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TEORIA LICZB
W PRACACH MATEMATYKÓW

POLSKICH NA OBCZYŹNIE

W pracy omówione są niektóre wyniki z teorii liczb kilku matematyków pol-
skiego pochodzenia przełomu XIX i XX wieku na obczyźnie, m.in. Axera,
Ptaszyckiego, Sochockiego, Staniewicza i Żbikowskiego.

W okresie zaborów matematycy polscy zajmujący się teorią liczb pracowali
na obczyźnie w czterech państwach: Austrii, Francji, Rosji i Szwajcarii. Prace
te omówimy kolejno.

W Austrii pracowali w teorii liczb Jakub Filip Kulik (1793–1863), Franci-
szek Mertens (1840–1927) i Aleksander Axer (1880–1948). Kulik [K9] spo-
rządził tablice najmniejszych dzielników liczb naturalnych niepodzielnych
przez 2, 3 ani 5 do 100330201 obejmujące również liczby pierwsze w tym
zakresie. Dzieło to w 8 tomach, z których drugi zaginął, owoc 20 lat pracy, jest
zdeponowane w Akademii Nauk w Wiedniu.

Dorobek Franciszka Mertensa w teorii liczb jest tak bogaty, że wymagałby
osobnego odczytu, dlatego nie będę go tu omawiał.

Życiorys Axera można znaleźć w [13]. Był on uczniem L. Gegenbaue-
ra na Uniwersytecie Wiedeńskim i kontynuował jego badania. Prace [A1]
i [A4] nie pretendują do oryginalności poza drobiazgami („einige Kleinigke-
iten”). Natomiast istotną nowość przynosi praca [A3] zawierająca następujące
twierdzenie:

Dla każdej funkcji f : N→ C spełniającej warunki
x∑

n=1

| f (n)| = O(x),
x∑

n=1

f (n) = o(x)
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zachodzi dla dowolnego dodatniego r wzór
x∑

n=1

ρr(x, n) f (n) = o(x),

gdzie

ρr(x, n) =

( x
n

)r
−

⌊( x
n

)r⌋
.

Przyjmując f (n) = µ(n) (funkcja Mőbiusa) i r = 1 otrzymujemy z wzorów

M(x) =

x∑
n=1

µ(n) = o(x) (1)

i
x∑

n=1

µ(n)
⌊ x
n

⌋
= 1 (x > 1) (2)

wzór

g(x) =

x∑
n=1

µ(n)
n

= o(1). (3)

Wcześniej Landau ([9], § 155) wyprowadził z wzoru (3) wzór (1) i stwier-
dził, jak widać błędnie, że wzór (3) tkwi głębiej niż wzór (1). Na pracę [A3]
Landau zareagował natychmiast ogłaszając pracę [10], w której w §§ 6–9 podał
swój dowód wyniku Axera. Sam Axer uogólnił swoje twierdzenie tak, żeby
wynikała z niego równość ∑

Nn6x

µ(n)
Nn

= o(1)

gdzie n przebiega ideały ustalonego ciała, a następnie wrócił jeszcze do tego
tematu w [A8] podając inne uogólnienia. Wykazał tu m.in. że z M(x) = o(x)
wynika wzór

g(x) log x −
x∑

n=1

µ(n) log n
n

= 1 + o(1)

a więc równoważność dwóch wcześniejszych wyników Landaua

g(x) = o
(

1
log x

)
i

x∑
n=1

µ(n) log n
n

= 1 + o(1).

