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�.Wstęp

Bogdan Bojarski urodził się �� czerwca ���� w Błaszkach. Jego rodzice,
Wacław i Helena, byli nauczycielami w tamtejszej szkole.Wskutek wojennego
przyspieszenia zdał eksternistycznie maturę w ���� roku. Później rozpoczął
studiamatematyczne naUniwersytecie Łódzkim, gdzie jużw roku akademickim
����/���� pracował jakomłodszy asystent.Wwieku dwudziestu lat napisał pracę
magisterską pod kierunkiem Zygmunta Zahorskiego. Na studia doktoranckie
wyjechał doMoskwy, gdzie jego opiekunami byli najpierwDymitr Ewgeniewicz
Mieńszow, a potem Ilja Nestorowicz Wekua.W ���� roku złożył swoją pracę

* Skróconą wersję tego tekstu autor nadesłał do Roczników Polskiej Akademii Umiejętności
jako nekrolog Bogdana Bojarskiego.
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kandydacką. Na krótko wrócił do Łodzi. Lata ����–���� znów spędził wMo-
skwie, częściowo na Uniwersytecie, częściowo w słynnym Instytucie Stiekłowa.
Na początku roku akademickiego ����/����, dzięki staraniom StanisławaMazu-
ra, wychowanka i uczestnika słynnej szkoły lwowskiej, zaczął pracować jako
adiunkt na UniwersytecieWarszawskim.Wkrótce potem, w latach ����–����,
spędził trzy semestry w USA, głównie w Instytucie Couranta w Nowym Jorku,
ówczesnym światowym centrum równań różniczkowych cząstkowych. Przeby-
wał także na Uniwersytecie Stanforda i w Chicago. Później pracował już stale
w Polsce, co najwyżej wyjeżdżając na krótko w różnemiejsca świata.

Aż dwadzieścia osiem lat życia poświęcił na łączeniematematyki z funk-
cjami dyrektorskimi. Przez dwanaście lat (����–����) był – po StanisławieMa-
zurze – dyrektorem Instytutu Matematyki UW. W latach ����–���� był dy-
rektorem Instytutu Matematycznego PAN, zachował w tym czasie pół etatu
na UniwersytecieWarszawskim i prowadził wykładymonograficzne oraz se-
minaria.

Wychował dwudziestkę doktorów –wielu z nich jest dziś profesorami
w różnych miejscach świata, od Syracuse i Pittsburgha poWarszawę.

W ostatniej dekadzie swojego życia zawodowego był inicjatorem i twór-
cą ośrodka konferencyjnego IMPAN w Będlewie, w którym wielu uczonych,
doktorantów i studentów – a wśród nich, jak przypuszczam, wielu czytelników
i czytelniczek tych słów –miało okazję cieszyć sięmatematyką i możliwością
kontaktów z innymi, zarówno w salach wykładowych, jak i przy ognisku. To
w salach pałacuwBędlewie przyszłomi spotkać go po raz ostatni twarząw twarz.
Latem ���� roku z werwą bębnił w kieliszek i wygłaszał a vista mowę po an-
gielsku podczas konferencyjnego bankietu, ciesząc się obecnością wielu swoich
niecomłodszych przyjaciół, a takżewielu bardzomłodychmatematyków. Potem
już tylko kilka razy rozmawialiśmy przez telefon – późna starość nie była dla
niego łaskawa. Zmarł �� grudnia ���� roku. Jest pochowany na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach wWarszawie.

Komuś, kto go nie znał, encyklopedyczny życiorys powie niezbyt wiele –
ot, kolejny uczony, który po długim, ale dość typowymprofesorskim żywocie od-
szedł, zostawiając grupkę bliższych i dalszych zawodowych znajomych, a także
członków rodziny. Matematyk, nauczyciel, lista kilkudziesięciu publikacji, parę
pamiątkowych zdjęć, parę państwowych odznaczeń. Byłby to jednak fałszywy
obraz.

Piszę ten tekst w wielorakiej roli. Po pierwsze, byłem jego studentem
i uczniem – pod jego opieką pisałem zarówno pracęmagisterską, jak i doktor-
ską. Byłem członkiem zespołu w grantach, którymi kierował, a później szefem
grantów, w których realizacji on uczestniczył. Po drugie, byłem – na mniej
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więcej równych prawach –współautorem jego prac. Po trzecie, przychodzi mi
dziś być dziekanemWydziałuMatematyki, Informatyki i Mechaniki UW, z któ-
rymmój Szef (tak się o nim w grupie bliższych i dalszych współpracowników
mówiło, Szef, zdecydowanie i przez duże „S”) był związany ponad czterdzieści
lat. Ta trojaka perspektywa będzie obecna wmoim tekście o nim, tekście, który
jestemmu winien jako uczeń i jako członek naszej społeczności zawodowej.

Szef, inaczej BB, był uczonym o bardzo obszernych horyzontach, zostawił
po sobie wmatematyce –w teorii równań cząstkowych i przekształceń quasi-
konforemnych, w analizie globalnej, ale nie tylko tam – rzeczy piękne, trudne
i ważne, pamiętane, cytowane i przydatne do dziś. Fraza Hardy’ego „o Archime-
desie będzie się pamiętać nawet wówczas, gdy zaginie już pamięć o Ajschylosie,
ponieważ języki giną, a matematyczne idee nie”, towarzyszyła mi, gdy przed
jego pogrzebem, a także nad notatkami do tego tekstu,myślałem o jego życiu.
Szef i jego praca są tej frazy ilustracją.

�.Wykładowca i matematyk

Pamiętam jak dziś, kiedy go pierwszy raz spotkałem. To jedna z tych chwil,
które jak ostre zdjęcia lub krótkie filmiki zostają w naszej pamięci na długo.

W pierwszą środę października ���� roku, z grubsza o �:�� rano, do
jednej z narożnych sal na siódmym piętrze Pałacu Kultury, w której oczekiwało
kilkanaścioro studentów i studentek ówczesnego trzeciego roku sekcji matema-
tyki teoretycznej na UW, wkroczył Bogdan Bojarski. Miał nijaką, szarobeżową
marynarkę, podniszczoną i przepastną skórzaną teczkę, okulary.Wyjął z teczki
plik kartek, zdecydowanie grubszy niż notatki potrzebne do półtoragodzinnego
wykładu, w ciszy, z namysłem, z lekka pochrząkując, rozłożył je na biurku.
A potem zacząłmówić.

Nie wiedziałem o nim wtedy zupełnie nic. Imię, nazwisko, profesor,ma
mieć wykład z równań różniczkowych cząstkowych dla naszego roku, jeden
semestr, potem egzamin. Nasi starsi koledzy i koleżanki barwne anegdoty opo-
wiadali częściej o innych niż o nim.

