była podstawą do uzyskania
stopnia doktora filozofii w Warszawskiej Szkole Głównej. Rozprawa ta ma
charakter pracy monograficznej. Została wydana w postaci oddzielnej książki.
Jest to pierwsza książka w języku polskim dotycząca teorii równań różnicz-
kowych cząstkowych rzędu pierwszego. Składa się z czterech części. Część
pierwsza dotyczy metod całkowania liniowych równań różniczkowych cząstko-
wych rzędu pierwszego w przypadku wielu zmiennych niezależnych. W części
drugiej omówione są metoda Eulera rozwiązywania liniowych równań róż-
niczkowych cząstkowych rzędu pierwszego oraz metody Boole’a i Jacobiego
rozwiązywania układów równań różniczkowych cząstkowych liniowych rzędu
pierwszego. W rozdziale trzecim wprowadzono pojęcie rozwiązania zupełnego,
ogólnego i osobliwego wg terminologii Lagrange’a [19] (która nieco odbiega
od stosowanej współcześnie) oraz omówiono metody całkowania równań nieli-
niowych rzędu pierwszego opracowane przez Pfaffa i Cauchy’ego. W ostatnim
rozdziale Zajączkowski zaprezentował metodę Eulera rozwiązywania równań
różniczkowych cząstkowych rzędu pierwszego dla przypadku dwóch zmiennych
niezależnych i podał oryginalne (swoje) jej uogólnienie na przypadek wielu
zmiennych niezależnych.

3. Pierwsza polska monografia z równań różniczkowych
Monografia Władysława Zajączkowskiego pt. Wykład nauki o równaniach

różniczkowych, wydana przez Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu w 1877
roku liczy 904 strony. Wówczas było to pierwsze w świecie tak obszerne opra-
cowanie zawierające zarówno równania różniczkowe zwyczajne, jak i równania
różniczkowe cząstkowe, odzwierciedlające stan wiedzy z teorii równań różnicz-
kowych do lat siedemdziesiątych XIX wieku i dlatego stanowi jak najbardziej
odpowiednie i wyjątkowe w skali światowej źródło historyczne. Monografia
ta, z historycznego punktu widzenia, ma tym większe znaczenie, gdyż zawiera
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prawie całą ówczesną wiedzę z równań różniczkowych. Nie istniało wtedy
podobne opracowanie w literaturze światowej. W tamtych czasach funkcjono-
wało przetłumaczone przez Niemczewskiego na język polski dzieło Lacroix,
w którym znajdowały się tylko podstawy teorii równań różniczkowych2.

Monografia Zajączkowskiego składa się z czterech części i zawiera XXIX
rozdziałów oraz obszerny dodatek.

W części pierwszej (rozdziały I–III) autor zawarł wiadomości wstępne, od-
noszące się do określenia, podziału ze względu na rząd i rodzaj występujących
pochodnych, a także ze względu na formę zapisu równania, tzn. czy w rów-
naniu występują tylko pochodne zmiennych zależnych względem zmiennych
niezależnych, czy też różniczki wszystkich zmiennych. Klasyfikacja równań
cząstkowych w tym czasie jeszcze nie była doprecyzowana. W tej części znaj-
dują się również rozważania dotyczące genezy równań różniczkowych.

W części drugiej (rozdziały IV–XVIII) Zajączkowski zawarł równania róż-
niczkowe zwyczajne z uwzględnieniem teorii rozwiązań osobliwych. Materiał
zawarty w tej części ściśle koresponduje z ówczesnym stanem rozwoju teorii
równań różniczkowych (dotyczy to również pozostałych części książki). Ostat-
nie stwierdzenie uzasadnia np. fakt, że monografia Zajączkowskiego wyszła
drukiem w 1877 roku i zawiera dowód istnienia rozwiązania dla równań zwy-
czajnych opublikowany przez Laurenta z 1873 roku [34]. Ponadto Zajączkowski
podaje (wraz ze źródłami literaturowymi) w tekście książki [34], kto i kiedy
wcześniej dowodził jednoznaczności rozwiązania dla równań zwyczajnych.
Wspomina tam między innymi o dwóch dowodach, które podał Cauchy i o do-
wodzie Lipschitza, a także o dowodach Briota i Bouqueta. Pierwszy dowód
Cauchy’ego polegał na podstawieniu równań różnicowych zamiast różniczko-
wych. Drugi dowód Cauchy’ego opierał się na rozwijaniu funkcji w szeregi
potęgowe.

