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KRÓTKA BIOGRAFIA 

Stanisław Knapowski urodził się w Poznaniu 19 maja 1931 roku jako 
syn Rocha i Zofii z domu Krysiewicz. Pochodził ze znanej i zasłużonej dla 
Wielkopolski rodziny inteligencko-mieszczańskiej o tradycjach patriotycz
nych. Ojciec był znanym profesorem prawa na Uniwersytecie Poznańskim 
natomiast dziad, również Stanisław I<napowskl był wydawcą Dziennika 
Polskiego. Jego imieniem nazwana została jedna z ulic Poznania. Dziad ze 
strony matki, dr Bolesław Krysiewicz był założycielem szpitala dziecięcego, 
dziś noszącego jego imię. 

Po wybuchu II wojny światowej rodzina Knapowskich została wysie
dlona przez niemieckie władze okupacyjne i czas wojny spędziła w miej
scowości Garbacz w powiecie opatowskim w województwie kieleckim. Po 
powrocie do Poznania w 1945 r. Stanisław rozpoczął naukę w znanym Gim
nazjum i Liceum św. Marii Magdaleny. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 
1949 r. Okres studiów matematycznych przypada na lata 1949-54. Począt
kowo odbył tzw. studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Poznańskim, a 
następnie studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim (1952
54), gdzie uzyskał stopień magistra matematyki. Jego opiekunem 
naukowym w tym czasie był prof. Stanisław Hartman. Jeszcze jako student 
otrzymał posadę zastępcy asystenta. Wkrótce wrócił do rodzinnego Pozna
nia i rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Matematyki Uniwersytetu 
Poznańskiego. 

Punktem zwrotnym w jego karierze naukowej było spotkanie z wybit
nym matematykiem węgierskim Paulem Turanem w 1956 r., który przeby
wał wówczas w Polsce. Wspominając ich pierwsze spotkanie Turan [7] pi
sze: Our connection - apart Erom a lew letters belore - starfed actually in 
September 011956 when I had a series ollectures on various Polish univer
sities starting in Lublin/ dealing with a new analytical method. He came to 
Lublin and in several conversations I realised his quick and deep under
standing. Oczywiście "nowa metoda analityczna" o której tu mowa, to stwo
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nych. Od tego momentu znakomita większość prac Knapowskiego dotyczy 
zastosowań tej metody w teorii liczb. W latach 60. obaj matematycy publi
kują wspólnie długą serię prac, w której rozwijają w sposób systematyczny 
tzw. porównawczą teorię liczb. 

30 września 1957 r. St. Knapowski uzyskuje stopień kandydata nauk, 
przedstawiając pracę: Pewne zastosowania metod Turma w analitycznej 
teorii liczb. Jej promotorem był prof. Władysław Orlicz. W październiku 
1957 Knapowski wyjechał na 10-miesięczny pobyt naukowy do Cambridge 
uzyskując stypendium Rockefellera. Jego opiekunem naukowym był w tym 
czasie'L.J. Mordell. Pobyt w Anglii, posiadającej wspaniałe tradycje w zakre
sie teorii liczb, był świetną okazją do poznania wielu znanych matematy
ków. Knapowski uczęszczał na seminaria J.W.S. Casselsa i słuchał wykła
dów A.E. Inghama. Miał możliwość odwiedzenia wielu uniwersytetów 
brytyjskich, odwiedził także uniwersytety w Brukseli, Paryżu- i Amsterda
mie. W sierpniu 1958 wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Mate
matycznym w Edynburgu. W październiku tego roku powrócił do Poznania. 
W marcu 1960 r. habilitował się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 
UAM w Poznaniu na podstawie rozprawy Nowe formuJy dokladne anali
tycznej teorii liczb. Recenzentami w tym przewodzie byli profesorowie Sta
nisław Hartman, Władysław Orlicz i Paul Turan. W tym samym roku objął 
stanowisko 'docenta etatowego przy Katedrze Matematyki UAM. W 1962 r. 
otrzymał nagrodę PTM im. S. Mazurkiewicza. Rok akademicki 1962/63 spę
dził na Tulane University w Nowym Orleanie. Potem powrócił do Poznania 
i na rok podjął obowiązki nauczyciela akademickiego na UAM. Był to jedno
cześnie jego ostatni pobyt w kraju, po czym na stale wyjechał za granicę. Od 
roku 1964 aż do swojej tragicznej śmierci w 1967 r. wykładał na kilku uni
wersytetach w Europie Zachodniej i USA. 