Jego wykład był zupełnie inny od tego, czego doświadczaliśmy przez
pierwsze dwa lata studiów. Po pierwsze dlatego, że w równaniach różniczko-
wych cząstkowych możliwość radowania się z urody dowodu czy konkretnego
wyniku wymaga zwykle przebijania się przez grubszą warstwę rachunków niż
w wielu innych partiach matematyki. Po drugie, zapewne ważniejsze, za sprawą
samego Bojarskiego. Na jego wykładach panował głęboki, anegdotyczny chaos.
Napisom i rachunkom z rzadka towarzyszyły wyraźnie zaakcentowane słowa
definicja, lemat, twierdzenie, dowód, porządkujące notatki i próbymyślenia stu-
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dentów. Rzadko ścierał tablicę – gdy brakło mumiejsca, wymazywał w gąszczu
napisówmałe okienka, pisał różnymi kolorami kredy, czasemmiędzy wiersza-
mi. Tylu cichych, przerażonych westchnień audytorium, takiego przewracania
zgnębionymi oczyma, nie doczekał się chyba nikt zmoich wykładowców na
Uniwersytecie.

Później, wspólnie z PiotremHajłaszem, dziś profesorem w Pittsburghu,
słyszeliśmy czasem pytania starszych koleżanek i kolegów po fachu: przecież
w waszym środowisku było i jest tylu wyśmienitych i uporządkowanych wy-
kładowców, opowiadających o matematyce pięknie i starannie, tylu świetnych
matematyków? Jakże, jakim cudemmogliście chcieć pisać pracemagisterskie
i doktorskie akurat u Bojarskiego? CoWam do łba strzeliło?

Gdy myślę o tym z dzisiejszej perspektywy, wydaje mi się, że Bojarski
w bardzo paternalistyczny i sugestywny sposób w istociemówił nam przez cały
semestr jedno – patrzcie, to jest ciekawe, piękne i ważne, a przy tymmoże być
takie proste... o ile tylko włożycie trochę trudu w zrozumienie tego po swojemu.
Przypomina mi się też kolejna znana fraza, tym razem Jeana Leraya, który
otrzymując w ���� nagrodę Feltrinellego, pisał tak: „[n]iemożemy się [mate-
matyki] nauczyć;musimy ją odkrywać od nowa. Każde pokolenie odbudowuje
ją zatem, coraz piękniejszą, obszerniejszą i poteżniejszą, ale i coraz bardziej
złożoną,mimo przyjemności, jakąmatematyka odnajduje w zapominaniu tego,
co uzna za zbyteczne”. Konieczność samodzielnego odkrywaniamatematyki –
zarówno tego, co już w niej komuś było znane, jak i tego, co dopiero czeka na
nas za rogiem – Bojarski w kontaktach zemną i z innymi znanymi mi osobami
akcentował całe życie, nie wiedząc byćmoże, że powtarza credo Leraya. Potra-
fił zresztą akcentować je po swojemu, mocno, wręcz obcesowo, znęcając się
bezlitośnie nad nieprzygotowanymi prelegentami.

Wtedy jednak niemiałem tej myśli w głowie. Bojarski wykładał w kolejne
środowe poranki i zostawiał po sobie chaotycznie zabazgrane tablice.W ostatnią
środę semestru, opowiadając o równaniu Poissona i teorii potencjału, zoriento-
wał się, że nie zdoła postawić ostatniej zaplanowanej kropki na tablicy w prze-
pisowym czasie. Profesor Tomasz Bojdecki, późniejszy prodziekanWydziału
MIMUW ds. studenckich, który wtedy wykładał nam rachunek prawdopodo-
bieństwa, czekał w przedsionku auli dobre trzy kwadranse. Bojarski uważał,
że musi skończyć tam, gdzie chce i wtedy, gdy chce – po prostu nie wpuścił
Bojdeckiego pod tablicę.

Rok później, jako student czwartego roku, poszedłemna jegowykład z teo-
rii pól kwantowych Yanga–Millsa. Chaos na tablicy był już czymś oswojonym,
a Bojarski opowiadał swoją przetrawioną iwzbogaconąwersjęMichaela Atiyaha
Lezioni Fermiane z ���� roku, poświęcając początek semestru zimowego na roz-



Bogdan Bojarski (����–����) ���

budowane opowieści o geometrii różniczkowej i teorii koneksji, które dlamnie
i paru kolegów były powtórzeniem wykładów Andrzeja Białynickiego-Biruli
z poprzedniego roku (a zarazem poszlaką, że matematyka jest tylko jedna).
Kilkoro z nas dotrwało do końca.Wspólnie z Grzegorzem Świątkiem zamiast
zdawać egzamin wygłaszaliśmy wmaju i czerwcu ���� referat o świeżej pracy
Rawnsleya, wiążącej twierdzenie Atiyaha,Hitchina, Drinfelda i Manina o zni-
kaniu grup kohomologii wiązek instantonowych z faktem, że pewne równanie
eliptyczne na sferze S� ma tylko trywialne rozwiązania. Później okazało się, że
Szef to lubi – po długim i zaawansowanymwykładziemonograficznym, zamiast
egzaminować studentów z czegoś, o czym zapewnemają w najlepszym razie
dość blade pojęcie, wolał zlecić im referowanie czegoś, co sam akurat przeglądał
albo i tak chciał przeczytać.

Prawdziwy kontakt z jego pojmowaniem matematyki miałem jednak
dzięki seminarium, które w połowie roku akademickiego,mniej więcej w lu-
tym ���� roku, Bojarski uruchomił wspólnie z Ryszardem Kopieckim, chcąc
przyciągnąć do teorii równań cząstkowych kilkamłodych osób. Mieliśmy uczyć
się wspólnie teorii przekształceń quasikonforemnych. Na to seminarium, które
w różnych odmianach i wariantach, stopniowo dryfując w inne rejony mate-
matyki, przeżyło dobrych kilka lat, chodzili z początku m.in. Jacek Graczyk,
Grzegorz Rządkowski, Tomasz Serbinowski, Leszek Skrzypczak iGrzegorz Świą-
tek.W kolejnych latach przewinęli się przez nie także Piotr Hajłasz, Agnieszka
Kałamajska, TomaszMaszczyk i Artur Sowa.

