
T. W ażew sk i (Kraków)

Wpływ nowych metod matematycznych 
na rozwój klasycznych dyscyplin matematyki

Artykuł ten, opracowany przy współudziale K. Borsuka, K, K uratow skiego, 
F. L eji, E, M a rczew sk ieg o , S. M azura, J. Mi к u si ń ski e go, W. O rlicza , 
R. S ik o rsk ieg o  i W. Ś le b o d z iń sk ie g o , wygłoszony jako referat na VIII 
Zjeździe Matematyków Polskich w Warszawie 8 września 1953 r., drukujemy według 
materiałów nadesłanych przez Komitet Organizacyjny Zjazdu.

§ 1. Wstęp

Na przełomie X IX  i X X  wieku powstała w matematyce skompliko
wana i nieprzejrzysta sytuacja. Wynikła ona z nagromadzenia dużej ilości 
rezultatów w pewnym sensie podobnych, lecz nie powiązanych między 
sobą wewnętrznie. Dowody niektórych twierdzeń wykazały uderzające 
podobieństwo, mimo że chodziło o zagadnienia o różnym charakterze.

Podobnie zawiła i nieprzejrzysta sytuacja powstała znacznie wcze
śniej na terenie geometrii euklidesowej.

Sytuacji tej zaradzono wydzielając z ogółu aksjomatów geometrii 
euklidesowej pewną ich klasę i badając, jakie twierdzenia wynikają 
z tego uboższego systemu postulatów. Na tej drodze powstały najprostsze 
geometrie nieeuklidesowe, np. geometria rzutowa i geometria afiniczna. 
Pozwoliły one na przejrzystą klasyfikację znanych poprzednio twierdzeń 
geometrii euklidesowej. Dzięki tej klasyfikacji podzielono je na zespoły 
twierdzeń dotyczących własności rzutowych, afinicznych itd. Oczy
wiście „zubożenia” systemów aksjomatów geometrii euklidesowej można 
dokonywać różnymi sposobami, odrzucając te lub inne aksjomaty. Nie 
wszystkie jednak tak zredukowane układy postulatów prowadzą do teorii 
interesujących z matematycznego punktu widzenia. Trafność tej redukcji 
można ocenić dopiero a posteriori.

Na podobnej drodze starano się opanować i w dużej mierze opano
wano wspomnianą sytuację w matematyce na przełomie X IX  i X X  wieku. 
Uzyskano to jednak nie przez redukcję postulatów geometrii euklidesowej, 
lecz przez konstrukcję ubogich zespołów aksjomatów, z których można,
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po stosownej interpretacji terminów pierwotnych, wyprowadzić w pro
sty sposób zespoły znanych twierdzeń.

W ten sposób, w drodze daleko posuniętej abstrakcji, powstały nowe 
metody matematyki. Wynikły one, jak widać, przede wszystkim z po
trzeb samej matematyki, a w szczególności z tendencji do przejrzystości 
i prostoty.

Dodatkową i na początku nieoczekiwaną ich zaletą okazała się ich 
unifikacyjna rola w matematyce. Twierdzenia teorii abstrakcyjnych 
można bowiem przenosić na różne, na pozór nie związane z sobą działy 
matematyki klasycznej przez stosowną interpretację terminów pier
wotnych.

Stosowanie nowych metod przyniosło dyscyplinom klasycznym rów
nież korzyści innego rodzaju. Nowe metody pozwoliły otrzymać w prosty 
sposób wiele nowych wyników, dających się sformułować w terminach 
matematyki klasycznej, i to wyników, które nie stanowią odpowiedzi 
na zagadnienia wysunięte uprzednio przez dyscypliny klasyczne. Metody 
te pozwoliły również rozstrzygnąć wiele zagadnień klasycznych, których 
nie dało się rozstrzygnąć dawnymi metodami. Tak np. dowód istnienia 
rozwiązań pewnych zagadnień granicznych dla równań cząstkowych 
drugiego rzędu został przeprowadzony w oparciu na twierdzeniu o punkcie 
niezmiennym dla przekształceń, zbiorów położonych w przestrzeniach 
abstrakcyjnych.

Nowym metodom zawdzięczamy również rozszerzenie stosowal
ności starych metod. Na przykład brouwerowskie twierdzenie o punkcie 
niezmiennym zostało przeniesione na przestrzenie abstrakcyjne i może 
być z kolei, jak wspomniano przed chwilą, stosowane do zagadnień kla
sycznych.

Nowe metody przyczyniły się również do ugruntowania matema
tycznego pewnych pojęć o podstawowym znaczeniu i do nadania precy
zyjnego znaczenia pewnym formalnym metodom rachunkowym, które 
pod względem matematycznym budziły wątpliwości. Wypada tu przy
toczyć znaczenie, jakie ma abstrakcyjna teoria miary dla ugruntowania 
podstaw rachunku prawdopodobieństwa. Eównież teoria operatorów 
zawdzięcza swe ugruntowanie nowym metodom.

Dalszym wynikiem tego wpływu jest ekonomia myśli i wysiłku. 
Wystarczy bowiem:

1° nadać terminom stosownej teorii abstrakcyjnej odpowiednią 
interpretację,

2° wykazać, że przy tej interpretacji sprawdzają się aksjomaty 
tej teorii,
a wszystkie jej wyniki można będzie przenosić na teren klasyczny.
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W ten sposób można np. .stosować twierdzenie Tichonowa, Caccio- 
poliego i Banacha o metodzie kolejnych przybliżeń w różnych zagadnie
niach matematyki klasycznej.

Praktyczne znaczenie dla pracy badawczej ma również materiał 
teratologiczny, którym dysponują, nowe metody, gdyż ostrzega on przed 
próbowaniem dróg prowadzących nieuchronnie do ślepych zaułków.

Sprecyzowanie przez nowe metody, na czym polega podobieństwo 
między różnymi partiami dyscyplin klasycznych, ułatwia wielokrotnie 
heurezę nowych twierdzeń. Widać stąd, że nowe metody wniosły ze sobą 
istótne wzbogacenie środków, którymi kieruje się intuicja matema
tyka.

Rola nowych metod w klasycznych gałęziach matematyki ma po
średnio znaczenie dla fizyki. Nowe metody dostarczyły również nowych 
modeli do matematycznego ujmowania zjawisk fizycznych. Próbą stwo
rzenia pewnych tego rodzaju modeli jest teoria dystrybucji Schwartza. 
Wiadomo również, że teoria operatorów w przestrzeni Hilberta stanowi 
właściwy aparat nowoczesnej teorii kwantów.

Ogromny rozkwit twórczości matematyków polskich w zakresie 
nowych metod odsunął, w okresie międzywojennym, na dalszy plan 
zainteresowanie się naszej młodej generacji matematyką klasyczną. 
Matematycy z S. Zarembą na czele, którzy zajmowali się problemami kla
sycznymi, pracowali raczej w odosobnieniu.

Straty wojenne spowodowały dalsze pogorszenie się sytuacji na 
tym odcinku.

W ten sposób powstała po wojnie ogromna luka. Pozostało niewielu 
matematyków poświęcających swą uwagę zagadnieniom matematyki 
klasycznej. Właściwy podział wysiłków między nowe metody a zagadnie
nia klasyczne został przez to ogromnie naruszony. Istniejący od czasów 
przedwojennych brak równowagi między tymi dwoma kierunkami wy
tworzył niewłaściwą sytuację.

Dla zaradzenia temu stanowi rzeczy, utworzono w Państwowym 
Instytucie Matematycznym specjalne grupy badawcze, kultywujące 
różne działy matematyki klasycznej. Również Kongres Nauki Polskiej 
poświęcił tej sprawie uwagę, ustalając listę zagadnień szczególnie ważnych 
oraz dyrektywy dla rozwoju naszej matematyki. W rezultacie pewna 
poprawa sytuacji jest już dziś widoczna.

Niniejszy referat ogranicza się do omówienia wpływu, jaki wywarły 
na rozwój dyscyplin klasycznych trzy nowe metody: topologia, teoria 
miary i analiza funkcjonalna. Należą one do metod, których wpływ na 
rozwój dyscyplin klasycznych jest największy. One również spośród 
nowych metod są najsilniej reprezentowane w naszym kraju. Rola nowo
czesnej algebry nie jest w referacie uwzględniona.
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Cel niniejszego referatu usprawiedliwia pewną jego cechę, a mia
nowicie znacznie silniejsze uwzględnienie wyników matematyków pol
skich, niżby to wynikało ze stosunku ich dorobku do ogólnego dorobku 
światowego.