Zginął 28 września 1967 r. w wypadku samochodowym w Miami 
(USA) w okolicznościach, które prawdopodobnie na zawsze pozostaną nie 
do końca wyjaśnione. Pochowany został w rodzinnym Poznaniu na Cmen
tarzu GÓrczyńskim. 

Można bez ryzyka minięcia się z prawdą powiedzieć, że Stanisław 
Knapowski był jednym z najwybitniejszych matematyków swojego pokole
nia. Wraz z jego śmiercią matematyka polska, a środowisko poznańskie w 
szczególności, poniosły niepowetowaną stratę. 

Omówienie niektórych wyników naukowych Stanisława Knapow
skiego oraz krótką biografię zawierają dwa artykuły opublikowane w latach 
1971 i 1972 przez P. Turana [7] i J. Browkina [1]. 

O STANISŁAWIE KNAPOWSKIM MNIEJ OFICJALNIE 

Na materiał zawarty w tym paragrafie złożyły się opinie osób dobrze 
pamiętających Stanisława Knapowskiego, które w rozmowach z autorem 
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podzieliły się swoimi wspomnieniami. Najobszemiejsza relacja pochodzi od 
prof. Włodzimierza Stasia, którego z Knapowskim łączyła wieloletnia przy
jaźń. Istotne uwagi uczynili również profesorowie Władysław Orlicz (w 
rozmowie z autorem w roku 1988) oraz Zbigniew Ciesielski. Korzystałem 
również z czegoś co można nazwać "zbiorową pamięcią" poznańskiego śro
dowiska matematycznego oraz z osobistych uwag P. Turma zamieszczo
nych na końcu artykułu [7]. Z opinii tych, mających często fragmentaryczny 
charakter wyłania się pewien całościowy obraz, który trudno byłoby odtwo
rzyć opierając się wyłącznie na danych biograficznych zawartych w po
przednim paragrafie. Jest to barwny obraz człowieka niezwykle interesują
cego, niezależnego i w pewien sposób nie pasującego do szarych realiów 
życiowych ówczesnej Polski. Wszyscy moi rozmówcy podkreślali wysoką 
kulturę osobistą Knapowskiego. P. Turm pisze (. ..) Most ol the time our 
mathematical connection was by correspondence. Though this was main1y 
mathematicaJ, his style and even handwriting indicated !rom the vel)' be
ginning his highly cultured personality. This impression was confirmed by 
the personal contact Prof. Orlicz opowiadał o zachowaniu się Knapowskie
go po opuszczeniu kraju. W przeciwieństwie do innych osób, które zdecy
dowały się na (nielegalną) emigrację, Knapowski listownie uporządkował 
swoje sprawy zawodowe zwracając się z odpowiednim pismem do władz 
rektorskich uniwersytetu. Zważywszy na czasy, kiedy się to działo był to 
dowód odwagi osobistej i wysokiego morale. 

Prof. Staś wspomina, że przed podjęciem studiów matematycznych 
Knapowski stanął przed trudnym dylematem wyboru kierunku studiów. 
Oprócz matematyki kusiły go studia muzyczne w zakresie dyrygentury. 
Ostatecznie zwyciężyła matematyka, lecz muzyka - jego druga miłość, to
warzyszyła mu przez całe życie. Był dobrym pianistą i lubił swoimi umiejęt
nościami dzielić się z innymi. Turm [7] wspomina ich spotkania w USA w 
Ann Arbor i Columbus Ohio, gdzie wieczorami Knapowski grywał utwory
Chopina i Liszta"attracting a large audience'. Prof. Staś wspomina. że pod
czas pobytów w Poznaniu Knapowski chętnie i często chodził na koncerty 
muzyczne w auli uniwersytetu. 