Miałem tam jeden z pierwszych referatów. W środku zimy ����/����
czytałem rosyjskie wydanie słynnych wykładów Larsa Ahlforsa [�] z ���� roku
i oryginalne prace [��, ��] Bojarskiego z lat ����–��. Z krystaliczną jasnością
zrozumiałem wtedy, że Bojarski robił wmatematyce rzeczy piękne i całkowicie
nowatorskie, takie, które w pełni usprawiedliwiają frazę Hardy’ego o tym, co
będzie się kiedyś pamiętać. Dowód Bojarskiego twierdzenia o istnieniu i jed-
noznaczności homeomorficznych rozwiązań równania Beltramiego,mających
pochodne całkowalne z p-tą potęgą dla pewnego p > �, jest krótki i jasny,
korzysta z najświeższych zdobyczy ówczesnej matematyki,ma w tle i geometrię,
i analizę zespoloną i harmoniczną, i topologię, i nawet szczyptę algebry, a przede
wszystkim – nutę syntezy, której zawdzięczałem jedno ze studenckich olśnień,
to znane uczucie jakie to piękne i proste, tym razem w towarzystwie drugie-
go, pełnego szacunku i podziwu – przecież to zrobił człowiek, którego widuję
regularnie na zajęciach.

Ten dowód zostanie po nim na zawsze. Samo twierdzenie przeżyło po
pół wieku drugą młodość, za sprawą zastosowań w układach dynamicznych
i dynamice holomorficznej, zapoczątkowanych przez Dennisa Sullivana i konty-
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nuowanych później m.in. przez Jacka Graczyka (dziś profesora Université de
Paris–Sud,Orsay) i Grzegorza Świątka (dziś profesora PolitechnikiWarszaw-
skiej), którzy rozwiązali rzeczywistą wersję hipotezy Fatou, pochodzącej sprzed
około stu lat.

Najpierw porozmawiajmy o samym równaniu Beltramiego.

�. O równaniu Beltramiego i jego rozwiązaniach

�.�.Od Gaussa do Morreya.W ���� rokuGauss wykazał, że na dowolnej dwuwy-
miarowej rozmaitości riemannowskiej można w otoczeniu dowolnego punktu
wprowadzićwspółrzędne, zwane izotermicznymi –metryka jestw nich rzeczywi-
stą wielokrotnością zwykłej metryki euklidesowej na płaszczyźnie. Konstrukcja
odpowiedniej zamiany współrzędnych wymaga rozwiązania równania Beltra-
miego. Oto garść szczegółów.

Niech Ω� ⊂ C � R� będzie zbiorem otwartym, na którym we współrzęd-
nych (x , y)metryka g dana jest wzorem

ds� = E dx� + �F dx dy +G dy� .

Jej pierwszą formą podstawową jest

Ig = �E F
F G� ,

przy czym zakładamy, że E ,G > � i EG − F� > �. Jeśli f ∶Ω� → Ω� jest (za-
chowującym orientację) dyfeomorfizmem, f = u + iv, to za pomocą f można
przeciągnąćmetrykę euklidesową du� + dv� ze zbioru Ω� na Ω�.Warunek, jaki
powinny spełniać współrzędne izotermiczne,

λ(x , y) f ∗(du� + dv�) = ds�, λ > �,
jest – co sprawdza się zwykłym rachunkiem – równoważny następującemu rów-
naniu

fz = µ fz , (1)

przy czym µ oznacza tak zwany współczynnik Beltramiego

µ = E −G + �iF
E +G + �√EG − F�

.

Dla zwięzłości zapisu wprowadzone są współrzędne zespolone, z = x + iy, oraz
zespolone pochodne cząstkowe pierwszego rzędu

∂
∂z
= �
�
� ∂
∂x
+ i ∂

∂y
� , ∂

∂z
= �
�
� ∂
∂x
− i ∂

∂y
� .
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Zespolone równanie (1) jest więc w istocie równoważne układowi dwóch rów-
nań rzeczywistych pierwszego rzędu, zależnych od współczynnikówmetryki
w dość paskudny, nieliniowy sposób. Zauważmy, że

�µ�� = E +G − �√EG − F�

E +G + �√EG − F�
< �.

Jeśli tylko E , F ,G są ciągłe, to zmniejszając zbiór Ω� można bez straty ogólności
zakładać, że �µ�∞ = k < �.

Kluczowy krok w dowodzie Gaussa wymaga rozwiązania równania Bel-
tramiego (1) – odbywa się to przy założeniu analityczności metryki. Klasyczny
wynik Korna i Lichtensteina z ���� roku, opublikowany w Bulletin Internatio-
nal de L’Académie Des Sciences de Cracovie, pozwala osłabić to założenie do
hölderowskiej ciągłości E , F ,G (a więc hölderowskiej ciągłości współczynnika
Beltramiego µ). Gdy Chern składał do publikacji pracę [��], był to najsłabszy
znany warunek istnienia dyfeomorficznych rozwiązań równania Beltramiego.
Ostateczna wersja [��] zawiera notkę added in proof, informującą czytelnika,
żeHartmann iWintner znaleźli nieco słabszy warunek istnienia rozwiązań f
klasy C� (wystarcza, gdy współczynniki metryki mająmoduł ciągłości ω speł-
niający warunek Diniego, tzn. uzbieżniający całkę ∫ δ

� t−�ω(t)dt <∞ z funkcji
t � ��t w otoczeniu zera).

Czytelnika obeznanego z analiząmatematyczną (choć niekoniecznie z sa-
mym równaniem Beltramiego) wspomnienie warunków Höldera i Diniego
zapewne nie dziwi. Chodzi o to, że potencjał newtonowski funkcji h, tzn. opera-
tor splotu h z rozwiązaniem podstawowym równania Laplace’a, niemusi wcale
określać funkcji klasy C�, gdy wiadomo jedynie, że h jest ciągła (i, powiedzmy,
ma zwarty nośnik). Towiedział jużGauss – jest to jeden z powodów, dla których
równanie Poissona ∆u = h niemusi mieć rozwiązań klasy C�, gdy zakładamy
jedynie ciągłość prawej strony, funkcji h. Jeśli jednak na h nałożymy także wa-
runek Höldera, lub nawet słabszy warunek Diniego, to potencjał newtonowski
będziemożna dwukrotnie różniczkować pod znakiem całki�.