Dla współczesnego matematyka może być zaskakujący styl w jakim for-
mułuje się pojęcia i twierdzenia w książce Zajączkowskiego. Dla przykładu
poniżej zacytujemy sformułowanie pojęcia rozwiązania i twierdzenie o istnieniu
rozwiązania dla równań różniczkowych zwyczajnych. Dzisiaj takie sformułowa-
nie potraktowalibyśmy bardziej jako komentarz niż definicję, czy wypowiedź

2 Chodzi o książkę: Traktat Początkowy Rachunku Różniczkowego i Całkowego przez S. F.
Lacroix przez ś. p. Zacharyasza Niemczewskiego [...] poprawiony i wydany, przez Michała Pełkę
Polińskiego [...] Wilno. Nakładem i Drukiem A. Marcinkowskiego 1824. Warto tu odnotować,
że w tym czasie pisano już po polsku dobre rozprawy z równań różniczkowych (vide: Witold
Więsław, Prace magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Wileńskim w XIX wieku, Kwartalnik
Historii Nauki i Techniki 52 (2007), nr 3/4, 241-262). (Red.)
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Strona tytułowa monografii W. Zajączkowskiego

twierdzenia. Sformułowanie tych pojęć w książce Zajączkowskiego ([34], s. 38)
jest następujące:

26. Dowód p. Laurent istnienia rozwiązań równań różniczkowych zwy-
czajnych rzędu i stopnia 1go. – Każde równanie różniczkowe zwyczajne i każ-
dy układ równań różniczkowych zwyczajnych określa zmienne zależne w tych
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równaniach zawarte jako pewne funkcye zmiennej niezależnéj. Dowiedziemy
teraz ściśle istnienia tych funkcyi, t. j. okażemy, że istnieją funkcye zmiennéj
niezależnéj, które podstawione w danych równaniach różniczkowych za zmien-
ne zależne, zamieniają też równania na tożsamości.

Pierwszy dowód ścisły tego twierdzenia podał Cauchy [...]

Współcześnie (a w zasadzie od lat 30-tych XX wieku), kiedy dysponujemy
wieloma nieklasycznymi rodzajami rozwiązań należących do różnych prze-
strzeni, mówiąc o rozwiązaniu równania należy jasno je zdefiniować, a potem
sformułować stosowne twierdzenie wraz z wyszczególnionymi założeniami
regularnościowymi. Następnie należy przeprowadzić ścisły dowód tego twier-
dzenia. Tak więc matematyka (czy też skromniej, jakaś teoria matematyczna)
wydaje nam się być strukturą złożoną z definicji (poprzez definicje wprowa-
dzamy nowe treści do matematyki), twierdzeń i dowodów twierdzeń wraz
z wzajemnymi relacjami, jakie zachodzą pomiędzy wymienionymi kategoriami
pojęć.

Po wykazaniu twierdzenia o istnieniu rozwiązania dla równań zwyczajnych
Zajączkowski rozważa tzw. rozwiązania zupełne i rozwiązania osobliwe dla
układów równań różniczkowych zwyczajnych. W dalszym ciągu rozważana
jest metoda rozdzielania zmiennych dla równań różniczkowych zwyczajnych
pierwszego rzędu o zmiennych rozdzielonych. Następnie kolejno rozważa się
równania jednorodne względem zmiennych, równania różniczkowe liniowe
i takie, które dają się sprowadzić do równań liniowych, w szczególności równa-
nie Bernoulliego. Następnie omawia się równanie Riccati’ego oraz równania
zupełne (dokładne wg ówczesnej terminologii). Ponadto rozważa się równania
różniczkowe zwyczajne rzędów wyższych, w szczególności równania liniowe.

