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PRZYPADEK STANISŁAWA ZAREMBY –                                                           
– OPORTUNIZM CZY NONSZALANCJA  

Powodem napisania tego artykułu jest przede wszystkim potrzeba przedstawienia 
losów epokowego odkrycia Stanisława Zaremby, pochodzącego z roku 1907. Odkrycie 
jest epokowe, ale losy były raczej nieadekwatne do jego wagi, chociaż poniekąd typowe 
– w tej materii chciałbym poczynić parę uwag na zakończenie.

1

Na początek nieco konkretnej matematyki, kilka wzorów dla orientacji. Jak zwykle 
w matematyce zacznijmy od „Niech”. Tak wiec, niech X będzie zbiorem dowolnej na-
tury, H przestrzenią Hilberta funkcji skalarnych określonych na X i K funkcją skalarną 
określoną na X×X, produkcie kartezjańskim X z samym sobą. Parę (H, K) będziemy 
nazywać parą z własnością reprodukowania jeśli

1° funkcje  należą1 do H,
2°  dla każdego f ∈ H i x .

Funkcje K nazywa się zwykle jądrem reprodukującym, a postulat wymieniony w 2°  
własnością reprodukowania; założenie 1° umożliwia realizację własności reprodukowa-
nia – zainteresowanego Czytelnika odsyłam do [18].

Są dwie konsekwencje powyższej definicji, które zasługują na wyodrębnienie
(a) funkcjonały wartościowania są ciągłe na H;
(b) jądro K jest dodatnio określone.
Każda z nich z osobna jest punktem wyjścia do jednoznacznej konstrukcji pary 

z  własnością reprodukowania, chociaż przez autorów idących po najmniejszej linii 
oporu służy zwykle za definicję; konsekwencją w tym wypadku jest znaczne ogranicze-

1 Są to sekcje funkcji dwu zmiennych K dla , a wiec funkcje jednej zmiennej na X.
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nie punktu widzenia. Punkt (a) jest popularny wśród matematyków, dla których istotą 
badań jest teoria funkcji analitycznych (holomorficznych) zmiennej (zmiennych) ze-
spolonej; w tym wypadku wzory całkowe prowadzą zwykle w prosty sposób do (a). 
Droga, która zaczyna się od obserwacji (b) jest bardziej atrakcyjna, o konsekwencjach 
pokrywających wiele abstrakcyjnych nieraz przypadków, na pozór nie związanych ze 
sobą; nie oznacza to jednak, że jest pozbawiona elementów analitycznych. Kontynu-
ując ten wątek dochodzimy do ostatnich dwóch wzorów

3° dla wszystkich x, y zachodzi wzór
         (*)

o ile tylko układ funkcji  jest taki, że prawa strona jest skończona; tak jest 
zawsze wtedy, gdy układ ten jest dowolna bazą ortonormalną w H. W zdecydowanej 
większości przypadków jest też na odwrót.

W szczególności z 2° można dla dowolnej funkcji f z przestrzeni H otrzymać wzór 
zachodzący dla wszystkich  x z X

        (**)
Własność 3°, a w szczególności wzór (**), moim zdaniem, to niezwykle istotne 

elementy całej teorii przestrzeni z jądrem reprodukującym, a w tym kontekście to sedno 
całej sprawy.

2

A  teraz czas na pewne komentarze. Własność reprodukowania z punktu 2° po-
zwala na odtworzenie (reprodukowanie) wartości2 funkcji z przestrzeni H za pomo-
cą iloczynów skalarnych występujących w  prawej stronie formuły reprodukowania. 
W  wersji (**) przypomina ona rozwinięcie Fouriera względem bazy ortonormalnej 
z tą zasadniczą różnicą, że w rozwinięciu Fouriera, które stosuje się do dowolnej prze-
strzeni Hilberta, dostajemy f jako obiekt abstrakcyjny, natomiast w sytuacji przestrzeni 
z  jądrem reprodukującym uzyskujemy funkcję f poprzez wszystkie jej wartości f(x). 
Jest to więc potężne narzędzie w wielu dziedzinach nie tylko matematyki, a wzory (*) 
i (**) są powodem, że miłośnicy teorii funkcji zespolonych korzystają z niego w dużej 
mierze; wzór (*) czczą oni szczególnie jako pochodzący od Stefana Bergmana (co jest 
nieprawdą).