W pracy [��] C.B. Morrey, jeden z ojców współczesnego rachunku waria-
cyjnego, wykazał, jak usunąć warunki regularności Korna–Lichtensteina i dla
dowolnego mierzalnego współczynnika Beltramiego, spełniającego warunek�µ�∞ = k < �, wykazać istnienie homeomorfizmu f , który spełnia równanie (1)

� Ta obserwacja jest najważniejszym usprawiedliwieniem obecności warunku Höldera
w analizie. Połączona z twierdzeniem Schaudera o punkcie stałym i analityczno-funkcjonalnym
punktem widzenia jest fundamentemmetody oszacowań schauderowskich, umożliwiającej do-
wodzenie istnienia i jednoznaczności rozwiązań quasiliniowych równań eliptycznych drugiego
rzędu w przestrzeniach Ck ,α – to jednak temat na inną opowieść.
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w sensie dystrybucyjnym i ma pochodne całkowalne z kwadratem. Ten wynik
zyskał z czasem nazwęmierzalnego twierdzenia Riemanna o odwzorowaniu.

Taki był stan ludzkiej wiedzy o równaniu Beltramiego, gdy Bojarski był
doktorantem.

�.�. Bojarski i ciąg dalszy. Kluczowym składnikiem dysertacji kandydackiej
Bojarskiego jest następujący wynik.

Twierdzenie. Załóżmy, że funkcja µ∶C → C jest mierzalna, ograniczona i ma
zwarty nośnik oraz

�µ�∞ = k < �.
Istnieje wtedy wykładnik p > �, dla którego równanie (1) jest spełnione przez
dokładnie jeden taki homeomorfizm f ∶C→ C, że f (�) = � i fz − � ∈ Lp(C).

Dowód Bojarskiego jest prosty, przejrzysty i daje więcej informacji niż
wcześniejszy dowódMorreya. Kluczową rolę odgrywają w nim dwa operatory
całkowe, P i T . Pierwszy z nich, P, jest odwrotny do różniczkowaniawzględem z,
drugi zaś, T , tzw. transformata Ahlforsa–Beurlinga, zamienia różniczkowanie
względem z na różniczkowanie względem z. To, czego Morrey nie miał do
dyspozycji, pochodzi od Calderona i Zygmunda, z ich przełomowej pracy [��]
zActaMathematica.Chodzi owiedzę o ciągłości konkretnych operatorów singu-
larnych na przestrzeni Lp.Dzięki niej można uzyskać, po pierwsze, całkowalność
pochodnych rozwiązania, fz i fz , nie tylko z kwadratem, ale i z pewną potęgą
p > �, a po drugie – ciągłą zależność rozwiązań od parametrów. Obie zalety
przesądziły o tym, że pomysły Bojarskiego wykorzystali nieco później Ahlfors
i Bers w pracy [�], opublikowanej w Annals ofMathematics. Pierwsze wydanie
wykładów Ahlforsa [�],może dlatego, że w ogóle niema w nim bibliografii, nie
wspomina wcale o Bojarskim.Wwydaniu drugim, czterdzieści lat późniejszym
(zob. [�, str. ��]), C. J. Earle oraz I. Kra w trzydziestostronicowym obszernym
suplemencie piszą w odpowiednim miejscu tak:

Rozstrzygający krok, polegający na użyciu maszynerii Calderona i Zyg-
munda do interpretacji T jako operatora na Lp(C) dla pewnego p > �, wykonał
Bojarski w pracy [��], gdzie ukazał się po raz pierwszy dowód Twierdzenia �
zaprezentowany w rozdziale V.B.�

Warto obejrzeć główne pomysły tego dowodu, a także jego krótki szkic –
jedno i drugie spróbuję skomentować ze współczesnego punktu widzenia.

� Chodzi oczywiście o rozdział V.B w wykładach Ahlforsa.
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To przecież jest najważniejsze świadectwo klasy matematyka, a nie fakt, że
ktośmiał profesorski tytuł czy długo piastował dyrektorskie stanowiska.

Wspomniane wyżej dwa operatory całkowe, pojawiające się w kontekście
równania Beltramiego w sposób zupełnie naturalny (zważywszy na to, że je-
den odwraca ∂z , a drugi zamienia ∂z na ∂z), zdefiniowane są następującymi
wzorami:

Ph(ζ) = − �
π�

R�

h(z)� �
z − ζ −

�
z
�dxdy,

Th(ζ) = − �
π
lim
ε→� �
{z∈C∶�z−ζ�>ε}

h(z)
(z − ζ)�dxdy.

Oto formalna lista ich własności:

(Ph)z = h, (Ph)z = Th dla h ∈ Lp, p > �, (2)

�Ph(z�) − Ph(z�)� � cp�h�p �z� − z���−��p dla p > �, cp zależy tylko od p, (3)
�Th�p � Cp�h�p dla p > �, Cp zależy tylko od p. (4)

Pierwsze dwie, (2) i (3), są proste i elementarne – dowodymożna byłoby zle-
cić studentom trzeciego roku matematyki jako serię zadań ze wskazówkami.
Kluczowy, naprawdę głęboki składnik dowodu, to trzecia własność (4). To ona
wykorzystuje przełomową pracę Calderona i Zygmunda [��] o operatorach
singularnych, opublikowaną trzy lata przed pracą Bojarskiego [��]. Dowód (4)
w wykładach Ahlforsa (zob. [�, rozdział V.D., str. ��–��]) ma dwa zasadnicze
kroki. Pierwszy z nich to jednowymiarowa wersja nierówności (4), tzn. osza-
cowanie normy tak zwanej transformatyHilberta na przestrzeni Lp(R), znane
jeszcze Rieszowi (Ahlfors podaje dowód Zygmunda z pierwszego wydania
jego słynnej monografii o szeregach trygonometrycznych). Drugi krok to wy-
prowadzenie (4) z przypadku jednowymiarowego metodąWekuy, nauczyciela
Bojarskiego.

Łatwo jest (na przykładwykorzystując transformatę Fouriera i twierdzenie
Plancherela) udowodnić szczególny przypadek nierówności (4), dla p = �, gdyż
wówczas T jest izometrią na L�, tzn. C� = �. W połączeniu z twierdzeniem
Riesza–�orina o wypukłości daje to dodatkową informację

Cp → �, gdy p → �. (5)

Dzięki nierówności Calderona–Zygmunda (4) oraz informacji (5) o stałej Cp
można używać obu operatorów jednocześnie.