Część trzecia (rozdz. XIX–XX) oddzielnie zawiera teorię tzw. równań
różniczkowych o różniczkach zupełnych. Nie należy tych równań mylić z rów-
naniami różniczkowymi współcześnie nazywanymi równaniami różniczkowymi
zupełnymi! Równania zupełne wg współczesnej terminologii w książce Zającz-
kowskiego nazywa się równaniami dokładnymi. Aby sprawę nieco bardziej
naświetlić zacytujemy z książki Zajączkowskiego, co następuje:

5. – Przemiana równań o pochodnych zupełnych [w znaczeniu: o pochod-
nych zwyczajnych – przypis JK] lub cząstkowych na równania o różnicz-
kach zupełnych. – Z tego twierdzenia wypływa sposób, jakim można każdy
układ równań różniczkowych zwyczajnych sprowadzić do postaci, zawierającej
różniczki zamiast pochodnych [...]

Podobne stwierdzenie zawarte jest w książce Zajączkowskiego ([34], s. 9),
w odniesieniu do równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. A miano-
wicie, że każde równanie różniczkowe lub każdy układ równań różniczkowych
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zwyczajnych lub cząstkowych można przedstawić dwojako, w zależności od
tego, czy występują w nim tylko różniczki wszystkich zmiennych, czy też tylko
pochodne zmiennych zależnych. W pierwszym przypadku z postaci równania
nie widać, czy mamy do czynienia z równaniem zwyczajnym, czy cząstko-
wym. Właśnie takie równania nazywano wówczas równaniami różniczkowymi
o różniczkach zupełnych. O takich właśnie równaniach traktuje część trzecia
monografii Zajączkowskiego. (Po dokładniejsze szczegóły należy sięgnąć do
[34], rozdziały XIX–XX).

Część czwarta (XXI–XXIX) traktuje wreszcie o równaniach różniczko-
wych cząstkowych rzędu pierwszego i wyższych. Jeżeli chodzi o ogólne metody
rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych rzędu pierwszego, to do
dzisiaj niewiele się zmieniło od czasu monografii W. Zajączkowskiego, gdyż
tak naprawdę dzisiaj umiemy w sposób ogólny rozwiązywać dwie klasy równań
różniczkowych cząstkowych rzędu pierwszego, a mianowicie równania liniowe
i równania quasi-liniowe. Rozwiązywanie równań tych klas jest omówione
w monografii Zajączkowskiego. Inne równania cząstkowe rzędu pierwszego na
ogół wymagają indywidualnego podejścia i odrębnej teorii dla każdego rów-
nania z osobna. Tak zresztą jest również w przypadku równań różniczkowych
cząstkowych rzędu drugiego i wyższych.