Przejdziemy teraz do omówienia wpływu, jaki na rozwój dyscyplin 
klasycznych wywarły topologia, teoria miary i analiza funkcjonalna.

Następujące paragrafy zostały napisane kolejno przez K. Borsuka, 
E. Marczewskiego i W. Orlicza.

§ 2. Topologia

Uwagi ogólne. Topologia jest teorią jakościowych własności zwią
zanych z pojęciem ciągłości. Przy nieco głębszym ujęciu anahzy lub geo
metrii napotyka się wszędzie pojęcia związane z ciągłością, a więc poję
cia o charakterze topologicznym. Topologia w znacznym stopniu posłu
guje się terminologią geometryczną używając konsekwentnie terminu 
„przestrzeń” do oznaczania zbioru jakichkolwiek przedmiotów, co do 
których można mówić o procesie przechodzenia do granicy. Z tego 
względu, o ile w wieku X IX  mówiło się o arytmetyzacji matematyki, 
o tyle dziś przejawia się proces jej geometryzacji lub raczej topologizacji.

Wśród pojęć i metod topologii można rozróżnić dwa zasadnicze kie
runki. Pierwszy, związany z powstaniem teorii mnogości, operuje naj
ogólniejszymi pojęciami opartymi na pojęciu granicy. Wśród tych pojęć, 
obok takich, które mają wyraźny sens geometryczny (np. pojęcie spój
ności lub pojęcie wymiaru), występuje wiele pojęć mało dostępnych dla 
intuicji geometrycznej (np. pojęcie klas zbiorów Borela lub pojęcie kate
gorii Baire’a). Ze względu na swą ogólność, pojęcia kierunku związanego 
z teorią mnogości pojawiają się we wszystkich gałęziach matematyki, 
stanowiąc wspólne podłoże wielu, pozornie dalekich od siebie teorii. Bę
dziemy je nazywali pojęciami mnogościowymi.

Drugi kierunek topologii, zwany zazwyczaj Tcombinatorycznym, po
wstał w ścisłym związku z geometrią elementarną i rozwinął się pod 
wyraźnym wpływem pojęć i metod algebraicznych. W szczególności 
daleko idącą algebraizacją odznacza się tzw. teoria homologii, zajmująca 
się najbardziej zasadniczymi jakościowymi cechami kształtu i położenia 
zbiorów. Wobec daleko posuniętego rozwoju teorii homologii oraz jej 
zasadniczej roli w zastosowaniach, wydaje się celowe wyodrębnić poję
cia i metody ściśle homologiczne od innych pojęć i metod topologii kombi- 
natorycznej, które cechuje mniejsza algebraizacja i ściślejszy związek 
z pojęciami topologii mnogościowej. W pojęciach tych zasadniczą rolę 
odgrywa pojęcie deformacji ciągłej, czyli homotopii. Warto jednak zau
ważyć, że od dłuższego czasu oba te kierunki coraz bardziej się przenikają.
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I. Pojęcia mnogościowe

1. Pojęcie przestrzeni topologicznej. Zasadnicze to pojęcie, wy
wodzące się od Cantora, rozwinięte zostało przez M. Frócheta, F. Haus- 
dorffa, K. Kuratowskiego i P. Urysona. W dalszej ewolucji przyj
muje ono ogólniejszą postać przestrzeni bezpunktowych i tzw. algebr 
Boole’a, których znaczenie dla rozwoju matematyki wymaga jeszcze 
wyjaśnienia.

Pojęcie przestrzeni topologicznej gra zasadniczą rolę w całej analizie 
i geometrii, a więc zakres jego użyteczności jest bardzo szeroki. Naj
głębsze jednak zastosowania znalazło ono w analizie funkcyjnej w pos
taci przestrzeni funkcyjnych (zastosowania do równań różniczkowych 
i całkowych oraz teorii zbieżności) i w rachunku wariacyjnym w postaci 
przestrzeni, których punktami są poszczególne krzywe.

Spośród rozmaitych typów przestrzeni topologicznych specjalnie 
ważne zastosowania znalazły następujące dwa pojęcia:

a) Pojęcie przestrzeni zupełnej, zwłaszcza w związku z tzw. me
todą kategorii, użyteczną przy dowodach egzystencjalnych, np. przy 
dowodzie istnienia funkcji ciągłej bez pochodnej (zob. [2]) lub szeregów 
potęgowych wykazujących pewnego typu osobliwości na okręgu koła 
zbieżności (zob. [13]). Pojęcie kategorii Baire’a przydaje się nie tylko do 
dowodów istnienia osobliwości, ale także do dowodów pozytywnych 
twierdzeń (np. praca K. Meiera [23] o twierdzeniu Leomana i Mienszowa)

b) Pojęcie przestrzeni zwartej i dwuzwartej, zwłaszcza w analizie 
funkcjonalnej, ale i w innych działach matematyki, np. w teorii funkcji 
analitycznych w związku z pojęciem tzw. rodzin normalnych.

B ib liografia  (ogólna): [9], [10], [16].

2. Ogólne pojęcie przekształcania ciągłego i pewne bardziej spe
cjalne klasy przekształceń występują w całej analizie i geometrii. Szcze
gólnie ważne zastosowania w dyscyplinach klasycznych znalazły:

a) Pojęcie przekształcenia wewnętrznego — ważne w teorii funkcji 
analitycznych.

B ibliografia: [27], [34].

b) Pojęcie pokrycia i przestrzeni pokrywającej ( tJberlagerung), 
zasadnicze dla teorii grup ciągłych i dla geometrycznej teorii funkcji 
analitycznych (powierzchnie Biemanna); w szczególności L. Ahlfors [1] 
za pomocą tego pojęcia uzyskał uogólnienia twierdzenia Neyanlinny 
o rozkładzie wartości funkcji meromorficznej w kole.

B ibliografia: [5], [30], [37].
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3. Pojęcie zbiorów Borela ważne jest dla teorii całki, teorii szere
gów trygonometrycznych i rachunku prawdopodobieństwa. Ważne jest 
tu ogólne pojęcie zbiorów Borela oraz zbiory Borela klas najniższych, 
np. Fa i Gó (np. praca Z. Zalcwassera [40] o zjawisku Gibbsa i praca 
Z. Zahorskiego [39] o punktach osobliwych funkcji mających wszystkie 
pochodne), natomiast rola klas wyższych jest mniejsza.

B ib liografia: [14], [28], [31].

4. Pojęcia zbiorów analitycznych i rzutowych związały się z zaga
dnieniami analizy (por. [12] i [22]), jednak w niewielkim tylko zakresie.

5. Pojęcie iloczynu kartezjańskiego, zwłaszcza w przypadku, 
gdy liczba czynników jest nieprzeliczalna (A. Tichonow) znajduje bez
pośrednie zastosowania w rachunku prawdopodobieństwa, pośrednio 
zaś (za pośrednictwem analizy funkcyjnej) w analizie.

6. Pojęcie wymiaru, podstawowe dla topologii przestrzeni metry
cznych ośrodkowych, w dyscyplinach klasycznych ma przeważnie zna
czenie pośrednie. Bezpośrednio pojawia się w teorii równań różniczkowych 
(badania T. Ważewskiego i jego uczniów).

7. Pojęcie półciągłości zostało zastosowane przez L. Tonelliego oraz 
przez K. Mengera w rachunku wariacyjnym.

B ibliografia: [24], [36].