Również i w tym wypadku Landau zareagował pracą [11].
Axer wykazał również w [A8] następujące twierdzenie: Jeśli

∑
n6x
| f (n)| =

O(x) i
∑

n6x
f (n) = o

(
x

logs x

)
, s > 0, to

∑
n6x

ρ1(x, n) f (n) = o
( x log log x

logs x

)
.
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W pracy [A2] Axer uogólnił twierdzenie Landaua ([9], § 59), że

lim inf
x→∞

ϕ(x)
x/ log log x

= e−γ,

gdzie ϕ jest funkcją, a γ stałą Eulera na przypadek funkcji ideałowej ϕ(r)
oznaczającej liczbę reszt mod r względnie pierwszych z ideałem r. Prace [A5]
i [A6] dotyczą funkcji arytmetycznych, które same w sobie nie są szczególnie
interesujące, ale wyprowadzenie dla nich wzorów asymptotycznych wymagało
znacznej biegłości technicznej.

Praca [A7] dotyczy innej tematyki i zawiera dowód następującego twierdze-
nia, uogólniającego wynik Gegenbauera.

Niech a dana liczba naturalna, F(x) funkcja liczbowa, G ∈ Z[x1, . . . , xk].
Jeżeli kongruencja∑

d|n

F(d)G
(
rn/d

1 , . . . , rn/d
h

)
≡ 0 (mod n)

zachodzi dla pewnego h = k0 > 1, G = G0(x1, . . . , xk0) i pewnego punktu
całkowitego (r1, . . . , rh) = (r10, . . . , rk00), który nie jest zerem G0 i każdego na-
turalnego n względnie pierwszego z a G0(r10, . . . , rk00), to zachodzi dla każdego
wielomianu G, każdego punktu całkowitego (r1, . . . , rk) i każdego n względnie
pierwszego z a G0(r10, . . . , rk00).

We Francji pracowali w teorii liczb Józef Maria Hoene-Wroński (1776–
–1853), Edward Józef Maria Jabłoński (1848–1923) i Bolesław Aleksander
Niewęgłowski (1848–1932).

Życiorys Hoene-Wrońskiego można znaleźć w [4] i w [15].
Wyniki swoich badań w teorii liczb przedstawił on w książkach [H1]

i [H2]. Zawarty tam jest błędny dowód prawa wzajemności dla reszt kwadrato-
wych (patrz [2]) oraz błędny warunek konieczny rozwiązalności kongruencji
xn − ayn ≡ 0 (mod M) w liczbach x, y względnie pierwszych z M, podany bez
dowodu. Odpowiedni kontrprzykład x3−2y3 ≡ 0 (mod 15) został podany przez
G. Vivantiego (patrz [3]). Jak wynika z rozważań Dicksteina wśród podanych
bez dowodu twierdzeń Hoene-Wrońskiego są też twierdzenia prawdziwe, nie
są one jednak interesujące w przeciwieństwie do wyników tego autora z innych
działów matematyki (patrz [15] i [18]).

Do żadnej z trzech prac Jabłońskiego cytowanych według Poggendorfa nie
udało mi się dotrzeć.

Dorobek Niewęgłowskiego w teorii liczb obejmuje dwie książki ([N4],
[N7]), cztery artykuły ([N1]–[N3], [N8]) oraz dwie krótkie noty ([N5], [N6])
w Intérmédiaire des mathématiciens. Pierwsza z nich zawiera wzmiankę o książ-
ce [N4], skądinąd niedostępnej. Wynika z niej, że książka zawiera przynajmniej
elementy teorii liczb. Również w książce [N7] zawarte są w formie zadań
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elementy teorii liczb do prawa wzajemności dla reszt kwadratowych włącznie.
W artykułach Niewęgłowski przedstawia rzeczy znane z prac Eulera i Lagran-
ge’a, jak rozwiązanie równań Pella przy pomocy układów łańcuchowych [N4],
[N5] oraz własności trójmianu Eulera x2 + x + 41 [N8]. Niezapisana wcześniej
jest następująca uwaga. Równanie x2 − ay2 = −1 ma rozwiązanie w liczbach
całkowitych, wtedy i tylko wtedy, gdy równanie x2 − ay2 = 1 ma rozwiązanie
postaci x = 2u2 + 1, y = 2uv, gdzie u, v liczby całkowite dodatnie.