Jesteśmy teraz gotowi na szkic najważniejszej części dowodu Bojarskiego.
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Zaczniemy od jednoznaczności. Ustalmy p > � tak, aby
�µ�∞ Cp = kCp < �. (6)

Przypuśćmy, że f jest rozwiązaniem równania Beltramiego (1) w C, f (�) = �
i fz − � ∈ Lp.Wtedy fz też jest całkowalna z p-tą potęgą, a funkcja

F = f − P( fz)
spełnia równania Cauchy’ego–Riemanna Fz = fz − fz = � w sensie dystrubucji,
a więc jest analityczna namocy klasycznego lematuWeyla. Ponieważ fz − � ∈ Lp,
więc dzięki (2)

F′ − � = fz − �P( fz)�z − � = fz − � − T( fz) = fz − � − T(µ fz) ∈ Lp(C),
to zaś, wobec analityczności F, a więc i F′ − �, jestmożliwe jedynie wtedy, gdy
F′ ≡ �, co implikuje równość F(z) = z + a. Ale f (�) = �, zatem a = � wobec
definicji P, więc ostatecznie

f (z) = z + P( fz), fz = � + T( fz) = � + T(µ fz). (7)

Gdyby więc istniało inne rozwiązanie g spełniające warunki tezy,mieliby-
śmy

fz − gz = T�µ( fz − gz)�,
stąd zaś, wobec nierówności Calderona–Zygmunda (4) oraz warunku kCp =�µ�∞Cp < �,

� fz − gz�p � kCp� fz − gz�p ,
przeto oczywiście fz = gz . Dzięki równaniu Beltramiego także fz = gz , a zatem
f − g i f − g są obie analityczne, a więc obiemuszą być stałe, skoro zaś f (�) =
g(�) = �, to ostatecznie f ≡ g,mamy więc jednoznaczność rozwiązań.

Zauważmy, że dowód jednoznaczności, a w szczególności druga część
warunku (7), podpowiada, jak powinien wyglądać dowód istnienia. Połóżmy

h = Tµ + T(µTµ) + T�µT(µTµ)� +� .

Z tego, że kCp < �, wynika, że szereg jest zbieżny w Lp, gdyż szereg norm skład-
ników prawej stronymajoryzuje się przez zbieżny szereg geometryczny. Mamy
h = Tµ + T(µh) = T�µ(h + �)�. Spoglądając na warunki (7) – rozwiązanie f
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i jego pochodna fz muszą wszak je spełniać – łatwo wnioskujemy, że pochodne
rozwiązania i samo rozwiązanie dane są wzorami

fz − � = h ∶= Tµ + T(µTµ) + T�µT(µTµ)� +� = T(µ fz), (8)
fz = µ( fz − �) + µ = µ + µTµ + µT(µTµ) +� ,

f (z) = z + P(µh + µ).
Z ostatniej równości i własności P wynika, że funkcja �(z) = f (z) − z spełnia
warunek Höldera z wykładnikiem � − ��p, a ponadto zbiega jednostajnie do
stałej dla z → ∞. Natomiast (8) daje punkt zaczepienia do badania zależno-
ści rozwiązania od parametru – jeśli f , g są rozwiązaniami normalnymi dla
dwóch współczynników Beltramiego µ, ν spełniających warunki twierdzenia,
to odejmując odpowiednie równości stronami, dostajemy

fz − gz = T�µ fz − νgz�,
stąd zaś, dodając i odejmując w środku po prawej ν fz , łatwo otrzymujemy

� fz − gz�p � kCp� fz − gz�p + Cp�(µ − ν) fz�p .
Z tego, że kCp < �, wynika, że jeśli ν = ν j → µ na przykład prawie wszędzie
(i nośnikiwszystkich tychwspółczynników sąwspólnie ograniczone), to gz → fz
oraz gz → fz w przestrzeni Lp(C), a dzięki twierdzeniu Sobolewa o włożeniu,
g → f niemal jednostajnie (ostatni wniosek otrzymuje się za darmo dzięki
całkowalności pochodnych rozwiązania z potęgą p > �, natomiast sama całko-
walność pochodnych z kwadratem, którą wcześniej miałMorrey, nie wystarcza
do takiej konkluzji).

Aby wykazać, że f jest homeomorfizmem, trzeba jeszcze nieco pracy.
Pominiemy szczegóły – dowód polega na aproksymacji współczynnika µ współ-
czynnikami µj np. klasy C� – dla nich łatwo się sprawdza, że odpowiednie
rozwiązania f j mają wszędzie dodatni jakobian (są więc lokalnymi dyfeomorfi-
zmami), a ponadto f j(z)→∞ dla z →∞,więcw istocie f j są dyfeomorfizmami
globalnie.Wiedza o tym, że Ph spełnia warunek Höldera dla h ∈ Lp, patrz (3),
pozwala jednostajnie szacować różnicę f j(ζ�) − f j(ζ�) z dołu. Zestawiając takie
oszacowanie ze wspomnianą w poprzednim akapicie zależnością rozwiązań od
współczynników Beltramiego, kończymy cały dowód.

Wspomnijmy w paru zdaniach o niektórych dalszych ciągach twierdzenia
Bojarskiego.

Homeomorficzne rozwiązania równania Beltramiego fz = µ fz są prze-
kształceniami quasikonforemnymi – różniczka D f przekształca okręgi na elipsy
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o stosunku długościwielkiej i małej osi nie przekraczającym liczby K, przy czym

�µ�∞ = K − �
K + �

(dla µ ≡ �, lub równoważnie dla K = �, mamy do czynienia z równaniami
Cauchy’ego–Riemanna w zapisie zespolonym i z przekształceniami konforem-
nymi). Dla zaznaczenia roli stałej K mówi się o przekształceniach K-quasikon-
foremnych.

Niedługo po opublikowaniu pracy Bojarskiego [��] ukazała się w An-
nals ofMathematics praca Ahlforsa i Bersa [�], poświęcona badaniu zależności
homeomorfizmu f od współczynnika µ (jeśli µ zależy w sposób ciągły, róż-
niczkowalny bądź analityczny od parametru rzeczywistego lub zespolonego,
to podobnie jest z f ). Bojarski jest na pierwszej stronie tej pracy wspomniany
tak: „[n]owe dowody wynikuMorreya podali Bers i Nirenberg oraz Bojarski.
Bojarskiemu zawdzięczamy ważną obserwację, że pochodne f są klasy Lp dla
p > �”. Brzmi to sucho i moim zdaniem nie w pełni oddaje Bojarskiemu to, co
mu się należy. Z lektury [�, ��]wynika jasno, że pomysły Bojarskiego i fragmenty
jego pracy [��] są po prostu niezbędną podstawą dla [�].

Jeden z wątków związanych ze wspomnianą obserwacją Bojarskiego o cał-
kowalności pochodnych f z potęgą p > �ma liczne dalsze konsekwencje. Otóż,
z tego, że D f ∈ Lp łatwo wynika, że f zniekształca pola ograniczonych zbiorów
mierzalnych w kontrolowany sposób, zależny jedynie od K. Jakobian przekształ-
cenia f w zapisie zespolonym dany jest wszak wzorem J f = � fz �� − � fz ��, więc
jest dodatni dla rozwiązań równania Beltramiego. Dlatego dzięki twierdzeniu
o całkowaniu przez podstawienie i nierówności Hölderamamy natychmiast

� f (E)� =�
E

� fz �� − � fz �� dxdy ��
E

� fz �� dxdy � ��
E

� fz �p dxdy�
��p�E��−��p.