Warto wymienić tutaj dziedziny, w  których własność reprodukowania znajduje 
zastosowania. Są to: analiza zespolona (w  tym interpolacja à la Pick Nevanlinna), 
(cząstkowe) równania różniczkowe, aproksymacja (w  szczególności funkcje gięte), 
wielomiany ortogonalne, teoria operatorów, teoria systemów, problemy odwrotne, 
sampling theory and time-frequency analysis3, rachunek prawdopodobieństwa (w tym 
procesy stochastyczne) i statystyka, learning theory, stany koherentne (tu jesteśmy już 

2 Wszystkie podkreślenia, nawet te, które są w cytowanych fragmentach, są moje.
3 Pewne terminy są w  wersji angielskiej, bowiem jednoznaczny wybór odpowiedników 

polskich nie jest łatwy.
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na terenie optyki kwantowej), a także, nieco dalej od matematyki, tomografia (rezo-
nans magnetyczny) czy też system informacji geograficznej (GIS).

3

U Zaremby4 spotykamy nie tylko samą własność reprodukowania, ale również ją-
dro wyrażone wzorem (*). Wystarczy spojrzeć na okładkę książki5 [18] z załączonym 
fragmentem tekstu Zaremby. Widać tam wyraźnie, ze wzór (35) u Zaremby to wła-
sność reprodukowania, a wzór (34) tamże to właśnie definicja jądra poprzez rozkład 
(*) – można by powiedzieć „dwa w jednym”6. Zwróćmy uwagę, że funkcje uj we wzorze 
Zaremby to nic innego jak ej we wzorze (*); jest to ortogonalna baza złożona z wek-
torów własnych.

Podkreślmy jeszcze raz, podstawowym wzorem jest własność reprodukowania wy-
rażona w punkcie 2° (czyli (35) u Zaremby); łączy ona przestrzeń z jądrem – wszystko 
to można znaleźć przedstawione w  sposób nie budzący najmniejszych wątpliwości 
w mojej książce [18]. Reszta to konsekwencje albo elementy definicji.

4 Patrz [20], a także [21]; ta druga jest często cytowana wraz z pierwszą.
5 Wygląda to na autoreklamę – Czytelnik wybaczy mi, mam nadzieję. W  zamian zainte

resowanym mogę ofiarować pdf książki [18], jeśli zechcą przesłać takie życzenie na adres 
umszafra@cyfkr.edu.pl

6 W pracy Zaremby [20] wzory te są na stronie 176.
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4

A co zdarzyło się później? W latach dwudziestych pojawiły się dwie prace: Gabora 
Szegő[19] i Stefana Bergmana [6], obie ukazały się mniej więcej w tym samym czasie. 
Prace te, druga częściej, są cytowane, gdy mowa jest o jądrach reprodukujących – na-
wet więcej, stanowią one punkt odniesienia w tej kwestii. W żadnej z nich nie ma śladu 
Zaremby, cytowania zaś są w niezwykle skromnej ilości.

U  Szegő na stronie 236 w  treści twierdzenia VI pojawia się wzór (*) Zaremby 
w kontekście wielomianów ortogonalnych na płaszczyźnie zespolonej. Z kolei w pracy 
[6] mamy wzór (1) na stronie 253 z odnośnikiem do pracy [19]. W obu pracach wła-
sności reprodukowania (patrz 2°) nie jest tak wyraźnie wyeksponowana jak u Zaremby 
we wzorze (35). Niemniej jednak wyniku Zaremby tam nie ma. Według informacji uzy-
skanej z biblioteki Uniwersytetu Humboldta (dawniej FriedrichWilhelm Universität 
zwanym potocznie Uniwersytetem Berlińskim) Bulletin International de l’Académie des 
Sciences de Cracovie z lat 1902–1909 figuruje w oryginalnym (historycznym) katalogu 
datującym się od 1891. Obaj Panowie, Szegő i Bergman będąc w Berlinie mniej więcej 
w tym samym czasie (Bergman znacznie dłużej) mogli przeczytać prace Zaremby – 
mogli, w  owych czasach prace matematyczne jeszcze nie liczyły się na tony. Trzeci 
z ówczesnych berlińczyków, S. Bochner nie wnosi w [10] nic nowego do sprawy.