W Rosji pracowało w teorii liczb czterech matematyków polskich: Antoni
Żbikowski (1827–1900), Julian Karol Sochocki (1842–1927), Jan Ptaszycki
(1854–1912) i Wiktor Emeryk Jan Staniewicz (1866–1932).

Spis ośmiu obcojęzycznych publikacji Żbikowskiego podaję za książką
[12] Ożigowej, udało mi się dotrzeć jedynie do trzech ([Ż5], [Ż7] i [Ż9]). [Ż5],
podobnie jak ([Ż2], [Ż6] i [Ż10]) zawiera następującą cechę podzielności przez
liczby d względnie pierwsze z 10; jeżeli d|10n + b, to d|10a + b wtedy i tylko
wtedy, gdy d|a − nb. Dla d = 7, n = 2 cecha ta znana jest w Niemczech jako
cecha Zierlinga, mimo że Żbikowski podał ją wcześniej.

[Ż7] zawiera elementy teorii liczb w skromnym zakresie.
[Ż9] zawiera następujący wzór wyraźny dla 2n-tej liczby Bernoulliego B2n

(oznaczenia współczesne)

B2n =
(−1)n−1n

22n−2(22n−1)

(
C0n2n−1−C1(n−1)2n−1+C2(n−2)2n−1−. . . ±Cn−1

)
,

gdzie

C0 =
1
2

(
2n
0

)
=

1
2
, Ck =

(
2n
0

)
+ . . . +

(
2n

k − 1

)
+

1
2

(
2n
k

)
, (k > 1).

Wzoru tego nie spotkałem w literaturze dotyczącej liczb Bernoulliego, aczkol-
wiek nieco podobne wzory podaje Schwatt w ([16], s. 267).

Życiorys Sochockiego można znaleźć w [6] i [7]. Prace jego są łatwiej
dostępne. Praca [S1] dotyczy następującego zagadnienia. Hermite wykazał
jak zmieniają się przy transformacji liniowej pierwszych dwóch argumentów
cztery podstawowe funkcje θ, posługując się przy tym wzorem na sumę Gaussa
i prawem wzajemności dla reszt kwadratowych. Sochocki odwraca to postępo-
wanie, przyjmując, że wzór na transformację zachodzi ze stałą C, wyznacza tę
stałą i stąd wyprowadza wzór na sumę Gaussa i prawo wzajemności dla reszt
kwadratowych.

Pozycje [S4] i [S5] stanowią podręczniki teorii liczb, przy czym według
[12] drugi, dostępny w Warszawie, jest obszerniejszy. Z tematów rzadziej spo-
tykanych w podręcznikach zawiera on dość obszerny wykład teorii liniowych
równań diofantycznych oraz wykład teorii ciał skończonych traktowanych jako
ciała reszt względem podwójnego modułu. Teoria podzielności zawarta w [S6]
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jest modyfikacją teorii Zołotariewa [17], młodszego kolegi autora z Uniwersy-
tetu Petersburskiego. Swoją zależność od Zołotariewa autor zaznacza bardzo
dyskretnie notką do jednego z twierdzeń i to tylko w tekście rosyjskim. Otrzy-
muje jedynie część twierdzeń Zołotariewa, ale za to pokazuje równoważność
zbudowanej teorii z teorią ideałów Dedekinda, czego u Zołotariewa nie ma.
Współczesny wykład teorii Zołotariewa dał Czebotariew [1]. W wykładzie tym
autor korzysta z pojęcia p-podzielności liczb algebraicznych wprowadzonego
po raz pierwszy przez Sochockiego, ale nie zaznacza tego pisząc jedynie „Teo-
ria Zołotariewa została jeszcze wyłożona w dysertacji Sochockiego”. Według
Czebotariewa równoważność teorii Zołotariewa z teorią Dedekinda pierwszy
wykazał Iwanow w 1891 r.