Bardzo naturalne jest pytanie o związek stałej K oraz konkretnegowykładnika p,
któregomożna tu (iw dowodzie Bojarskiego) użyć.Do dziś niema na nie pełnej
odpowiedzi. Widać przy tym oczywiście, że dowód Bojarskiego działa pod
warunkiem (6), orzekającym, że �µ�∞Cp < �. Jak to się tłumaczy na związek K
z p i co na ten temat wiadomo?

Gehring i Reich postawili w ���� roku hipotezę – jeśli D ⊂ C jest dyskiem
jednostkowym, a f ∶D → D takim przekształceniem K-quasikonforemnym, że
f (�) = �, to � f (E)� � C�E���K
dla wszystkich podzbiorów borelowskich E ⊂ D. Z analizy własności prze-
kształcenia f (z) = z�z���K−� wynika, że wykładnika ��K z pewnością niemożna
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zmniejszyć. Po mniej więcej ćwierćwieczu hipotezę tę zamienił w twierdzenie
Astala (zob. [�, �]). Jego dowód wykorzystywał związki teorii przekształceń
quasikonforemnych z układami dynamicznymi i tzw. formalizm termodyna-
micznyRuelle’a.Z twierdzeniaAstali o zniekształcaniu polawynika oszacowanie
potęgi q, z jaką jest całkowalny jakobian każdego K-quasikonforemnego prze-
kształcenia f – zachodzi nierówność q < K�(K − �). Innymi słowy, pochodne
każdego takiego f są całkowalne z potęgą p < �K�(K − �).

Gdybyśmy wiedzieli, że norma transformaty Ahlforsa–Beurlinga T na
przestrzeni Lp(C) wynosi p − � dla p > �, to – na przykład – ostatnie stwierdze-
nie nie wymagałoby wcale hipotezy Gehringa–Reicha i późniejszej obszernej
pracy Astali z ActaMathematica. Stwierdzilibyśmy po prostu, że warunek (6),
przy którym działa dowód Bojarskiego i późniejsze trywialne oszacowanie
zniekształcenia pola, to nierówność

K − �
K + �(p − �) < �,

równoważnie właśnie nierówności p < �K�(K − �). Jednak obliczenie normy
transformaty Ahlforsa–Beurlinga, tzn. dowód hipotezy Iwańca (zob. [��,��]),

Cp = p − � dla p > �,
(to, że Cp nie może być mniejszą stałą, wiadomo było już wcześniej, istnieją
odpowiednie przykłady) jest sławnym problemem otwartym.Wiadomo wpraw-
dzie dzięki serii prac Bañuelosa, Nazarova, Volberga i innych, że Cp � �(p − �)
oraz lim supp→∞ Cp�p � �,����, ale do optymalnej stałej � w obu tych nierów-
nościach sporo brakuje�.

Wspomnijmy jeszcze, że związki równania Beltramiego i przekształceń
quasikonforemnych z układami dynamicznymi nie ograniczają się do tech-
nicznych partii pracy Astali [�] – bardziej szczegółowo opisuje je Shishikura
w jednym z dodatków do nowego wydania wykładów Ahlforsa [�]. Uwagę
matematyków na te związki zwróciła pionierska praca Sullivana [��], w której
rozwiązany został problem pochodzący jeszcze z prac Julii i Fatou. Okazuje
się, że funkcja wymierna F∶C→ C stopnia większego niż jeden niemożemieć
dziedzin błądzących, tzn. każda składowa U zbioru Fatou F, a więc uzupeł-
nienia zbioru Julii, po pewnej liczbie iteracji F zaczyna poruszać się okresowo
pod działaniem F. Gdy od ukazania się tej pracyminął rok, wśród studentów
seminarium Bojarskiego i Kopieckiego o przekształceniach quasikonforemnych

� Dziękuję Adamowi Osękowskiemu za szczegółowe informacje o aktualnym statusie hipo-
tezy Iwańca. Od niedawna znana jest norma T na przestrzeni funkcji radialnych, całkowalnych
z p-tą potęgą (zob. [��]).
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znaleźli się koledzy Jacek Graczyk i Grzegorz Świątek, zainteresowani już wtedy
przede wszystkim układami dynamicznymi, późniejsi autorzy innego pięknego
twierdzenia (zob. [��, ��]), rozwiązującego tzw. rzeczywistą hipotezę Fatou,
doprecyzowaną przezMilnora i�urstona.

Hipoteza. Zbiór tych parametrów a ∈ (�, �], dla których wielomian fa ∶ [�, �]→[�, �] dany wzorem fa(x) = ax(� − x) ma cykl okresowy przyciągający, jest
otwarty i gęsty w przedziale (�, �].

Ich dowódwykorzystujewcześniejsze obserwacje Sullivana i jegowspółau-
torów. Sążnista praca [��] w Annals ofMathematics na pierwszej stronie zawiera
sformułowanie powyższego twierdzenia wraz z innym technicznym rezultatem,
z którego rzeczywista hipoteza Fatou względnie łatwo wynika, oraz wzmiankę
o pracy Bojarskiego [��].

Zbierającmateriały do tej partii tekstu, śledząc siećwielorakichnitek, które
łączą sławne prace Zygmunda (a w tle także prace Schaudera) z doktoratem
Bojarskiego i jego późniejszymi zainteresowaniami równaniami różniczkowy-
mi cząstkowymi oraz globalnymi aspektami analizy, a także wspomnianymi
pracami Astali, Iwańca, Sullivana, Graczyka i Świątka oraz wielu innych ma-
tematyków, odczuwałem nutę irracjonalnego żalu do historii – ech, gdyby tak
móc po ���� rokumiećw PolsceZygmunda, Schaudera, Eilenberga,Hurewicza...
i gdyby jeszcze nie było fali emigracji stanu wojennego... Czy nasze miejsce
w matematyce światowej nie wyglądałoby wtedy lepiej? Gdy dziś, po latach,
o tymmyślę, uważam, że Bojarski świetnie to rozumiał i całe życie usiłował po
swojemu o to miejsce walczyć.