5

Nareszcie jeden sprawiedliwy w  tamtych latach. W  opublikowanej w  roku 1950 
pracy [4] Nachmana Aronszajna znajdujemy wyczerpujący wykład teorii jąder repro-
dukujących. W akapicie dotyczącym prac Zaremby, strony 339–340, Aronszajn pisze 
dobitnie7

The second trend was initiated during the first decade of the century in the work of  
S. Zaremba [1, 2] on boundary value problems for harmonic i biharmonic functions. 
Zaremba was the first to introduce, in a particular case, the kernel corresponding to 
a class of functions, and to state its reproducing property (2). However, he did not deve-
lop any general theory, nor did he give any particular name to the kernels he introduced. 
It appears that nothing was done in this direction until third decade when S. Bergman 
[1] introduced kernels corresponding to classes of harmonic functions and analytic 
functions in one or several variables. He called these “kernel functions”. They were 
introduced as kernels of orthogonal system in these classes for an adequate metric. The 
reproducing property of these kernels was noticed by Bergmann [1] (also by N. Aron-
szajn [1]), but it was not used as their basic characteristic property as is done at present.

Na nic to się zdało. W książce [14] zatytułowanej wymownie Hilbertsche Räume 
mit Kernfunktion, wydanej w roku 1962, mimo iż we wstępie wymieniona jest praca 

7 Dla powiązania referencji Aronszajna z naszymi zanotujmy, ze Zaremba [1,2] to nasze [20, 
21], Begman(n) [1] występuje u nas jako [6] zaś Aronszajn [1] to [2]; property (2) to własności 
reprodukowania z 2°.
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Aronszajna, Zaremby ani śladu. A okazją dla autora, Meschkowskiego, mógłby być 
chociażby rozdział poświęcony równaniom cząstkowym.

6

W tej chwil dochodzimy do kluczowego momentu: dwie książki Bergmana [7, 9]. 
W [7] praca Zaremby [21] jest cytowana, praca [20] nie. Natomiast w tekście trudno 
Zarembę wypatrzeć. Wiąże się to ze specyficznym sposobem cytowania przez Berg-
mana; na końcu rozdziału są wyłącznie odnośniki do prac, bez wskazania jakiego 
fragmentu tekstu one dotyczą. Ten kabalistyczny sposób cytowania powtarza się też 
w drugiej książce [9]. W [7] Bergman miał co najmniej dwie okazje by wskazać na Za-
rembę: w rozdziale II The kernel function and associated minimum problems i rozdziale 
IV Kernel functions and Hilbert space. Nie zrobił tego. Natomiast na końcu rozdziału 
IV, strona 43 są cytowane prace [2, 3, 4] Aronszajna. Przeczytanie pracy [4] mogłoby 
skłonić Bergmana do zwrócenie uwagi na Zarembę, nic takiego nie stało się. Zaremba 
jest, ale na końcu rozdziałów V i X w zupełnie innych okolicznościach. Tymczasem na 
początku rozdziału II widzimy znany nam już wzór.

Wskazuje to wyraźnie, że ilekroć Bergman cytuje Zarembę, w tej i następnej książce 
[9], nigdy nie miał na myśli wyników, które znane są nam już z prezentowanej okładki 
monografii [18]. Dlaczego?

W [9] na stronie 281 pojawia się wzór (2.6), który jest niczym innym jak wzorem 
(34) Zaremby, patrz raz jeszcze wspomniana powyżej okładka.
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Na końcu sekcji, strona 286, nazwisko Zaremby nie pojawia się oczywiście. Sekcja 
ta jest częścią rozdziału II części B Kernel functions and their properties, który byłby 
właściwy, gdyby Bergman chciał zacytować tego, kogo trzeba.

Żeby unaocznić krytykowany wyżej sposób cytowania w książkach Bergmana, rzućmy 
okiem na koniec sekcji Fundamental solutions of the biharmonic equation książki [9]8.

Jest Zaremba, ale tylko dlatego, że tytuł sekcji zbiega się w dużej mierze z tytułem 
pracy [20] Zaremby. Jednak dalej „nikt nic nie wie”.

7

Brnijmy dalej, a może to nie my brniemy. W roku 1970 (czerwiec 22 – lipiec 31) 
odbyło się w Santa Fe, New Mexico, Summer Symposium on REPRODUCING KER-
NELS IN ANALYSIS AND PROBABILITY. Wśród wykładowców same znakomito-
ści, reprezentujące, jak tytuły wskazują, różne dziedziny matematyki.