II. Pojęcia homologiczne

1. Pojęcia grup homologii i kohomologii, liczb Bettiego i współ
czynników torsji ujmują najbardziej zasadnicze cechy kształtu figur 
i są niezbędne przy wszelkim głębszym traktowaniu analizy, geometrii 
różniczkowej i algebraicznej oraz teorii grup ciągłych. W szczególności 
znajdują one zastosowanie:

a) w teorii całek wielokrotnych na n - wymiar o wy с 11 rozmaitościach, 
zwłaszcza na grupach Liego. Należy tu wymienić twierdzenia de Bhama 
dotyczące związków między okresami całek na rozmaitościach a grupami 
homologii tych rozmaitości, dalej badania W. Y. D. Hodge’a nad cał
kami harmonicznymi (tj. całkami postaci jPdx-\-Qdy, gdzie funkcje P  
i Q spełniają warunek dP/dy+dQ/dx =  0) i wreszcie badania nad nie
zmiennikami całkowymi związanymi z grupami Liego;

B ib liografia : [3], [11], [38].

b) w geometrii różniczkowej, gdzie można zauważyć odrodzenie 
geometrii pod wpływem metod topologicznych, w znacznej części opar
tych na pojęciach teorii homologii. Należą tu badania nad związkami 
między własnościami lokalnymi a integralnymi, zwłaszcza nad zależno



Wpływ nowych metod na rozwój klasycznych dyscyplin matematyki 7

ścią między całkowitą krzywizną a niezmiennikami homologicznymi 
przestrzeni (wzór Gaussa i Bonneta i jego uogólnienia, badania H. Hopfa,
S. Cłierna, A. Lichnerowicza, Allendorfera, A. Weila i innych) oraz ba
dania nad polami wektorów stycznych do danej rozmaitości Riemanna, 
prowadzone przez H. Hopfa, E. Stiefela, L. Pontriagina, S. Cherna,
H. Whitney’a, S. Bochnera i innych. Oprócz pojęć ściśle homologicznych 
w badaniach tych zasadniczą rolę odgrywa pojęcie przestrzeni włóknistej 
(fibre space, Easerraum, espace fibre) należące raczej do pojęć homoto- 
pijnych, lecz ściśle związanych z pojęciami homologicznymi. O roh prze
strzeni włóknistej będzie mowa przy omawianiu pojęć homotopijnych;

B ib liografia: Liczne prace wyżej wymienionych autorów, w szczególności 
praca S. Cherna [4] oraz tam podana bibliografia.

c) w teorii funkcji analitycznych; widzimy tam rozwój metod to
pologicznych, w znacznej części opartych na takich pojęciach homolo
gicznych, jak rząd przekształcenia, charakterystyka Eulera-Poincarógo 
i inne. Należą tu prace 8. Stoilova, M. Morse’a, M. Heinsa i innych;

B ibliografia: [27].
d) w teorii równań, której topologiczne podstawy zostały ostatnio 

rozwinięte w pracach J. Leray’a (w uogólnieniu wyników otrzymanych 
wspólnie z J. Schauderem) oraz B. Eckmanna;

B ibliografia: [7], [8], [18], [19], [20].
e) w teorii grup ciągłych, w szczególności grup Liego. Własności 

integralne grup ciągłych w znacznym stopniu wyrażają się za pomocą 
niezmienników homologii. Wśród bardzo obszernych badań w tym za
kresie wymienić należy prace E. Cartana, H. Weyla, L. Pontriagina, 
C. Chevalley’a, В. Brauera;

B ibliografia: [3], [5], [30], [38].
f) w rachunku wariacyjnym; należą tu badania M. Morse’a 

w związku z ustaleniem liczby punktów krytycznych w zależności od liczb 
Bettiego przestrzeni. Należą tu też częściowo metody topologiczne 
L. Lusternika i L. Schnirelmana, o których będzie mowa przy omawianiu 
pojęć homotopijnych ;

B ib liografia: [25], [26], [32].
g) w geometrii algebraicznej; należą tu badania związków między 

pojęciami geometrii algebraicznej a własnościami homologicznymi prze
strzeni. Prace S. Lefschetza, W. V. D. Hodge’a i innych.

B ibliografia: [17].

2. Pojęcie współczynnika przecięcia i zaczepienia, których teoria 
została rozwinięta (w nawiązaniu do idei Kroneckera) przez S. Lefschetza, 
stanowi podstawowe narzędzie topologii przy badaniach nad wzajemnym 
położeniem figur. Pojęcie to znajduje zastosowania w rozmaitych działach
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analizy i geometrii, w szczególności w teorii całek (w związku z uogól
nieniami wzoru Stokesa i Greena, pochodzącymi od de Bhama 
i W. У. D. Hodge’a), w geometrii różniczkowej, w teorii grup ciągłych 
i w rachunku wariacyjnym. Bibliografia, podana w związku z zastoso
waniami pojęcia homologii i pojęć pokrewnych stosuje się też do zasto
sowań pojęcia współczynnika przecięcia i współczynnika zaczepienia.

3. Pojęcie punktu stałego. Jakkolwiek pojęcie to w zasadzie nie 
mieści się w teorii homologii, to jednak najważniejsze twierdzenia doty
czące istnienia punktów stałych (twierdzenie Brouwera oraz ogólne twier
dzenia Lefschetza, wyznaczające liczbę punktów stałych) są sformuło
wane i dowodzone na gruncie teorii homologii. Pojęcie punktu stałego 
jest potężnym środkiem przy dowodach egzystencjalnych, przede wszyst
kim w związku z metodami analizy funkcyjnej. Najważniejsze zastoso
wania pojęcia punktu stałego są następujące:

a) Twierdzenie Brouwera (o istnieniu punktu stałego przy odwzo
rowaniach ciągłych w-wymiarowego elementu w siebie) i jego uogólnienia 
stosowane są przy dowodach egzystencjalnych teorii równań różniczko
wych i całkowych (prace G. Birkhoffa i Kelloga, J. Schaudera, J. Leray’a 
i innych).

B ib liografia: [29].
b) Twierdzenie Poincarego (o punkcie stałym przy odwzorowaniach 

ciągłych pierścienia kolistego, zachowujących miarę i obracających okręgi 
brzegowe w przeciwnych kierunkach) znajduje zastosowanie w teorii 
równań różniczkowych (problem trzech ciał).

III. Pojęcia homotopijne

1. Pojęcia grup homotopii, w szczególności grupy podstawowej 
Pojęcie grupy podstawowej (Poincare), uogólnione przez Hurewicza 
(w-wymiarowe grupy homotopii), uzupełnia w sposób istotny niezmienniki 
homologiczne, związane z kształtem i położeniem zbiorów. Pojęcia te 
znajdują zastosowania na ogół w tych samych działach matematyki, 
w których występują pojęcia homologiczne (równania różniczkowe, 
funkcje analityczne, geometria różniczkowa, rachunek wariacyjny, teoria 
grup ciągłych). W szczególności pojęcie grupy podstawowej, z natury 
swTej głębsze od pojęcia 1-wymiarowej grupy Bettiego, ma mimo to cha
rakter bardziej elementarny (bliższy pojęciom mnogościowym) i intu
icyjny. Najważniejsze jego zastosowania występują w teorii grup ciągłych 
(w szczególności grup Liego) w związku z omówionym już mnogościowym 
pojęciem przestrzeni pokrywającej, w rachunku wariacyjnym, w geometrii 
różniczkowej i w geometrycznej teorii funkcji analitycznych.

B ibliografia: [3], [5], [17], [26], [27], [30], [32], [34], [37], [38].
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2. Pojęcie grup kohomotopii, w szczególności grupy przekształceń 
ciągłych w okrąg. Własności odwzorowań ciągłych przestrzeni na sfery, 
w szczególności na okrąg, rzucają pewne światło na integralną topologi
czną budowę przestrzeni, zastępując czasem metody homologiczne. Bez
pośrednie zastosowanie znalazły w teorii funkcji analitycznych.

B ibliografia: [15].

3. Pojęcie kategorii, wprowadzone przez L. Lusternika i L. Szni- 
relmana, znalazło ważne zastosowania w rachunku wariacyjnym, 
w szczególności przy szacowaniu liczby punktów krytycznych funkcji 
rzeczywistych określonych na rozmaitościach i przy dowodach istnienia 
zamkniętych geodetyk na powierzchniach. Należą tu prace Couranta, 
L. Lusternika, L. Sznirelmana, M. Morse’a, Elsholca, S. Sobolewa i innych

B ibliografia: [21], [25], [26], [32].

4. Pojęcia retraktu, wprowadzone przez K. Borsuka, znalazło za
stosowanie w teorii równań różniczkowych (problemy integralne, zjawiska 
asymptotyczne) w pracach T. Walewskiego i jego uczniów.

B ibliografia: [36].

5. Pojęcia przestrzeni włóknistej (fibre space, Easerraum, espace 
fibre). Pojęcie to powstało w ścisłym związku z rozwojem teorii homo- 
topii, jakkolwiek trudno jest je uznać za czysto homotopijne. Gra ono 
zasadniczą rolę w nowoczesnej geometrii różniczkowej, zwłaszcza w ba
daniach o charakterze integralnym, oraz w teorii grup Liego.