�. Interludium: z archiwumUW

W archiwum UniwersytetuWarszawskiego zachowana jest opasła teczka
Bojarskiego. Jest w niej własnoręcznie, piórem pisany życiorys Szefa z lata ����
roku, są liczne ślady korespondencji w trójkącie Bogdan Bojarski – Stanisław
Mazur – Stanisław Turski (ówczesny rektor UW), z których jasno wynika, że
Stanisław Mazur, wówczas doświadczony pięćdziesięcioparolatek, uczeń Ba-
nacha, zrobił, co trzeba, żebymłodego matematyka światowej klasy ściągnąć
naUW i pomócmu znaleźćmieszkanie. Są recenzje z różnych lat, w tym opinie
z ���� roku „w sprawie nadania dr. hab. Bogdanowi Bojarskiemu tytułu nauko-
wego profesora zwyczajnego”.CzesławOlech,wieloletni dyrektor IMPAN, pisze
w swej opinii tak:
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Bojarski jest autoremprac, któreweszłyna trwałe domatematyki światowej.
(...)W środowiskumatematycznym polskim pozycja i rola prof. Bojarskiego jest
wyjątkowa. Formalnym tegowyrazem są pełnione przez niego funkcje Dyrektora
InstytutuMatematyki UW, sekretarza, a obecnie przewodniczącego, Komitetu
Matematyki PAN i wiele innych. Faktycznym jednak powodem dla tej opinii jest
to, że zainteresowania prof. Bojarskiegomatematykąwykraczają poza zakres jego
osobistych badań, że jest on głęboko zaangażowany w ogólne sprawymatematyki
polskiej, że jestwyjątkowowrażliwymnaukowcem, nauczycielem iwychowawcą.

W bezpośrednim sąsiedztwie kartki z tekstem Czesława Olecha, jest inna,
mała, formatuA�, z krótkim podaniemBojarskiego do JMRektoraUW, z prośbą
o zgodę na przeniesienie do IMPANod ��marca ���� na okres pełnienia funkcji
dyrektora, tj. dwa lata. Te dwa latamiały – jak czas pokazał – potrwać lat szes-
naście. Dziś to znacząca część historii IMPAN, obejmująca powstanie ośrodka
konferencyjnego w Będlewie. Data wpisana przez Bojarskiego na podaniu to
� kwietnia ���� i nie wygląda to na pomyłkę, sądząc po czerwonych stemplach
z datownikami. Przy jednym z nich widać dopisek Andrzeja Białynickiego-Biru-
li – „[k]adry, realizować, pilne”. Ileż towszystkomówi o stosunkumatematyków
do uniwersyteckiej biurokracji, a także o tym, na ile nieprzewidywalna jest
przyszłość...

Gdy sponad archiwalnych kartek spoglądam wstecz na dorobek Bojarskie-
go i losy jego uczniów, znajduję liczne potwierdzenia powyższej ocenyCzesława
Olecha.W dorobku Bojarskiego są wszak nie tylko prace poświęcone równa-
niu Beltramiego i teorii przekształceń quasikonforemnych (na płaszczyźnie
i w wyższych wymiarach), ale i późniejsze prace z teorii przestrzeni Sobolewa,
a wreszcie prace z analizy globalnej, poświęcone okolicom twierdzenia o in-
deksie. Bojarski był bowiem świadkiem i uczestnikiem powstawania jednego
z najważniejszych i najgłębszych obszarów współczesnej matematyki, gdzie
analiza i równania różniczkowe są zastosowane w sytuacji globalnej i znajdują
powiązania z geometrią, z topologicznymi, a także algebraicznymiwłasnościami
rozmaitości. Poniżej zamieszczam kilka zdań na ten temat.

�. Jeszcze o twórczości Bojarskiego

WMathematical Reviews lista dziedzin, których dotyczą osiemdziesiąt trzy
prace Bojarskiego, cytowane łącznie ponad osiemset razy, liczy trzynaście pozy-
cji.Wśród nich na kluczowychmiejscachwidnieją funkcje zmiennej zespolonej,
równania różniczkowe cząstkowe, analiza funkcjonalna oraz analiza globalna
i analiza na rozmaitościach. Pełniejsze omówienie zawartości wszystkich tych
prac przekraczamojemożliwości i ramy tego tekstu, wspomnę jednak krótko
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o kilku artykułach i związanych z nimi trzech nurtach twórczości matematycznej
Bojarskiego.

Najczęściej cytowaną pracą Bojarskiego jest [�], wspólna z Tadeuszem
Iwańcem, kładąca analityczne podwaliny teorii przekształceń quasikonforem-
nych wRn dla n � �.We wstępie autorzy zapowiadają, że to część obszerniejszej
monografii, która jest w przygotowaniu. O ile jednak wiem, książka ta nigdy nie
powstała, a stan wojenny i emigracja Tadeusza Iwańca nie były tu bez znaczenia.
Z zainteresowaniami Bojarskiego i Iwańca przekształceniami konforemnymi
i quasikonforemnymi wyrosła też ich wspólna praca [�] z ���� roku, z nowym
dowodem twierdzenia Liouville’a, który w ���� roku wykazał, że każdy zacho-
wujący orientację homeomorfizm f ∶Rn ⊃ Ω → Rn, który jest klasy C� i spełnia
warunek (D f )TD f = (detD f )��n Id,musi być obcięciem do obszaru Ω pew-
nego przekształcenia z grupy Möbiusa. Pochodzące od Liouville’a założenie
f ∈ C�, Reszetniak (a w ślad za nim Bojarski i Iwaniec) mogli zredukować do
lokalnej całkowalności pochodnych f z n-tą potęgą. Iwaniec i Martin wykazali
później w pracy [��], że dla parzystych wymiarów n twierdzenie Liouville’a
zachodzi, gdy zakładamy tylko, że pochodne f są całkowalne z potęgą równą
połowie wymiaru.

Kolejnemiejsca pod względem liczby cytowań zajmują następujące prace
Bojarskiego –wspomniana już [��] o rozwiązaniach równania Beltramiego oraz
dwie prace o przestrzeniach Sobolewa, [�] i wspólna z PiotremHajłaszem [�].
Ta druga powstała jako odprysk rozległych zainteresowań Bojarskiego związ-
kami teorii przekształceń Sobolewa z topologią, problemami aproksymacji
takich przekształceń przekształceniami gładkimi oraz badaniem osobliwości
rozwiązań nieliniowych układów równań eliptycznych (takich, jak na przykład
przekształcenia harmoniczne, pojawiające sięm.in. jako jeden ze szczególnych
przypadków równańmodelu Ericksena ciekłych kryształów). Przestrzeniami
Sobolewa i ich najszerzej rozumianymi związkami z różnymi partiami mate-
matyki Bojarski szczególnie żywo interesował się począwszy od późnych lat
osiemdziesiątychXXwieku – z tych jego zainteresowańwyrosłym.in. doktoraty
i spora część późniejszej działalności naukowej Hajłasza, Agnieszki Kałamaj-
skiej, a także piszącego te słowa�. Ten wątek twórczości Bojarskiego, a także
szerokość jego zainteresowań i przenikliwośćmyśli, wspominali w listach do
mnie, pisanych w grudniu ����, tuż po śmierci Bojarskiego, różni matematycy,
m.in. Haïm Brezis.