Z metod rozwiązywania równań cząstkowych, w szczególności rzędu dru-
giego, Zajączkowski omawia rozwiązywanie tych równań za pomocą szere-
gów potęgowych. W rozdziale XXVII na stronach 773–778 jako przykład
zastosowania szeregów potęgowych do rozwiązywania równań cząstkowych
rozważane jest równanie przewodnictwa cieplnego, które w tym przykładzie
występuje bez nazwy. Wcześniej w tym rozdziale jest udowodnione twierdzenie
Cauchy’ego–Kowalewskiej w wersji jaką opublikowała Z. Kowalewska w 1872
roku. Oprócz poszukiwania rozwiązań równań cząstkowych za pomocą szere-
gów potęgowych w rozdziale XXVIII Zajączkowski prezentuje początki teorii
potencjału, które pochodzą od Fouriera, Poissona i Cauchy’ego. Metoda ta po-
lega na tym, że rozwiązanie przedstawia się w postaci pewnych całek – niekiedy
są to tzw. potencjały. Oczywiście teoria potencjału wówczas jeszcze nie istniała.
Należy tu zaznaczyć, że pewne podwaliny pod teorię potencjału można znaleźć
w pracach Lagrange’a, Laplace’a i Legendre’a z ostatnich dziesiątek lat XVIII
wieku. Lagrange w pracy O przyciąganiu sferoid eliptycznych (Sur l’attractions
de spheroids elliptiques, 1773) wyznaczył siłę przyciągania dowolnie położo-
nego punktu materialnego przez jednorodną elipsoidę, a w pracy O równaniu
sekularnym Księżyca (Sur l’équation seculaire de la Lune) z 1773 udowodnił,
że pole grawitacyjne Newtona jest polem potencjalnym. Wprowadził funkcję
przyciągania, którą w XIX wieku nazwano funkcją potencjalną. Potencjał ob-
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jętościowy natomiast został wprowadzony przez Laplace’a w pracach: Teoria
przyciągania sferoid i kształtu planet (Théorie des attractions des spheroides
et de la figure des planétes) z 1782 i Traktat mechaniki niebieskiej (Traité de
mécanique céleste) z 1799 roku.

Momentem przełomowym dla rozwoju teorii równań różniczkowych było
ukazanie się prac N. H. Abela (1802–1829), V. Volterry (1860–1940) i J. Fre-
dholma (1886–1927), które powstały na przełomie XIX i XX wieku, dzięki
którym powstała teoria równań całkowych. Pozwoliła ona uzyskać nowe twier-
dzenia o istnieniu rozwiązań problemów brzegowych, zwłaszcza w zakresie
teorii potencjału, a także dla pewnych szerszych klas równań różniczkowych.
Z tej racji monografia W. Zajączkowskiego nie może zawierać metod rozwi-
niętej teorii potencjału, gdyż została wydana w roku 1877. Metody te znalazły
miejsce w dwutomowej monografii Mirosława Krzyżańskiego wydanej w wersji
polskiej przez PWN w 1957 i 1962 roku, a w języku angielskim w 1971 roku,
blisko cały wiek później po monografii Zajączkowskiego. Jednakże na stronach
783–800 omawianej monografii Zajączkowskiego rozważane są konstrukcje
rozwiązań w postaci skończonej (tzn. podane wzorem jawnym w postaci pew-
nej całki) następujących równań: 1. Jednowymiarowe przestrzennie równanie
ciepła (równanie, które wyraża ruch ciepła, jeżeli się ma wgląd tylko na jeden
wymiar) wraz z warunkiem początkowym typu Cauchy’ego. 2. Trójwymiarowe
przestrzennie równanie ciepła z warunkiem początkowym typu Cauchy’ego
(równanie, które wyraża ruch ciepła w ciele jednorodnem). 3. Jednowymiarowe
przestrzennie równanie drgań, czyli równanie struny z warunkami początkowy-
mi typu Cauchy’ego (równanie odnoszące się do drgań poprzecznych i do drgań
powietrza w rurach). Rozwiązanie podane jest w postaci wzoru d’Alemberta.
4. Jednowymiarowe przestrzennie (sprzężone, tj. ze znakiem plus) równanie
belki drgającej z warunkami początkowymi typu Cauchy’ego (równanie, które
wyraża ruch drgający blaszki sprężystej). 5. Trójwymiarowe przestrzennie
równanie drgań, czyli równanie fal kulistych z warunkami początkowymi typu
Cauchy’ego (równanie wyrażające między innemi ruch drgający ciała lotnego
i jednorodnego). Rozwiązanie podane jest w postaci wzoru Kirchoffa.