B ibliografia: [4], [6], [33].
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§ 3. Teoria miary i całki

Nowoczesna teoria miary i całki, zapoczątkowana przez E. Borela 
i H. Lebesgue’a, a rozwinięta przez C. Caratheodory’ego, F. Hausdorffa, 
M. Frecheta, A. Denjoy, N. Luzina, S. Banacha, S. Saksa, A. Kołmogorowa, 
A. Haara i wielu innych, tak splotła się z problematyką klasyczną, że tru
dno właściwie mówić o istotnym między nimi rozgraniczeniu.

W teorii miary i całki można wyróżnić pięć następujących kierunków" 
badań:

I. Miara Lebesgue’a oraz teoria Lebesgue’a całkowalności i różniczkowalności

Cała teoria Lebesgue’a całkowalności i różniczkowalności, ugrunto
wana na pojęciu miary stwerzonym przez E. Borela i H. Lebesgue’a, 
jest właściwie zastosowaniem metod mnogościowych do najbardziej 
klasycznej problematyki: pola, całki określonej, całki jako funkcji pier
wotnej i związków między tymi pojęciami. Za pomocą pewnych nowych 
pojęć, np. ciągłości absolutnej, wszystkie te zasadnicze idee powiązały się 
w harmonijną i pełną teorię, jakiej niewątpliwie nie stworzyły ujęcia 
dawmiejsze. Wystarczy wskazać na twierdzenia o przejściach do granicy 
pod znakiem całki lub na twierdzenie Fubiniego o całkowraniu funkcji 
dwóch zmiennych.

Choć zręby zasadnicze teorii zawdzięczamy samemu Lebesgue’owi, 
wkład innych uczonych, między innymi polskich, zwiaszcza S. Banacha 
i S. Saksa, był tu także wybitny.

B ibliografia: [14], [24], [26].

1. Silnie przeniknęła teoria Lebesgue’a w' teorię szeregów- trygono
metrycznych i, ogólniej, ortogonalnych. S. Saks słusznie napisał kiedyś: 
„Jedno z najw-cześniejszych, a zarazem najpiękniejszych zastosowań 
całki Lebesgue’a znajdujemy w ogólnej teorii rozwinięć ortogonalnych; 
można powiedzieć nawet, że całka Lebesgue’owska umożliwiła powstanie 
tej teorii, której metody przenikają dziś głęboko do najróżnorodniejszych 
dziedzin analizy”.

Trudno też w-yobrazić sobie dzisiaj teorię szeregów trygonometry
cznych i ortogonalnych czysto klasyczną, a więc pozbawioną np. twier
dzenia Bieszą i Fischera.

B ibliografia: [9], [15], [16], [28], [30].
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2. Teoria Lebesgue’a wiąże się z teorią prawdopodobieństwa, a zwłasz
cza z pojęciem niezależności. Powstał niejako nowy rozdział analizy, 
w którym rola miary i całki Lebesgue’a jest dominująca. Inny taki roz
dział zajmuje się szeregami potęgowymi i trygonometrycznymi o współ
czynnikach losowych. Szeregi te (które zresztą są szczególnym przy
padkiem procesów stochastycznych) mają zastosowania praktyczne.

B ibliografia: [19].

3. Starym rozdziałem analizy, w którym znalazła zastosowanie miara 
i całka Lebesgue’a, jest klasyczna teoria długości krzywych i pola po
wierzchni, która bada zakres stosowalności klasycznych wzorów. Po
cząwszy od Lebesgue’a pisali na ten temat liczni matematycy. W Polsce 
szczególne powodzenie miała metoda liczenia punktów na prostych prze
cinających daną krzywą lub powierzchnię, zastosowana przez S. Ba
nacha i H. Steinhausa.

B ib liografia: [6], [22].

4. Z zagadnieniami długości wiążą się podstawowe kwestie rachunku 
wariacyjnego, w którym metody teorii funkcji rzeczywistych wprowadził 
L. Tonelli. Bóżne konkretne zagadnienia dotyczące całki Lebesgue’a 
powstały z potrzeb rachunku wariacyjnego.

B ib liografia: [27].

5. Teoria miary i całki Lebesgue’a jest narzędziem także dla funkcji 
analitycznych. Najbardziej znane jest w tym zakresie twierdzenie Fatou. 
Liczne są prace na pokrewne tematy, a miary Lebesgue’a używa się 
także w powstałej w r. 1926 teorii funkcji podharmonicznych.

B ibliografia: [17], [20], [21], [23].

6. Teoria Lebesgue’a rozszerzyła problematykę dotyczącą tak kla
sycznych tematów, jak przybliżenia diofantyczne, ułamki systematyczne 
i łańcuchowe. Powstał nowy dział tej dyscypliny, tzw. metryczna teoria 
przybliżeń diofantycznych. Problematyka, a nawet pewne twierdzenia 
z tego zakresu są zresztą starsze niż teoria Lebesgue’a (np. pewne twier
dzenie o ułamkach łańcuchowych wypowiedziane w języku probabili
stycznym przez Gaussa, a przetłumaczone na język miary i udowodnione 
dopiero w r. 1928 przez P. Kuźmina). Niedługo po powstaniu teorii Le
besgue’a zastosował ją w omawianym zakresie F. Bernstein, a za nim 
A. Chinczyn, Jarrnk i inni. Zagadnienia te łączą się z tematami ekwi- 
partycji, które znalazły ujęcie w terminach miary.

B ib liografia: [3], [12].

7. Związana z powyższymi tematami teoria funkcji prawie okre
sowych, choć stwmrzona dość niedawmo (1924-1926), miała wr swej pier
wotnej postaci (prace П. Bohra) charakter czysto klasyczny. Szybko
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jednak wyłamała się z tych ram, używając w dalszym swym rozwoju miary 
i całki Lebesgue’a (dotyczy to kolejnych uogólnień W. Stiepanowa, 
H. Weyla, A. S. Bezikowicza).

B ibliografia: [2], [5].

8. Jako osobny, zresztą nader specjalny rozdział zastosowań miary 
Lebesgue’a do pojęć klasycznych można potraktować charakteryzowanie 
zbiorów i funkcji, otrzymanych drogą pewnych klasycznych operacji, 
np. zbioru wszystkich punktów, w których funkcja ma jakąś własność 
lokalną (jak różniczkowalność); tego zagadnienia dotyczą zwłaszcza prace 
Z. Zahorskiego, używające silnych metod teorii miary i całki.

II. Całki Denjoy

Całka Lebesgue’a mimo swej ogólności nie objęła klasycznej całki 
Newtona. Fakt ten przyczynił się do powstania całek Denjoy, które 
powiązały się z różnymi pojęciami analizy, zwłaszcza z szeregami Fouriera 
i z funkcjami analitycznymi. Obecnie zmniejszyło się zainteresowanie 
całkami Denjoy, chociaż od czasu do czasu pojawiają się rozprawy z tego 
zakresu.

Pomimo pewnych powiązań całek Denjoy z problemami klasy
cznymi, znaczenie ich jest nieporównanie mniejsze niż całki Lebesgue’a.

III. Miary różnych wymiarów

Innym kierunkiem uogólnień teorii Lebesgue’a są takie miary, jak 
np. miara płaska w przestrzeni trójwymiarowej, miary wymiaru niższego 
niż 1 itp. Pojęcia te wiążą się oczywiście z klasyczną teorią długości 
i pola, różnią się wszakże tym, że nie używa się tu aproksymacji przez 
łamane i wielościany, ale buduje się, metodą pokryć przeliczalnych, miarę 
analogiczną do miar Lebesgue’a. Pojęciami tymi zajmowali się głównie 
C. Carathćodory, F. Hausdorff i A. S. Bezikowicz. O ile jednak koncepcja 
Lebesgue’a miary w-wymiarowej w przestrzeni n-wy miarowej jest ujęta 
w skończoną, ogólnie przyjętą teorię, o tyle miara niższego wymiaru 
niż przestrzeń dotąd nie znalazła definitywnego ujęcia.

Miary różnych wymiarów wiążą się z rozmaitymi zagadnieniami 
klasycznymi, w szczególności miary wymiaru niższego niż 1 wyzyskał 
V. Jarnfk w aproksymacjach diofantycznych.