Einar Hille, Introduction to General Theory of Reproducing Kernels.
André Lichnerowicz, Kähler Varieties, Harmonic Mappings, Holomorphic Mappings.
F. M. Larkin, Gaussian Measure in Hilbert Spaces and Applications in Numerical 

Analysis.
Stefan Bergman, Recent Developments in the Theory of Functions of Several Complex 

Variables.
Philip J. Davis, Kernel Functions, Orthogonal Functions, and Numerical Analysis.
Karl Stein, On Holomorphic Correspondences.

8 Nb. cytowania w pracach Zaremby mają ogólnie przyjętą formę, są to przypisy z dokładnymi 
odnośnikami w tekście, a nie jak u Bergmana rodzaj zbiorowego zestawienia referencji.
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Emanuel Parzen, The Role of Reproducing Kernel Hilbert Spaces in Time Series 
Analysis.

G. Springer, Reproducing Kernels in Variational Problems of Conformal Mapping.
Nachman Aronszajn, Reproducing Kernels for Pairings and Applications.

Im głębiej w las, tym więcej drzew ale i mrocznej. Tak więc co tu mamy? Nic no-
wego! Żadnego Zaremby. Natomiast w publikacjach Symposium, które znajdują się 
w [15] (tylko 5 wykładowców napisało), znajdujemy takie kwiatki:

… that in a very real, if unofficial, sense the symposium constituted a tribute to one of 
the lecturers, Stefan Bergman, whose contributions to the theory span the entire period 
since its birth” (ze wstępu Bernarda Epsteina).

Einair Hille w rozdziale Introduction to general theory of reproducing kernels nie wspomi-
na ani słowem o Zarembie, natomiast mamy taki fragment: The theory of reproducing 
kernels is of fairly recent origin. The beginnings go back to the work of G. Szegő (1921) 
and S. Bergman (1922).

Aronszajn, ostatni z  wymienionych wykładowców, nie przedstawił pracy. Będąc 
w University of Kansas, Lawrence, w semestrze zimowym roku akademickiego 1976/77 
mogłem Aronszajna zapytać o szczegóły, ale wówczas nie interesowałem się zbytnio 
jądrami reprodukującym. No cóż, szansa przepadła. Nie mniej jednak druga cześć 
tytułu niniejszego artykułu powinna nareszcie przybrać formę pytającą „oportunizm 
czy nonszalancja?”. Myślę, że Czytelnik sam wyrobi sobie opinie, nie zmuszając mnie 
tym samym do postawieniu wszystkiego na ostrzu noża.

Niezbyt dawno, w roku 1997, ukazał się artykuł przekrojowy [11], w którym au-
torzy próbują na 44 stronach przedstawić historie rozwoju (dużej części) matema-
tyki ubiegłego wieku; zadanie bardziej niż ambitne. Z konieczności więc wiele spraw 
potraktowanych jest nieco po macoszemu. Oprócz wiadomości encyklopedycznych, 
w interesującej nas kwestii na stronie 102, w drugim akapicie, możemy przeczytać:

Kernel functions have long been known, in connection with Green’s and Neumann’s 
functions. What was new in Bergman’s work was the amalgamation of complex analy-
sis and Hilbert space theory in a constructive fashion, an L2theory of  holomorphic 
functions.

Wprawdzie powyższy cytat może wzbudzić pewne nadzieje (szczególnie słowa: 
Kernel functions have long been known), od razu po tym akapicie mamy nasz znajomy 
wzór Zaremby (34) przytoczony jest jako wzór (4.1.2) i reklamowany jako definiujący 
funkcję jądrową Bergmana (Bergman kernel function)9. Natomiast u dołu strony 105 
znajdujemy nieco wstydliwie wtrącony fragment odnoszący się do Aronszajna, znanej 

9 Od czasów Mercera jądrem nazywa się funkcję dodatnio określoną dwu zmiennych, mamy 
więc pewne nadużycie językowe występujące w tej materii znacznie częściej.
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nam już pracy [4], bez wymarzonych konsekwencji. Mało tego, w  interesującej nas 
sprawie jest to przysłowiowe „odwrócenie kota ogonem”.