Życiorys Ptaszyckiego można znaleźć w [5]. Zajmował się on rachunkiem
całkowym, a teorii liczb poświęcił tylko jedną pracę [P1]. Celem tej pracy
był dowód następującego twierdzenia wypowiedzianego bez dowodu przez
Jacobiego [8].

Niech wielomian f ∈ Q[x] będzie stopnia 2n + 1 lub 2n + 2. Jeżeli dla pew-
nego x0 ∈ Q mamy

√
f (x0) ∈ Q, to istnieje nieskończenie wiele wielomianów

g ∈ Q[x] stopnia n, że dla każdego zera x1 wielomianu g jest
√

f (x1) ∈ Q(x1).
Twierdzenie, tak sformułowane jest trywialnie prawdziwe, wystarcza przy-

jąć g(x) = a(x − x0)n, a ∈ Q r {0}. Z kolei, żądając istnienia nieskończenie
wielu wielomianów g unormowanych z podanymi własnościami otrzymujemy
twierdzenie fałszywe, np. dla n = 1, f (x) = x4 + 1, x = 0. Z wywodów
Ptaszyckiego można otrzymać istnienie nieskończenie wielu unormowanych
wielomianów g, o ile wielomian f jest dostatecznie ogólny. Z uwagi na końcu
jego pracy widać, że zdawał sobie sprawę z istnienia przypadków wyjątkowych,
chociaż charakterystyka ich jest niepełna.

Prace ([St1], [St2]) Staniewicza zawierają dowód następującego twierdze-
nia.

Jeżeli (k, l) = 1, to liczba πk,l(x) liczb pierwszych postaci kt + l 6 x jest
dla nieskończenie wielu naturalnych x mniejsza niż ax

ϕ(k) log x , jeżeli a > 1 i dla
nieskończenie wielu naturalnych x większa niż ax

ϕ(k) log x , jeżeli a < 1.
W szczególnym przypadku k = 4 fakt ten został udowodniony przez Poin-

caré’go [4]. Ogólne sformułowanie wynika natomiast z twierdzenia o liczbach
pierwszych w postępie arytmetycznym. Rzecz w tym, że dowód tego twierdze-
nia zostawia podany przez de la Vallée Poussina w 1896 r., zatem 4 lata po
publikacji pracy [St1].
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Praca [St3] zawiera dowód nierówności

lim inf
x→∞

π4,l(x)
x/ log x

>
19
50

a, (l = ±1),

gdzie

a = log
21/231/351/5

301/30 = 0.92129 . . .

przytoczony przez Landaua w [9], § 113.
W Szwajcarii napisał pracę doktorską [L1] Henryk Lauer (1890–1939).

Z jej tytułu przytoczonego w życiorysie [13] wynika, że dotyczyła teorii liczb.
Niestety, nie udało mi się do niej dotrzeć.

Prace z teorii liczb matematyków polskich na obczyźnie
Aleksander Axer (1880–1948)

[A1] Zahlentheoretische Funktionen und deren asymptotische Werte im Gebiete der
aus dem dritten Einheitswurzeln gebildeten ganzen komplexen Zahlen, Monatsh.
Math. Phys. 15 (1904), 239–291.

[A2] Przyczynek do charakterystyki funkcyi ideałowej ϕ(r), (Sur la fonction ϕ(r) dams
la théorie des idéaux), Prace Mat.-Fiz. 21 (1910), 37–41.

[A3] Beitrag zur Kenntnis der zahlentheoretischen Funktionen µ(n) und λ(n), [Przy-
czynek do teoryi funkcyj liczbowych µ(n) i λ(n)], ibidem 21 (1910), 65–95.

[A4] Zarys Arytmetyki ciała pierwiastków trzecich z jedności, Wiad. Mat. 14 (1910),
1–66, 139–170; 15 (1911), 147–199; 16 (1912), 33–97.

[A5] Obliczenia asymptotyczne, odnoszące się do liczby rozkładów liczb na pary
czynników bez potęg stopni danych, Prace Mat.-Fiz. 22 (1911), 73–102.