Pokrewnymi pojęciami są różnego rodzaju miary wprowadzone 
na użytek teorii funkcji harmonicznych i analitycznych. Są to: miara 
harmoniczna wprowadzona przez B. Nevanlinnę, pojemność wprowa
dzona przez Feketego. Ogólniejsze pojęcie rozwartości określił F. Leja.

B ibliografia: [17], [21].

Wpływ nowych metod na rozwój klasycznych dyscyplin matematyki 13
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IV. Miara w grupach

Teoria miary Haara, czyli miary niezmienniczej w grapach, jest 
konglomeratem kilku dziedzin (algebry abstrakcyjnej, topologii oraz 
teorii miary). Trzeba stwierdzić, że przyczyniła się ona do rozstrzygnięcia 
sławnego piątego problemu Hilberta o grupach Liego z r. 1900, co zo
stało ostatecznie osiągnięte w r. 1952.

B ibliografia: [8], [29].

V. Ogólna teoria miary

Coraz większe znaczenie ma obecnie ogólna (zwana także abstrak
cyjną) teoria miary i całki, tj. teoria, która nie czyni żadnych założeń 
niezmienniczości. Jedno ogólne ujęcie miary dał C. Caratlieodory (1914), 
obecnie częściej używa się ujęcia nieco innego, badając przeliczalnie addy- 
tywne funkcje zbioru w ciałach zbiorów (M. Frechet, 8. №kodym i inni). 
Znaczna część teorii miary oraz całki Lebesgue’a została przeniesiona 
do tego właśnie zakresu (porównaj monografie S. Saksa i P. R. Halmosa). 
Do rozwoju ogólnej teorii miary przyczyniły się badania tzw. uogólnio
nego problemu miary prowadzone przez 8. Banacha, K. Kuratowskiego, 
S. Ulama i innych. Wymieńmy tu jeszcze twierdzenie Radona i Шко- 
dyma.

Dzięki ogólności abstrakcyjnego pojęcia miary można pod nie pod
ciągnąć również obłożenie masą oraz prawdopodobieństwo i liczbę ele
mentów zbioru skończonego i wielu innych pojęć matematycznych, fi
zycznych itp.

1. Ogólną teorią miary stosuje się w geometrii różniczkowej, 
w szczególności w pracach A. D. Aleksandrowa i jego szkoły o geometrii 
powierzchni wypukłych. Zastosowanie metod mnogościowych pozwala 
na badania powierzchni w całości oraz na pozbycie się krępujących za
łożeń regularności. Zamiast krzywizny gaussowskiej, będącej funkcją 
punktu, rozpatruje się krzywiznę całkowitą, będącą funkcją zbioru.

B ibliografia: [1].

2. Innym zastosowaniem ogólnego pojęcia miary są twierdzenia 
z teorii potencjału, wiążące się z funkcjami podharmonicznymi i harmo
nicznymi (por. przede wszystkim prace F. Riesza).

B ibliografia: [23].

3. Wpływ ogólnej teorii miary na rachunek prawdopodobieństwa 
jest zupełnie specyficzny: dopiero po sprecyzowaniu pojęć probabili
stycznych na jej gruncie, rachunek prawdopodobieństwa stal się ścisłą 
dyscypliną matematyczną.
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Związki między miarą a prawdopodobieństwem zarysowały się 
od dawna w tzw. prawdopodobieństwach geometrycznych. W bieżącym 
wieku najpierw były one interpretowane jako analogia (E. Borel, M. Fre- 
chet), w drugim etapie próbowano budować rachunek prawdopodobień
stwa na gruncie miary Lebesgue’a (H. Steinhaus, A. Łomnicki, H. Ra- 
demacher), wreszcie w trzecim etapie pełną a prostą koncepcję prawdo
podobieństwa w ramach ogólnej teorii miary dał A. Kołmogorow w dzi
siaj już klasycznej książce.

To ujęcie miarowe jest dzisiaj przez matematyków uznane niemal 
powszechnie jako właściwie jedyne. Ci matematycy, którzy piszą nadal 
w tradycyjnym języku probabilistycznym, czynią to zwykłe dla pewnych 
intuicyjnych jego walorów i zwykle w taki sposób, że ich rozważania dadzą 
się łatwo przetłumaczyć na ścisły język zbiorów i funkcji, miary i całki.

Jakie punkty ogólnej teorii miary są szczególnie ważne dla rachunku 
prawdopodobieństwa? Oczywiście używa się stale twierdzeń podstawo
wych, zwłaszcza o zbieżności. Zasadnicze znaczenie dla całego rachunku 
prawdopodobieństwa ma twierdzenie Kołmogorowa o mierze w pro
duktach nieskończonych. W definicji prawdopodobieństwa warunkowego 
odgrywa istotną rolę twierdzenie Radona i Nikodyma.

Najcenniejszym wszakże jest sam fakt, że na gruncie pojęć mnogo- 
ściowo-miarowych rachunek prawdopodobieństwa stał się dyscypliną 
matematyczną tak precyzyjną, jak inne. Pojęcia są jasno zdefiniowane, 
twierdzenia zrozumiałe i udowodnione. Stare paradoksy zostały wyja
śnione (por. np. prace W. Fellera i H. Steinhausa o paradoksie peters
burskim), a nowe oczywiście już się nie pojawiają. Niekiedy użycie metod 
mnogościowych daje także nowe wyniki analityczne lub uproszczenie 
dowodów.

Są jednak jeszcze pewne kwestie szczegółowe, dotyczące miarowego 
ujęcia prawdopodobieństwa (zwłaszcza w procesach stochastycznych), 
które wymagają opracowania. Dowody istnienia prawdopodobieństwa 
w wielu przypadkach należałoby nie tylko przeprowadzić, ale także 
obmyślić dla nich metody upraszczania, obecnie bowiem wymagaj ą one 
często bardzo żmudnych i długich rozumowań.

B ib liografia: [4], [7], [8], [13].

4. Ogólną teorię miary stosuje się w pełni w teorii układów dyna
micznych i teorii ergodycznej. Tak zwana zasada ergodyczna służyła 
z początku fizykowi w postaci dość mętnego dogmatu, a stopniowo na
brała wyrazistości matematycznej i doszła do stadium nowej precyzyjnej 
teorii, związanej także z analizą funkcjonalną. Pierwsza interwencja 
metod nowych w tym zakresie była negatywna (Plancherel). Pozytywna 
rola pojęcia miary ujawniła się już choćby w precyzyjnym sformułowaniu



16 T. W a ż e w s k i

twierdzenia Poincarógo o powrotach. Twierdzenie Poincarógo stało się 
punktem wyjścia dlk teorii ergodycznej, kiedy zaczęto badać nie tylko 
własność powracania, ale też i średni czas przebywania punktu w danym 
zbiorze. Stąd powstały twierdzenia ergodyczne G. Birkhoffa i J. y o u  

Neumanna oraz dalsze.
Twierdzenia ergodyczne wiążą się wielostronnie z rachunkiem pra

wdopodobieństwa przez procesy stochastyczne oraz przez tzw. losowe 
twierdzenie ergodyczne.

Twierdzenia ergodyczne dla parametru ciągłego należą do teorii 
układów- dynamicznych, która w obecnej, ogólnej postaci jest dziełem 
zwłaszcza matematyków- radzieckich. Teoria ta kojarzy metody i za
gadnienia klasyczne z topologicznymi i miarowymi.

B ib liografia: [10], [18], [25].

Zakończenie

Wpływ metod miarowych na klasyczne dyscypliny matematyki by 
i jest wieloraki.

W niektórych przypadkach udało się za pomocą metod i pojęć teorii 
miary rozwiązać.zagadnienia klasyczne. Tak było np. ze sławnym zaga
dnieniem Hilberta, dotyczącym pojęć klasycznych i — zdawałoby się — 
dalekich od teorii miary, sformułowanym w Czasie, gdy nowoczesnej 
teorii miary jeszcze nie było, a przecież rozwiązanego z wydatną pomocą 
miary Haara. Dalszym przykładem podobnego typu jest twierdzenie 
Gaussa i Kuźmina o ułamkach łańcuchowych, które daje się wysłowić 
i udowodnić dopiero z użyciem miary Lebesgue’a, lub niektóre wyniki 
Y. Jarnika o aproksymacjach diofantycznych, mające wysłowienie kla
syczne, a udowadniające się za pomocą miar wymiaru niższego niż jeden.