W XXIX rozdziale monografii Zajączkowskiego wprowadzone są oprócz
warunków początkowych również warunki brzegowe, które autor nazywa wa-
runkami lub równaniami granicowymi. W rozdziale tym poszukuje się rozwią-
zań rozważanych zagadnień granicznych za pomocą szeregów trygonometrycz-
nych Fouriera. Rozpatruje się zagadnienia początkowo-brzegowe dla równania
struny, równania membrany prostokątnej i dla równania ciepła w przypadku
trzech zmiennych niezależnych przestrzennych.

W obszernym ponad czterdziestostronicowym dodatku Zajączkowski za-
mieścił teorię rozwiązań osobliwych dla równań różniczkowych zwyczajnych.



56 J. Koroński

Monografia Zajączkowskiego zaopatrzona jest w obszerną pięciostronicową
erratę, jednak nie wszystkie usterki typograficzne zostały w niej wychwycone.

Monografia Zajączkowskiego obejmuje prawie wszystkie zagadnienia, jakie
się pojawiły w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych do
końca pierwszej połowy XIX wieku, i wszystkie traktuje wyczerpująco. Jest
napisana dobrym językiem terminologicznym, niemal współczesnym. Z tego
powodu monografię tę czyta się dobrze. W pełni zasługuje ona na przypo-
mnienie, gdyż dzisiaj monografia ta jest znana tylko nielicznym specjalistom
z zakresu równań różniczkowych.

W swojej monografii, szczególnie w części zawierającej równania róż-
niczkowe cząstkowe, Zajączkowski umieścił pewne swoje oryginalne wyniki
naukowe dotyczące rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych rzędów
wyższych, które były na dobrym światowym poziomie i uzupełniały wyniki
([8], [29], [34]), np. uczonych tej miary, co Morgan, czy Lagrange w odniesie-
niu do teorii całek osobliwych. Zajączkowski pokazał, jaki związek zachodzi
między całką osobliwą, a ogólną i przedstawił dwie metody wyprowadzenia
(przy stosownym zastrzeżeniu) całki osobliwej z ogólnej, wywodząc ją tylko
z samego równania i usuwając lukę, jaką w swoim rozumowaniu pozostawił
Lagrange, którą w odniesieniu do równań cząstkowych rzędu pierwszego usunął
Morgan [34].

Przedmowa Władysława Zajączkowskiego zawarta w jego monografii [34]
bardzo dobrze odzwierciedla ówczesny stan wiedzy z równań różniczkowych do
połowy XIX wieku i omawia ówczesny stan podręcznikowy z równań różnicz-
kowych w skali światowej oraz doskonale charakteryzuje zawartość omawianej
monografii. Dlatego dla uzupełnienia powyższych uwag zacytujemy tę przed-
mowę in extenso z zachowaniem obowiązujących ówcześnie zasad ortografii
i formy językowej. We wspomnianej przedmowie czytamy:

Od lat dwunastu wykładając matematykę w wyższych zakładach naukowych,
znajdowałem się niejednokrotnie w tem niemiłem położeniu, że zapytywa-
ny przez uczniów, którzy się już obeznali z pierwszymi zasadami rachunku
nieskończenie małych, o dzieło, jakieby ich przysposobiło do czytania i ro-
zumienia prac nowszych, traktujących czy to o samych równaniach różnicz-
kowych, czy to o zastosowaniu tychże do mechaniki i fizyki matematycznej,
nie mogłem im zadowalniającéj udzielić odpowiedzi. Wskazanie bowiem prac
źródłowych nie mogło zadowolnić, w obec niezasobności bibliotek naszych
w dzieła mistrzów nauki osobliwie dawniejszych, a podręcznika, któryby
całość nauki o równaniach różniczkowych obejmował, i tę naukę w sposób
obecnemu jej stanowi odpowiadający przedstawiał, o ile wiem, żadna literatura
nie posiada. Jakoż, skrócony traktat Lacroix, spolszczony przez Zacharyasza
Niemczewskiego, a wydany przez Michała Pełkę Polińskiego, jedyne dzieło
w polskim języku o równaniach różniczkowych traktujące, dotyka zaledwo
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pierwszych tej nauki początków, a podręczniki napisane w językach obcych,
jak np. Duhamela, Sturma, Schlömilcha, Boole’a, Nataniego i Moigno, pomi-
mo niezaprzeczonej ich znakomitości, wiele ważnych teoryj albo zbyt krótko
zbywają, albo też zupełnie o nich przemilczają. Chcąc przeto rzeczywiste-
mu zaradzić niedostatkowi, i naszej młodzieży utorować drogę do wyżyn
umiejętności matematycznych, podjąłem się napisania niniejszego dzieła.