[A6] Das Analogon zur Funktion ϕ(x) in einen zur vorgegebenen Primzahlen teiler-
fremden Zahlensystem, Monatsh. Math. Phys. 22 (1911), 3–25.

[A7] Über einen arithmetischen Satz von Gegenbauer, ibidem 22 (1911), 187–194.
[A8] Über einige Grenzwertsätze, Sitzungsber. Math.-naturwiss. Klasse, Abt. IIa, K.

Akad. Wiss. Wien 120 (1911), 1253–1298.

Józef Maria Hoene-Wroński (1776–1853)
[H1] Introduction à la Philosophie des Mathématiques et Technie de l’Algorithmique,

Courcier, Paris 1811.
[H2] Messianisme on Réforme absolue du Savoir Humain, Tome I, Réforme des

Mathématiques, Didot, Paris 1847.

Edward Józef Maria Jabłoński (= Jablonski, 1848–1923)
[J1] Propriété caractéristique de nombres premiers, Bull. Scientifique 1888.
[J2] Cours d’arithmétique 1888.
[J3] Sur la distribution de nombres premiers absolus, Nouv. Ann. Math. (4) 18 (1918),

361–372.



Teoria liczb w pracach matematyków polskich na obczyźnie 95

Jakub Filip Kulik (1793–1863)
[K1] Tafeln der einfachen Factoren aller Zahlen unter einen Million usw., Graz 1825.
[K2] Tafeln der Quadrat und Kubikzahlen aller natürlichen Zahlen bis hunderttausend

usw., Prag 1835 i Leipzig 1848.
[K3] Lehrbuch der höheren Arithmetik und Algebra usw., Prag 1843.
[K4] Einfaches Verfahren bei Zerlegung grosser Zahlen in ihre Factoren, Abh. k.

Böhm. Gesell. Wiss. (5) 2 (1843), 14–16.
[K5] Über die Bestimmung der Anzahl der Primzahlen unterhalb einer gegebenen

Zahl, ibidem 2 (1843), 17–18.
[K6] Die Fehler in Tafeln der Quadrat und Kubikzahlen D. G. A. Jahn’s, ibidem 2

(1843), 19.
[K7] Über die graphische Construktion der Primzahlen, ibidem 2 (1843), 47.
[K8] Über die Tafel primitiver Würzeln, J. reine angew. Math. 45 (1853), 55–81.
[K9] Magnus canon divisorum pro omnibus numeris per 2, 3, 5 non divisilibus ac

numerorum interacentium ad 100330201 usque Autore Jacobo Filippo Kulik Ga-
liciano Leopoliensi in Universitate Pragensi Matheseos sublimioris Professore.

Henryk Lauer (1890–1939)
[L1] Sur la réduction des formes positives d’Hermite, praca doktorska ETH, Zürich.

Bolesław Aleksander Niewęgłowski (= Niewenglowski, 1848–1932)
[N1] (z S. Dicksteinem) Z elementarnej teorii liczb, Wiad. Mat. 6 (1902), 251–257.
[N2] Note sur les équations x2 − ay2 = 1 et x2 − ay2 = −1, Bull. Soc. Math. France

35 (1907), 126–131.
[N3] O rozwiązaniu w liczbach całkowitych równań x2 − ay2 = 1, x2 − ay2 = −1,

Wiad. Mat. 12 (1908), 1–26.
[N4] Traité d’arithmétique, Paris, Delagrave.
[N5] Nombres premiers, Intérm. math. 21 (1914), 207.
[N6] Erreurs des mathématiciens, ibidem 22 (1915), 14–15.
[N7] Questions d’arithmétique, Vuibert, Paris 1921.
[N8] Propriétés d’une suite de nombres entiers, l’Enseignement Math. 22 (1921/22),

269–271.