Trzeba jednak stwierdzić, że przykłady powyższego typu, choć 
ważne, nie są częste. Częstszy i bardziej znany jest wpływ teorii miary 
na rozszerzenie problematyki, tak np. w teorii szeregów Fouriera można 
było z chwilą powstawania ęoraz szerszych pojęć całkowalności (Le
besgue’a, Denjoy itp.) tworzyć współczynniki Fouriera dla coraz szerszych 
klas funkcyj. Nowe problemy i twierdzenia, które w ten sposób powstają, 
dotyczą więc nie tyle pojęć klasycznych, co ich nowoczesnych odpowie
dników. Często znajduje się tą drogą właściwe pole ogólności (np. funkcje 
całkowalne z kwadratem — dla rozwinięć ortogonalnych), często rozsze
rza się w sposób istotny wiedzą matematyczną (np. twierdzenia o grani
cznych własnościach funkcji analitycznych), ale niewątpliwie nie w tym 
należy upatrywać główne znaczenie wpływu teorii miary.

Przykładem najsilniejszego wpływu są związki teorii miary z ra
chunkiem prawdopodobieństwa, który dopiero w ujęciu miarowym stał



się ścisłą teorią matematyczną i właśnie z chwilą ugruntowania swych 
pojęć rozpoczął swój obecny wspaniały rozwój.

Choć wszystkie działy teorii miary i całki powiązały się z problema
tyką klasyczną, rola ich jest różna:

I. Miara i całka Lebesgue’a weszła do arsenału stale używanych 
metod analizy. Zastosowania jej są bardzo liczne. Dzisiaj tworzy ona 
wykończoną teorię, wobec czego trudno spodziewać się istotnie nowych 
zagadnień i wyników w jej zakresie. Wobec powszechnego jej stosowania 
trudno dzisiaj oddzielić zagadnienia, w których można by się bez niej 
obejść, od tych, dla których jest specjalnie ważna.

II. Zastosowania całki Denjoy są izolowane; nie leżą one obecnie 
w centrum zainteresowań matematyków.

III. Miary wymiaru niższego niż przestrzeń nie są jeszcze należycie 
opracowane. Zapewne klasyczna teoria długości i pola objęta będzie 
z czasem przez dyscyplinę ogólniejszą: jednolitą teorię miar różnych 
wymiarów.

IV. Miary w grupach mają dla algebry coraz to większe znaczenie.
Y. Ogólna teoria miary ciągle rozszerza wielki zakres swoich za

stosowań w dyscyplinach klasycznych; wzrost jej znaczenia zapewne nie 
jest jeszcze zakończony. Należy zmierzać do uzupełnienia miarowego 
ujęcia rachunku prawdopodobieństwa, a zwłaszcza do uproszczeń w mia
rowym traktowaniu procesów stochastycznych.

Analiza przyczyn, które spowodowały sukcesy nowoczesnej teorii 
miary i całki, wskazuje przede wszystkim dwie:

a) Przeliczalna addytywność miary i całki Lebesgue’a oraz miar 
i całek ogólniejszych otworzyła bez porównania szersze niż dawniej 
możliwości przejść granicznych.

b) Ogólność abstrakcyjnego pojęcia miary pozwoliła na stworzenie 
z teorii miary i całki uniwersalnego niemal narzędzia. W ramach jednej 
teorii ujęto najrozmaitsze pojęcia, nieraz zupełnie odmiennej natury 
i innego pochodzenia.

W rezultacie powstanie i rozwój nowoczesnej teorii miary i całki 
stały się jedną z głównych przyczyn i zarazem jednym z głównych prze
jawów wielkich przemian w matematyce, polegających na burzeniu przed- 
działów odgradzających od siebie różne dziedziny matematyki i na two
rzeniu między nimi coraz ściślejszych więzów.

Linia rozwoju nowoczesnej teorii funkcji rzeczywistych szła — jak 
pięknie pisał S. Saks — od budowania osobliwości do konstruktywnej 
teorii. I nadal idzie z powodzeniem w tym samym kierunku. Można by 
wskazać też inne właściwości tego rozwoju. W ubiegłym wieku ugrunto-
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wano wiele dyscyplin matematycznych na pojęciach lokalnych; otóż 
właśnie teoria miary i całki pozwala w. wielu przypadkach przejść do 
badania własności integralnych.

Przegląd powyższy dotyczył związków teorii miary i całki z dyscy
plinami klasycznymi. Dla zdobycia pełnego poglądu na dzisiejszą rolę 
tej teórii, trzeba by jeszcze dokonać przeglądu jej więzi z innymi dyscy
plinami, a zwłaszcza z zastosowaniami praktycznymi o nieklasycznym 
charakterze. I w tym zakresie, np. w statystyce, znalazłoby się niemało 
ważnych pozycji.
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§ 4. Analiza funkcjonalna

Przez analizę funkcjonalną, (lub, trafniej, analizę ogólną) rozumiemy 
kompleks teorii matematycznych, których wspólną cechą jest dążenie 
do daleko posuniętej abstrakcji i uchwycenie w tej abstrakcyjnej postaci, 
w formie syntezy, różnych pojęć i metod analizy matematycznej. Dalszą 
cechą tych teorii jest równoczesne stosowanie metod algebraicznych 
i geometrycznych oprócz metod zaczerpniętych wprost z analizy kla
sycznej lub stanowiących bezpośrednie uogólnienie tych'ostatnich. Ude
rzające jest zwłaszcza stosowanie metody analizy geometrycznej jako 
metody przeciwnej do wypracowanej od czasów Kartezjusza metody 
geometrii analitycznej.

Trudno jest jednoznacznie ustalić, które z części dyscyplin mate
matycznych należy uznać za klasyczne. W każdym razie zagadnienia ana
lizy klasycznej można z grubsza podzielić na trzy typy:

Problem A. Badanie tworów matematycznych za pomocą pewnych 
efektywnych formalizmów rachunkowych i algorytmów nieskończonościo- 
wych, takich jak różniczkowanie, całkowanie, rozwijanie w szeregi funk
cyjne.

Ten typ badań najczęściej występuje w zastosowaniach w przy
rodoznawstwie. Ma on decydujące znaczenie wszędzie tam, gdzie żąda 
się kwantytatywnych informacji potrzebnych do zastosowań.

Problem B. Badanie własności pewmych klas tworów matematy
cznych celem uzyskania informacji np. o strukturze tych klas lub celem 
charakterystyki tych klas.

Należą tu różne działy teorii funkcji analitycznych, np. badanie 
własności funkcji całkowitych, badania dotyczące własności rozwiązań 
równań różniczkowych, ale również np. i badania rozkładu liczb pierw
szych. Także i ten typ zagadnień odgrywa ważną rolę w zastosowaniach 
analizy matematycznej.

Problem C. Dowody istnienia tworów matematycznych o pewnych 
własnościach.

Ostatni typ problematyki oznacza już przejście od zagadnień kla
sycznej analizy poprzednich stuleci do problematyki znamiennej dla
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rozwoju analizy matematycznej naszego stulecia. Sens dowodu istnienia 
rozumiemy dzisiaj znacznie ogólniej, a także znaczenie, jakie przypi
sujemy tego rodzaju problematyce, oznacza już nowoczesną epokę w ana
lizie.

Jeżeli chcemy ocenić wpływ analizy funkcjonalnej na analizę kla
syczną z punktu widzenia sformułowanej poprzednio problematyki, 
to wydaje się, że w problematyce A analiza funkcjonalna poza teorią 
dystrybucji i teorią operatorów nie przynosi istotnie nowych punktów 
widzenia. Niemniej pozwala ona uogólnić pewne klasyczne metody postę
powania, np. metodę kolejnych przybliżeń, i sformułować je w sposób 
bardzo ogólny w terminach przestrzeni na pół uporządkowanych. Ra
chunek operatorów w nowoczesnym ujęciu sprowadza się do badania 
transformat całkowych (np. transformacje Laplace’a). Korzystnie jest 
jednak uważać rozważane klasy funkcji za pewne przestrzenie liniowe, 
transformacje całkowe zaś za operacje liniowe w tych przestrzeniach — 
a taki jest właśnie punkt widzenia analizy funkcjonalnej. Badania J. Mi- 
kusińskiego wykazały płodność — w zastosowaniu do operatorów — 
połączenia metod algebraicznych z metodami analizy funkcjonalnej, 
takimi jak całkowanie i różniczkowanie w przestrzeniach abstrakcyjnych, 
stosowanie przestrzeni B Q Mazura i Orlicza.