� Pracując z kilkoma swoimi późniejszymi współautorami, mogłem pełnymi garściami
czerpać z tego, czego nauczyłem się o przestrzeniach Sobolewa od Bojarskiego i za sprawą
Bojarskiego, a także odHajłasza.
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Pozwolę sobie tu na jeszcze jedną osobistą dygresję.Wspólnie zHajłaszem
byliśmy przez dobrych kilkanaście lat współpracownikami Bojarskiego – naj-
pierw na dość szczenięcym etapie karier i z wielkim dystansem do nieskończenie
bardziej doświadczonego Szefa, potem stopniowow nieco bardziej partnerskich
układach.Wspominam go jako przyjaznego, ale zawsze trzymającego pewien
dystans. Nigdy na przykład nie przeszedł z nami wprost na „ty” i w dwuoso-
bowych kontaktach zawsze mówił każdemu z nas per „pan”, choć z czasem,
gdy rozmawialiśmy we trójkę (z racji pisania wspólnych prac czy wspólnych
wniosków o granty, albo w Będlewie, albo po którymś z niezliczonych semi-
nariów), zwracał się do nas w liczbie mnogiej tak, jakby z każdym z osobna
faktycznie był na „ty”. Potrafił też, gdy robiliśmy coś we trójkę,mówić o jednym
z nas do drugiego, używając imienia – jakby z tym drugim jednak był na „ty”.
To wspomnieniemieszanki bardzo przyjaznej bezpośredniości i dystansu też ze
mną zostanie.

Wreszcie, należy wspomnieć o długoletnich zainteresowaniach Bojarskie-
go analizą globalną i twierdzeniem o indeksie. Niedoskonałości i usterki jego
prac z lat ����–���� wytykał w Mathematical Reviews sam Michael Atiyah;
Michał Krych wspominał kiedyś w rozmowie zemną, że „pańskiemu Szefowi
Atiyah zjechał pracę”,mówiąc to ze specyficznąmieszaniną otwartego krytycy-
zmu i widocznego szacunku –wprawdzie zjechał, ale jednak sam Atiyah, zanim
zjechał, zajrzał i przeczytał. Tą częścią swoich zainteresowań Bojarski skutecznie
zaraził (nieżyjącego już) KrzysztofaWojciechowskiego. Pisał też w końcówce
swojej kariery zawodowej prace wspólne z AndrzejemWeberem,m.in. [��].

Pod względem szerokości horyzontów badawczych był więcmatematy-
kiem wyjątkowym. Ze wspomnieńmoich i nie tylko moich jasno wynika, że
potrafiłmieć głęboki, dalekosiężny wgląd w to, co naprawdę istotne – choć nie
zawsze miał cierpliwość do szczegółów�. Czytelnik, który sam nie jest mate-
matykiem albo uprawia zupełnie inną częśćmatematyki, a liczne przytoczone
wyżej nazwiska niezbyt wielemumówią, powinien – jak myślę – zadowolić się
dwojakim komunikatem. Po pierwsze, jest wśród tych nazwisk kilku laureatów
medalu Fieldsa. Jeden z nich, Lars Ahlfors, niemiał nic przeciwko temu, żeby
kluczowe pomysły z doktoratuBojarskiego rozwijać i brać za podstawę obszernej
pracy w Annals ofMathematics. Po drugie, Bojarski potrafił do swoich dokto-
rantów skutecznie wysyłać przekaz: „powinniście wiedzieć, co robią absolutnie
najlepsi w świecie w naszej dziedzinie; powinniście umieć przetrawić to po

� Czyż jednak szczegółowe i drobiazgowe spisywanie tego, co naprawdę dobrze rozumiemy,
nie jest swoistą karą za przyjemność obcowania z matematyką? Czy duża ilość detali, umoż-
liwiających niemal mechaniczne sprawdzanie tekstu linijka po linijce, nie zaciemnia czasem
kluczowych idei?
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swojemu i chcieć postawić następny krok”. Czymożnamieć lepsze wskazanie
dla doktorantów, nie tylko wmatematyce?

Kluczowa rozmowa, jaką odbył na temat doktoratu zemną, w lutym ����
roku,wkrótce pomoimwyjściu zwojska, do którego trafiłempo studiach, trwała
kilkanaścieminut (wyrwanych z jego dyrektorskiego kalendarza w IMPAN).
Wynotował na zeszytowej kartce kilka tytułów prac z najlepszych światowych
czasopism, w tym pracęWhite’a [��] o homotopiach przekształceń Sobolewa
rozmaitości orazHardta i Lina [��] o przekształceniach p-harmonicznych, obok
kilka równoważników zdań, i powiedział: „niech Pan to uważnie czyta i stawia
sobie naturalne pytania, a na pewno coś z tego wyjdzie”. Kazał się też nauczyć
metody iteracyjnej Mosera, której wcześniej nie znałem. Do mojego doktoratu
wystarczyła jedna linijka wskazań z tamtej postrzępionej kartki – z okolic reszty
wyrosły niektóre prace kilkorgamoich uczniów.

�.Uczniowie

Wśród uczniów Bojarskiego sąm.in. Tadeusz Bałaban, Piotr Hajłasz, Ta-
deusz Iwaniec i TadeuszMostowski,matematycy światowej klasy, autorzy dowo-
dów sławnychhipotez, pracwnajlepszych światowych czasopismach,właściciele
znanych pojęć ze swoim nazwiskiem. Ich klasa świadczy nie tylko o nich, ale
i o ich nauczycielu. Najszerzej chyba znany spośród nich, Tadeusz Iwaniec, kilka
lat temu tak pisał o Bojarskim�.

Nigdy nie próbował wykształcićmnie na rutynowego matematyka; przy-
gotowałmnie na to, żebymmógł zostać niezależnym uczonym. Co ważniejsze,
zawsze wemnie wierzył i sprawił, żemogłem się poczuć człowiekiem sukcesu.
Za to mu dziękuję.

Mogę powiedzieć dokładnie to samo. Tego doznałem i za to mu dziękuję.
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