A więc koło się kreci dalej. Myślę, że można by mnożyć przykłady znajdując co-
raz nowsze ale wyglądałoby to na rodzaj wyliczanki przedszkolaków. Niemniej jednak 
warto poświecić jedną małą chwilę pozycji [8], jest to drugie wydanie książki [7] z roku 
1970. Upłynęło trochę czasu od poprzedniego, pierwszego i  jak pisze Skwarczyński 
w [17] Bergman włożył sporo wysiłku na jego przygotowanie. Jest tam więc w szcze-
gólności nowa, jednostronicowa sekcja 5, str. 164–165 zatytułowana Numerical evalu-
ation of boundary value problems represented by kernel functions, tytuł prawie taki jak 
pracy Zaremby [21] i dlatego jest ona umieszczona na końcu rozdziału, zwyczajem 
Bergmana, wśród innych. Co do sprawy kluczowej, żadnego uderzenia się w piersi; 
a Skwarczyński wspomina, że Aronszajn i Bergman byli przez pewien czas w tej samej 
grupie badawczej na uniwersytecie Harvarda utworzonej w roku 1945 (nb. Bergman 
był kierownikiem tej grupy); w tym okresie powstała praca [3] Aronszajna.

8

Moje uporczywe prostowanie historii, przy różnych okazjach – w pracach i na wy-
kładach uniwersyteckich czy też na międzynarodowych konferencjach – zaczęło przy-
nosić pierwsze owoce. Spójrzmy na stronę 33 książki [1].

Niestety, sukces jest połowiczny, bowiem – “The identity (2.19) is due to him” – au-
torzy w dalszym ciągu przypisują najważniejszą rzecz Bergmanowi, tymczasem to jest 
ponad wszelką wątpliwość rozkładem (*) Zaremby. Tak wiec moja misja trwa dalej: pod 
każdym pretekstem nazywam wzór (*) rozkładem Zaremby i, w imię uczciwości nauko-
wej, zapraszam do naśladownictwa innych. „Praca organiczna” przede wszystkim!

9

Spróbujmy zrobić małe podsumowanie. Zdarza się nieraz, że pewne cytowania są 
pominięte. Powody najczęściej są dwa: albo z niewiedzy albo przez (chwilowe dość 
często) zapomnienie. Uczciwy autor stara się przy pierwszej nadarzającej się okazji 
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to nadrobić. Jak jest w przypadku Bergmana? Trudno osądzić na podstawie samych 
dokumentów (czyli publikacji). Niemniej jednak, jeśli przyjąć do wiadomości (patrz 
np. [17] i inne artykuły okolicznościowe10) charakterystykę Bergmana jako człowieka 
skrupulatnego i całkowicie oddanego nauce nie sposób wynikłą sytuację zrozumieć11. 
Jednakże w stosunku do zwolenników, czy też wyznawców Bergmana pytanie „opor-
tunizm czy nonszalancja?” jest już w pełni uzasadnione, wszak istnieje powszechnie 
dostępna od roku 1950 praca Aronszajna [4]12.

Być może Czytelnikowi ułatwi rozwiązanie powyższej zagadki zwrócenie uwagi na 
inne źródło opisujące obyczaje w środowisku matematycznym, fragmenty dotyczące oso-
bowości Begmana można znaleźć w [12, s. 94] i [13, s. 130]. Dla kontrastu w [13, s. 14–15] 
mamy wzmiankę o zachowaniu Zorna w stosunku do Kuratowskiego (chodzi o znany le-
mat); człowiek dużego formatu nie ma problemów z uznaniem priorytetu. Zresztą mój nie-
dawny pobyt w Bloomington, w którym Zorn spędził większość swojego życia, potwierdził, 
że jego deklaracja opisana w [13] w sprawie owego lematu nie była aktem odosobnionym.

Problem cytowań, nie mówiąc już o uznaniu priorytetów, jest sprawą coraz bar-
dziej aktualną. Pogoń za zdobyciem jak największej ilości punktów w tej lub innej kla-
syfikacji czy też chęć  zaskarbienia sobie przychylności recenzentów, spycha na daleki 
plan kwestie etyki w nauce. Rzecz tym poważniejsza, że dostęp do informacji (w tym 
archiwalnej) w dzisiejszych czasach jest znacznie łatwiejszy.

* * *
Artykuł ten jest znacznym rozszerzeniem mojego wykładu „Niezauważony wzór 

Stanisława Zaremby: 100 lat później” wygłoszonego 8 października 2013 roku w cza-
sie sesji naukowej zorganizowanej z okazji 150 rocznicy urodzin Stanisława Zaremby 
przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matema-
tyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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