W fizyce teoretycznej, a w szczególności w teorii pola i w teorii 
potencjału wprowadzono pewne pojęcia i procedery rachunkowe, budzące 
wątpliwości z punktu widzenia matematycznego, jak np. tworzenie 
kolejnych pochodnych dla funkcji Diraca. Wysiłki przy ich matematy
cznym ugruntowaniu nasunęły myśl zastosowania metod analizy funkcjo
nalnej. Należy tu wymienić rezultaty S. L. Sobolewa oraz teorię dystry
bucji L. Schwartza. Sprawa ta będzie omówiona z punktu widzenia za
stosowań w innym referacie.

Wpływ analizy funkcjonalnej zaznacza się wyraźniej w problema
tyce В, a przede wszystkim w problematyce C, i wyraża się stworzeniem 
nowych metod użytecznych dla analizy klasycznej i wypracowaniem 
nowych teorii na gruncie analizy funkcjonalnej. Wpływ analizy funkcjo
nalnej polega również na infiltracji nowych pojęć do różnych działów 
analizy, w związku z czym następuje generalizacja różnych badań ana
lizy klasycznej i wyrabia się nowy styl myślenia. Posługujemy się np. 
pojęciem funkcjonałów w rachunku wariacyjnym, zastępujemy wektory 
skończenie wymiarowe nieskończenie wiele wymiarowymi i tworzymy 
teorię różniczkowania i całkowania w dość bliskim nawiązaniu do teorii 
klasycznych.

Nie oznacza to jeszcze wprowadzenia nowych metod, lecz bezpośre
dnią generalizację. Takie nasiąkanie pojęć zaczerpniętych z analizy 
funkcjonalnej można zauważyć ostatnio w zagadnieniach zupełnie kia-
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sycznych, jak wskazuje np. praca E. J. McShane’a [14] z balistyki ze
wnętrznej.

Jako inny przykład można przytoczyć sformułowanie zagadnień 
aproksymacji w języku analizy funkcjonalnej; ostatnio zresztą rozpo
częto z powodzeniem używać do tych zagadnień metod analizy funkcjo
nalnej .

Z powyższych uwag wynika, że wpływ anahzy funkcjonalnej na ga
łęzie analizy ważne dla przyrodoznawstwa można ocenić jako pośredni. 
Na przykład teoria przestrzeni Hilberta odgrywa niewątpliwie ważną 
rolę w budowie matematycznych podstaw mechaniki kwantowej, jak 
również przy badaniu pewnych równań różniczkowych, ważnych dla fi
zyki matematycznej. Analiza funkcjonalna osiągnęła też niewątpliwie 
sukcesy w problematyce 0 przyczyniając się do wyjaśnienia zagadnień 
z teorii równań różniczkowych cząstkowych, ważnych dla fizyki mate
matycznej. Również teoria półgrup endomorfizmów przestrzeni Banacha 
ma znaczenie z punktu widzenia równań cząstkowych fizyki matema
tycznej i w teorii procesów stochastycznych.

Wpływ analizy funkcjonalnej na analizę klasyczną można ująć 
w następujących punktach:

1. Geometryzacj a pojęć analizy, wprowadzenie przestrzeni abstrakcyjnych, 
ważnych z punktu widzenia potrzeb analizy

W analizie funkcjonalnej badamy różne twory matematyczne, jak 
funkcje, ciągi itp., jako elementy stosownie dobranej przestrzeni abstrak
cyjnej. Posługujemy się przestrzeniami liniowymi, w których wprowadza 
się w różny sposób metrykę lub ogólniej — topologię. Najważniejszy typ 
przestrzeni tego rodzaju — znany dzisiaj ogólnie — to przestrzenie Ba
nacha. W ostatnich latach coraz bardziej wzrasta też znaczenie przestrzeni 
badanych najpierw przez Mazura i Orlicza i znanych u nas pod nazwą 
przestrzeni B Q, a w szkole francuskiej (Dieudonnć, L. Schwartz) pod 
nazwą przestrzeni F. Spośród bardzo licznych różnego rodzaju prze
strzeni, wprowadzonych do badań przez analizę funkcjonalną, najwa
żniejsze znaczenie dla zastosowań mają przestrzenie Hilberta. Posługując 
się pojęciami zaczerpniętymi z teorii przestrzeni metrycznych oraz topo
logicznych, analiza funkcjonalna wyraża w języku geometrycznym różne 
zagadnienia anahzy. Do jej wyników należy np. uwydatnienie znaczenia 
kategorii Baire’a dla dowodów istnienia. Na gruncie anahzy funkcjonal
nej została też wyjaśniona w różnego rodzaju dowodach rola tak prostych 
pojęć, jak ciało wypukłe i zbiór wypukły (oczywiście w przestrzeniach 
nieskończenie wiele wymiarowych). Znaczenie roli ciał wypukłych wykrył 
pierwszy S. Mazur.

B ibliografia: [2], [13].
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2. Wypracowanie nowych metod topologicznych w przestrzeniach abstrak
cyjnych dla potrzeb dowodów istnienia (problem C)

Jedną, z ważnych metod wypracowanych w analizie funkcjonalnej 
i używanych w dowodach istnienia, w równaniach różniczkowych cząst
kowych i zwyczajnych i w równaniach całkowych jest metoda punktu 
stałego w przestrzeniach funkcyjnych (twierdzenia Kelloga i Birkhoffa, 
Schaudera, Tichonowa). Inna metody topologiczne stosują twierdzenie 
Schaudera o niezmienniczości obszaru oraz twierdzenia Schaudera i Le- 
ray’a, wprowadzające pojęcie indeksu topologicznego w przestrzeniach 
funkcyjnych. Zastosowanie tych metod pozwoliło osiągnąć wyniki, któ
rych nie można było otrzymać przy zastosowaniu metod klasycz
nych.

B ibliografia: [11], [18], [19].

3. Uwydatnienie roli funkcjonałów i operacji liniowych w przestrzeniach 
liniowych w różnych zagadnieniach analizy

Analiza funkcjonalna dostarczyła wielu środków metodycznych, któ
re mogą być zastosowane przy badaniu problemów klasycznej analizy, 
mających charakter liniowy. Do nich należą twierdzenia o rozszerzaniu 
funkcjonałów (np. twierdzenie Hahna i Banacha) z zastosowaniami do 
dowodów istnienia uogólnionych całek i granic. Zasadnicze znaczenie mają 
funkcjonały liniowe w przestrzeniach Б i 5 0 dla badań zgodności metod 
sumowalności i niektórych innych zagadnień z teorii sumowalności, jak 
to wykazały prace S. Mazura, S. Banacha, S. Mazura i W. Orlicza oraz 
Zellera. Nowoczesny rozwój teorii równań o nieskończenie wielu niewia
domych, związany z nazwiskami F. Bieszą, S. Banacha, G. Kóthego 
i innych, i, ogólniej, równań operacyjnych liniowych łączy się jak naj
ściślej z analizą funkcjonalną i funkcjonałami liniowymi. W szczegól
ności z pomocą funkcjonałów liniowych wprowadza się ważne pojęcie 
przestrzeni sprzężonej, mające duże znaczenie w bezwyznacznikowej 
teorii równania liniowego (F. Biesz, S. Banach), a także w teorii dy
strybucji.

B ibliografia: [2], [8], [12], [20].

Ł  Wypracowanie teorii przestrzeni na pół uporządkowanych
Wprowadzenie relacji większości między pewnymi elementami prze

strzeni liniowych stanowi jeden ze środków metodycznych, rozwiniętych 
w analizie funkcjonalnej głównie przez szkołę matematyków radzieckich 
z M. Kreinem i L. Kantorowiczem na czele. Zwłaszcza metoda Kreina, 
oparta na pojęciu stożka w przestrzeni Banacha, znajduje ciekawe za
stosowania, np. do zagadnienia momentów, do badania warunków roz- 
wiązalności nierówności liniowych.