Pracę swą podzieliłem na cztery części.
W części pierwszéj (roz. I–III) zawarłem wiadomości wstępne, odnoszące

się do określenia, podziału, przekształceń i źródeł równań różniczkowych.
Wiadomości te biorąc rzecz ściśle, należą wprawdzie do traktatu o ra-

chunku różniczkowym, wszelako uważałem za rzecz potrzebną wyłożyć je
obszerniéj; albowiem w podręcznikach pospolicie używanych podaje się je
w zanadto wielkiém skróceniu, w każdym razie tak szczegółowo, jakby tego
dla jasnego istoty rzeczy zrozumienia było potrzeba. Umieściwszy nadto te wia-
domości na początku dzieła, mogłem już w częściach następnych zajmować się
wyłącznie samemi sposobami całkowania i nieprzerywając toku rozważaniem
rzeczy ubocznych, zatrzymać uwagę czytelnika na przedmiocie głównym.

W części drugiéj (roz. IV–XVIII) wyłożyłem naukę o równaniach róż-
niczkowych zwyczajnych. Pospolicie u nas używane podręczniki, z wyjątkiem
mniej znanych Boole’a i Nataniego, zawierają w tym dziale oprócz teoryj,
jakieśmy odziedziczyli po matematykach zeszłego wieku, całej tej nauki twór-
ców, jak Jakób i Jan Bernoulli, Euler, Clairaut, Lagrange i D’Alembert, jeszcze
tylko te zdobycze, któremi naukę wzbogacił Cauchy. W niniejszem zaś dziele
podałem nadto dowody ścisłe p. Laurent (roz. IV) i pp. Briott’a i Bouqu-
et’a (roz. XVII), że każde równanie różniczkowe posiada całkę; wyłożyłem
obszernie sposób symboliczny całkowania równań różniczkowych linijnych
(roz. XI), uprawiany z wielkim skutkiem przez geometrów angielskich i wielką
mający przyszłość; przedstawiłem wyczerpująco teoryę Jacobi’ego mnożni-
ka układu jednoczesnych równań różniczkowych (roz. XIV), i wywiodłem
z niej twierdzenia p. Malmstena (rozdział XV) o mnożniku jednego równa-
nia różniczkowego jakiegokolwiek rzędu; pomieściłem dowód twierdzenia
Abel’a (roz. XIII), odnoszącego się do dodawania funkcyj ultraeliptycznych;
obszernie również wyłożyłem teoryę rozwiązań osobliwych (roz. VIII, XVI
i dodatek), uwzględniając w téj mierze najnowsze badania i wreszcie sposób
całkowania równań różniczkowych za pomocą szeregów nieskończonych i ca-
łek określonych (roz. XVII i XVIII), przez użycie rachunku symbolicznego, w
najdrobniejszéj przedstawiłem postaci.