Jan Ptaszycki (1854–1912)
[P1] Sur un théorème d’Analyse indétérminée énoncé par Jacobi, Jahr. Deutsche Math.

Vereinigung 18 (1909), 1–3.

Julian Karol Sochocki (1842–1927)
[S1] Wyznaczenie stałych mnożników we wzorach do linijnéj transformacyi funkcyi

θ: summy Gauss’a i prawo wzajemności symbolów Legendre’a, Pamiętnik Tow.
Nauk ścisłych w Paryżu 10 (1877), 1–37.

[S2] Naqala teorii ideal~nyh kubiqeskih qisel, Reqi i protokoly VI
s�ezda russkih estestvoispitatele� i vraqe�, Sankt Peterburg
1880, 170–175.
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[S3] O razlo�enii prostyh qisel vida 4n + 1 na summu dvuh polnyh
kvadratov, ibidem, 212.

[S4] Teori� qisel 1884. [Litografia rękopisu].
[S5] Vysta� algebra qast~ 2, Teori� qisel, Sankt Peterburg 1888.
[S6] Naqalo obwego naibol~xego delitel� v primenenii k teorii deli-

mosti algebraiqeskih qisel, Sankt Peterburg, 1–64. [Wersja polska:
Zasada największego wspólnego dzielnika w zastosowaniu do teoryi podzielności
liczb algebraicznych, Prace Mat.-Fiz. 4 (1893), 95–153].

[S7] Princip obwego naibol~xego delitel� v primenenii k teorii de-
limosti algebraiqeskih qisel, Protokoly Sankt-Peterburgskogo
matematiqeskogo obwestva 1899, 1–48.

Wiktor Emeryk Jan Staniewicz (1866–1932)
[St1] Sur un théorème arithmétique de M. Poincaré, Extrait d’une lettre à M. Hermite,

C. R. Acad. Sci. Paris 114 (1892), 109–112.
[St2] Po povodu zametki Puankare o raspredelenii prostyh qisel vida

4n + 1, Protokoly Sankt-Peterburgskogo matematiqeskogo obwe-
stva, 1899, 20. [Reprint: Istoriko-matematiqeskie issledovani�
XIII (1960), 100].

[St3] O prostyq qislah vida 4n + 1 i 4n − 1, Sbornik Instituta in�e-
nernyh pute� soobweni� 50 (1899), 433–439.

Antoni Żbikowski (1827–1900)
[Ż1] Otnositel~no teoremy Vil~sona, Vestnik matematiqeskih na-

uk, Vil~no 1 (1860), vypusk 4, 27–28.
[Ż2] Otnositelno priznakov delimosti qisel, ibidem, vypusk 1, 5.
[Ż3] Nova� teorema otnositel~no pervyh qisel Sil~vestra, ibidem,

vypusk 8.
[Ż4] Teorema Sil~vestra otnositel~no bernullievyh qisel, ibidem,

vypusk 13.
[Ż5] Note sur la divisibilité des nombres, Bull. Acad. sci. St.-Pétersbourg 3 (1861),

151–153.
[Ż6] Ułatwiony sposób rozpoznawania podzielności liczb, Dziennik polytechniczny

(1861), 21–22.
[Ż7] Osnovani� obwe� arifmetiki, Sankt Peterburg 1862.
[Ż8] Iz pis~ma g. �bikovskogo,Vestnik matematiqeskih nauk, Vil~no

(1862), vypusk 37, 103.
[Ż9] K teorii qisel Bernulli, Matematiqeski� Sbornik 10 (1882),

vypusk 2, 127–166.
[Ż10] Warunki podzielności przez liczby pierwsze względem 10. [Przypisek I w książce
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Number theory in papers of Polish mathematicians abroad
Summary

The paper discusses some number theoretical results of selected Polish de-
scent mathematicians living abroad in XIX/XX century. Among others Axer,
Ptaszycki, Sochocki, Staniewicz and Żbikowski are mentioned.
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