B ibliografia: [1], [7], [9], [13].
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5. Wypracowanie teorii liniowych pierścieni unormowanych, czyli algebr 
Banacha

Ważnym osiągnięciem metodycznym analizy funkcjonalnej, również 
z punktu widzenia zagadnień analizy klasycznej, jest wprowadzenie 
do badań pierścieni unormowanych. Stanowią one nowy dział analizy 
funkcjonalnej, unifikujący pojęcie przestrzeni liniowej topologicznej 
i pierścienia w sensie algebraicznym* Dział ten, zapoczątkowany przez
S. Mazura, został poważnie rozwinięty przez szkołę matematyków radzie
ckich z I. Gielfandem i M. Najmarkiem na czele. Jako typowy przykład 
wpływu metod analizy funkcjonalnej na zagadnienia klasyczne można 
tu wskazać twierdzenie Gielfanda i Najmarka o reprezentacji algebr. 
Stanowi ono naturalne uogólnienie klasycznego twierdzenia o reprezen
tacji algebr, mających bazę skończoną, za pomocą algebr macierzy, tzn. 
za pomocą algebr transformacji przestrzeni euklidesowej skończenie 
wymiarowej. Teoria pierścieni unormowanych wywarła poważny wpływ 
na teorię grup w ogóle, a w szczególności na.teorię grup topologicznych. 
Jako dalsze przykłady zastosowań algebr Banacha można wskazać ana
lizę harmoniczną na grupach.

B ib liografia: [3]-[6].

6. Wypracowanie teorii przestrzeni Hilberta i tzw. teorii spektralnej
Teoria spektralna, zapoczątkowana przez Hilberta w związku z rów

naniami całkowymi, rozrosła się do samodzielnej wielkiej dyscypliny 
analizy funkcjonalnej. Klasyczna teoria D. Hilberta i F. Bieszą została 
pchnięta na nowe tory przez badania J. v. Neumanna i M. H. Stone’a 
i dzięki ich uogólnieniom znalazła ważne zastosowania przy badaniu 
własności rozwiązań równań różniczkowych. Aparat matematyczny 
teorii spektralnej jest właściwym językiem matematycznym potrzebnym 
w mechanice kwantowej.

B ibliografia: [10], [13], [17].

7. Uwydatnienie roli, jaką odgrywają półgrupy transformacji liniowych 
przestrzeni Banacha' w różnych zagadnieniach analizy klasycznej

Badania dotyczące tych problemów, przeprowadzone w ostatnich 
kilkunastu latach, zebrane są w monografii E. Hille’a. Badania tego 
matematyka wykazały rolę półgrupy transformacji liniowych w teorii 
równań różniczkowych, dla procesów stochastycznych, w teorii sumo- 
walności itd.

B ibliografia: [6].

8. Uogólnienie aparatu rachunku różniczkowego, całkowego i funkcji anali
tycznych na przestrzenie abstrakcyjne

Należy tu wymienić przede wszystkim pojęcie różniczki Frócheta 
i Gateaux oraz pojęcie gradientu, znajdujące liczne zastosowania w za
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gadnieniach ekstremalnych takich, jakie napotykamy w rachunku wa
riacyjnym i w metodach wariacyjnych równań całkowych. Dla wielu 
zagadnień analizy okazuje się też pożyteczne użycie funkcji wektoro
wych (o wartościach z przestrzeni abstrakcyjnej) i przeniesienie na te 
ostatnie różnych badań dotyczących funkcji liczbowych. Zwłaszcza po
żyteczne okazały się funkcje wektorowe analityczne.

B ibliografia: [6], [10].
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§ 5. Zakończenie

Zarówno uwagi podane we wstępie, jak i szczegółowe omówienie 
upływu topologii, teorii miary i analizy funkcjonalnej na rozwój dy
scyplin klasycznych obrazują wielostronność i doniosłość tego wpływu 
i świadczą o ważności nowych metod.

Mogłoby to, być może, nasunąć konkluzję, że matematycy powinni 
w obecnej chwili poświęcić swą uwagę i swe wysiłki głównie nowym 
metodom.

Konkluzja taka polegałaby jednak na pomyłce. Za j>omocą nowych 
metod można bowiem otrzymać tylko pewną część ogółu wyników obję
tych przez dyscypliny klasyczne. Pochodzi to stąd, że nie wszystkie 
twierdzenia oparte na istotnie bogatym układzie aksjomatów mogą 
być udowodnione za pomocą środków, którymi dysponują teorie zbudo
wane na uboższych zespołach aksjomatów. Z tego właśnie powodu do roz
wiązania wielu bardzo trudnych i opornych zagadnień klasycznych ko
nieczne są konstruktywne pomysły dostosowane do topografii terenu, 
na którym pojawiło się zagadnienie. Eolę nowych metod wypada również 
ocenić z punktu widzenia ich przydatności do rachunkowo efektywnej, 
dokładnej lub przybliżonej konstrukcji rozwiązań równań, które wystę
pują w fizyce i technice. Skonstruowanie takich metod rachunkowych 
jest odczuwane jako paląca potrzeba chwili.

Dobre usługi w tym względzie, jakkolwiek wr ograniczonym zakresie, 
oddają metody operatorowe. Pewną rolę odgrywa tu wspomniane po
przednio twierdzenie Tichonowa, Cacciopoliego i Banacha, dotyczące 
metody kolejnych przybhżeń.

Metody topologiczne nie nadają się w większości przypadków do 
tego celu. Na przykład twierdzenie o punkcie niezmiennym przekształ
cenia ciągłego zapewmia wprawdzie istnienie takiego punktu, ale loka
lizuje go na ogół w sposób bardzo niedokładny. Niemniej jednak w po
szczególnych przypadkach metody topologiczne dostarczają lokalizacji 
rozwiązań лгу starczającej dla celów praktycznych. Uderzające jest np. 
to, że nie tylko do\vód istnienia rozAciązania periodycznego równań drgań 
pobudzanych, ale ^ vn ież  jego bardzo dokładna lokalizacja zostały po
dane na drodze topologicznej i to przez inżynierów, mianowicie przez 
van der Pola i Lićnarda. Natomiast do obliczenia okresu tego drgania 
periodycznego uży\va się metod klasycznych.

No\ve metody Aryrosły na gruncie dyscyplin klasycznych i Avzboga- 
ciły je Avieloma ważnymi rezultatami. Wzbogacą je niewątpliwie jeszcze 
лvydatniej w przyszłości, jeżeli będą na\viązywały w dostatecznym sto
pniu do problematyki dyscyplin klasycznych, a przez nie pośrednio do 
zagadnień pr z у ro doz n a ws twra i techniki. Tylko takie związanie nowych
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metod z dyscyplinami klasycznymi może zabezpieczyć ich właściwy 
rozwój.

Mówiąc o wpływie nowych metod matematycznych na rozwój kla
sycznych dyscyplin matematyki należy uwzględnić czynniki, które wa
runkują rozwój matematyki jako całości oraz decydują ostatecznie, czy 
rozwój ten idzie we wdaściwym kierunku i czy matematyka w danej 
chwili spełnia swre zadanie.

Czynniki te mają charakter praktyczny. Są one najściślej zwią
z a n e j  przyrodą i techniką.

Przypominać o tym, że najważniejsze pojęcia matematyki oraz 
metody o podstawowym znaczeniu wyszły z fizyki, byłoby truizmem. 
Wynika stąd, że sprawa obmyślenia środków prowadzących do pogłę
bienia znajomości fizyki u naszej młodej generacji matematycznej jest 
problemem pierwszorzędnej wagi. Jedynie na tej drodze będzie można 
osiągnąć dwa cele: znaleźć wspólny język między technikami i fizykami 
z jednej strony a matematykami z drugiej oraz wprowadzić do badań 
matematycznych w szerszym niż dotąd zakresie intuicję fizyczną jako 
czynnik kierujący tworzeniem nowych pojęć, konstruowaniem nowych 
metod matematycznych oraz aktem matematycznego ujmowania za
gadnień przyrodniczych. Sprawa ta jest równie ważna dla rozwroju kla
sycznych działów, jak dla rozwoju nowych metod matematyki.

Eeferat niniejszy ma pewien zasadniczy brak. Ilustruje wprawdzie 
wpływ poszczególnych nowych metod na rozwTój klasycznych dyscyplin 
matematyki, ale nie pozwrala ocenić, w jakim stopniu każda dyscyplina 
klasyczna z osobna zawdzięcza swój rozwmj nowym metodom. Brak ten 
uzupełnią komentarze wygłoszone w dyskusji. One również dostarczą 
przykładów ilustrujących wpływ nowych metod na dyscypliny klasyczne.