Część trzecia (roz. XIX–XX) zawiera teoryę równań o różniczkach zupeł-
nych. Te równania są kształtem ogólnym, do jakiego dają się sprowadzić tak
równania różniczkowe zwyczajne, jako też równania różniczkowe cząstkowe,
a ich teoryą obejmie z czasem całą teoryę równań różniczkowych. Z tego
powodu nie należało pominąć główniejszych przynajmniéj zdobyczy na tém
polu. W wykładzie ograniczyłem się wszakże tem tylko, co mi jako wstęp
do części czwartej wydało się niezbędném; dlatego też sławne zagadnienie
Pfaff’a wyłożyłem w téj postaci, jaką mu nadał Jacobi w pierwszych swoich
pracach.
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Część czwarta (roz. XXI–XXIX) traktuje wreszcie o równaniach różnicz-
kowych cząstkowych. Teorya równań różniczkowych cząstkowych rzędu 1go,
któréj pierwsze początki zawdzięczamy Lagrange’owi, a którą następnie posu-
nęli na przód Pfaff, Cauchy, Jacobi i p. Mayer, a obecnie w nowém przedstawił
świetle p. Lie, zajmuje trzy rozdziały (roz. XXI-XXIII). W tych rozdziałach
dałem, jeżeli nie dokładny obraz rozwoju, to przynajmniéj zupełny pogląd na
obecny stan téj najpiękniejszej i najwięcej udoskonalonej teoryi matematycz-
nej. Zastosowanie tej teoryi do dynamiki, a mianowicie dowód twierdzenia
Hamiltona o całkowaniu równań różniczkowych ruchu i teoryę perturbacyj,
wyłożyłem w rozdziale XXIV. Następne dwa rozdziały (roz. XXV–XXVI)
poświęciłem wyłożeniu badań Ampere’a, Boole’a i p. Imszenieckiego nad
teoryą równań różniczkowych cząstkowych rzędów wyższych w ogóle, a rzę-
du 2go w szczególności. W rozdziałach zaś końcowych (roz. XXVII–XXIX)
cząstkowych rzędów wyższych i linijnych, do jakich prowadzą zagadnienia
fizyczne, za pomocą całek określonych i szeregów peryodycznych, sposób, któ-
rego pomysł zawdzięczamy Fourier’owi, a dalsze udoskonalenie Cauchy’emu,
Poissonowi, Dirichlet’owi, a w czasach najnowszych p. Menabrea. Tutaj umie-
ściłem także dowód p. Zofii Kowalewskiéj, że każde równanie różniczkowe
cząstkowe posiada całkę dającą się rozwinąć na szereg potęgowy i w pewnym
przynajmniéj okręgu zbieżny.

Z tego przedstawienia osnowy okazuje się, że podręcznik niniejszy dotyka
prawie wszystkich zagadnień, jakie się pojawiły w teoryi równań różniczko-
wych cząstkowych, i wszystkie mniéj więcej wyczerpująco traktuje. Pominąłem
jedynie sposoby ogólne całkowania równań różniczkowych, zależące na do-
chodzeniu własności funkcyj, za pomocą rozważania własności samychże
równań różniczkowych, te funkcye określających; albowiem prace na tém
polu, zaczęte dopiero w czasach najnowszych przez pp. Briot’a i Bouquet’a,
Weierstrassa, Fuscha, Frobeniusa i innych, aczkolwiek zwłaszcza w teoryi
równań różniczkowych linijnych do ważnych już doprowadziły wypadków,
dla swéj zawiłości nie kwalifikują się jeszcze do podręcznika poświęconego
zasadom nauki.

Nie ubiegając się za oryginalnością, która zresztą w dziele tych rozmia-
rów w pewnym tylko stopniu jest możebna, ale o jak największą swéj pracy
użyteczność, korzystałem w obfitéj mierze nie tylko z licznych monografij, ale
także z podręczników powyżéj przywiedzionych, wiernie przenosząc do swego
dzieła, cokolwiek w nich znalazłem jasno i dobrze przedstawionego. Tyczy
się to przede wszystkiem dwóch pierwszych części, gdyż w dwóch ostatnich
trzymałem się prawie wyłącznie prac oryginalnych samych twórców nauki.
Dodane liczne przykłady służą do wyjaśnienia wyłożonych teoryj i sposobów
całkowania, a umieszczone w stosownych miejscach wzmianki historyczne
i odsyłacze do dzieł, z jakich ta lub owa rzecz została wyjęta, będą cenną
wskazówką dla czytelnika chcącego nabyć obszerniejszych wiadomości.

Kończę krótką tę przedmowę wynurzeniem najserdeczniejszego podzięko-
wania szlachetnemu Mecenasowi nauk w Polsce, Jaśnie Wielmożnemu Hrabi
Janowi Działyńskiemu, Prezesowi Towarzystwa Nauk Ścisłych, za zachętę
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i pomoc materyalną, którą umożebnił wyjście tego dzieła, tudzież zacnemu
koledze i przyjacielowi WŁADYSŁAWOWI KRETKOWSKIEMU (Trzasce)
za cenne rady, jakich mi w ciągu tej pracy nie szczędził.

Pisałem we Lwowie, dnia 27 Czerwca 1877 roku.
Władysław Zajączkowski.

Poniżej zamieszczamy wybrane strony spisu treści monografii Zajączkow-
skiego [34].
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4. Lista publikacji Władysława Zajączkowskiego
W literaturze dotąd nie istniała pełna lista publikacji W. Zajączkowskiego.

Wprawdzie w [8], [9], [10], [11] i w [56] występują pewne spisy prac Zającz-
kowskiego, jednak są one daleko niepełne (najobszerniejszy z nich zaniża dwu-
krotnie ilość publikacji Zajączkowskiego, a ponadto w każdym z nich jest wiele
błędnych informacji i nieścisłości). W poniżej przedstawionej liście te błędne
informacje zostały wyprostowane poprzez dotarcie (poza kilkoma wyjątkami)
do bezpośrednich źródeł historycznych i konfrontację tych źródeł z oryginała-
mi lub nadbitkami prac naukowych Zajączkowskiego. W konsekwencji tych
działań powstała następująca lista publikacji Władysława Zajączkowskiego,
zamieszczona w części drugiej poniższej bibliografii w pozycjach [12]–[58].
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Uwaga.
W [8], tj. w Roczniku Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie 1874,
wydanej nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie w 1875 roku na stronie
105 cytowana jest m.in. następująca praca W. Zajączkowskiego:
[a] Über Rotation fester Körper, Grunert’s Archiv [=Archiv der Mathematik
und Physik] T. 45 [porównać z pracą [16]].

Jednak Redaktor AM stwierdził, że nie ma takiej pracy w tomach 30–70
cytowanego w [a] czasopisma. W tym miejscu pragnę złożyć podziękowanie
Redaktorowi AM za bezcenną pomoc w ułożeniu bibliografii W. Zajączkowskie-
go i za dokonane poprawki (również o charakterze merytorycznym) w wielu

4 W tej interesującej książce po raz pierwszy w polskiej literaturze matematycznej przy-
toczone jest twierdzenie Ruffiniego–Abela o nierozwiązalności przez pierwiastniki ogólnego
równania algebraicznego stopnia większego niż 4. Jest to zmodyfikowany dowód Ruffiniego
i Abela, pochodzący z książki J. A. Serreta, Cours d’Algebre supérieure, Édition 1, Paris 1849.
(Red.)
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miejscach opracowania, dzięki którym tekst tego opracowania jest o wiele
lepszy.

Władysław Zajączkowski (1837–1898)
and his monograph on differential equations

Summary

The present paper contains spacious biography of Władysław Wojciech Za-
jączkowski (1837–1898) and some information on the first Polish monograph
about ordinary and partial differential equations. Moreover in the paper the
most information on important original scientific results and bibliography of
Władysław Zajączkowski are given.
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