Trudno coś konkretnego powiedzieć na temat poza matematycznych 
poglądów Knapowskiego. W zachowanej w Archiwum UAM opinii Zarzą
du Uczelnianego Związku Młodzieży Polskiej Uniwersytetu im. Bolesława 
Bieruta we Wrocławiu czytamy: "społecznie nie pracuje zupełnie, a od za
gadnień politycznych stara się być daleko. Do ZMP nie należy". Niewątpli
wie na p~stawę Knapowskiego duży wpływ miała przepojona patrioty
zmem i p082;anowaniem tradycji atmosfera domu rodzinnego. Pociągały go 
podróże i życie bardziej światowe. Szansą były liczne zaproszenia z zagra
nicznych ośrodków matematycznych, z których chętnie korzystał. Brak wła
snej rodziny i związanych z nią obowiązków ułatwiał sprawę. U wielu osób 
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zachowało się wspomnienie Knapowskiego jako człowieka wyróżniającego 
się z otoczenia eleganckim ubiorem. Dla zupełności obrazu dodajmy jeszcze 
duże poczucie humoru i łatwość w nawiązywaniu kontaktów towarzyskich. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI NAUKOWE. METODA TURANA. 

Zdecydowana większość prac naukowych Stanisława Knapowskiego 
związana jest z metodą szacowania sum równych potęg stworzoną przez 
Paula Turma (patrz [5], [6]). Zasadniczy problem, który jest przedmiotem 
badań można opisać następująco. Niech ZI, Z'l. ....zrv bt, ~ ....bn będą liczba
mi zespolonymi przy czym 

l = IZl I ~ Iz21 ~ ... ~ IZn I , 

natomiast v niech będzie parametrem naturalnym. Niech 


s(v) = b1z; +b2z;+.. .+bnz:. 

Twierdzenie 1 (Tzw. drugie główne twierdzenie teorii Turana). 

Dla dowolnej liczby naturalnej m mamy 

max IS(v) 1?::(8e(~+n)r min Ibl + ... +bjl· (1) 
m+I~~m+n I~J~n 

Twierdzenie 2 (Oszacowania jednostronne) 

Przy oznaczeniach Twierdzenia 1. jeśliprzypewnym 0< K ~ Tmamy 

K _ rrunargzj _ re, (2)<'1 1< 

to istnieją liczby naturalne VI i V 2 ' 

m+l~ VI , V 2 ~m+(3+~)n, 
dla których zachodzą następujące nierówności 

ReS( VI)?:: g(n,m,K) minibl + ... +bjl, 
I~j~n 

ReS( v2 )?:: - g(n,m,K) minibl + ... +bJ·I, 
I~j~ 

gdzie 

l ( n J
2n 

gen mK)=-
" 2n+l 24e3(m+n(3+%» 

Oryginalny wkład Knapowskiego do tej teorii polegał na wprowadze
niu dwóch ważnych udoskonaleń. Pierwsze z nich dotyczyło modyfikacji 
~ strony nierówności (1). Warunkiem koniecznym na to, aby Twierdze

f"\o..w~ 
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nie 1 dawało nietrywialne oszacowanie z dołu na IS( v)1 (dla pewnego v) 

jest posiadanie analogicznego oszacowania czynnika min Ib +...+bl· 
l:Sj:Sn 1 J 

Znalezienie takiego oszacowania nie zawsze jest zagadnieniem łatwym, a 
czasem wręcz niemożliwym do uzyskania. Istnieją bowiem ważne dla zasto
sowań sytuacje, w których bl +.. .+bj =O przy pewnym j W tych przypad

kach zdarza się, że sytuację ratuje następujące twierdzenie udowodnione 
przez Knapowskiego. 

Twierdzenie 3 ([16]) 

Przy założeniach Twierdzenia 1 niech m > 3n oraz niech ..1,/ będzie dowol
nym wskaźnikiem spełniającym warunek 

Iz).I>~
m+n 

natomiast Al dowolnym wskaźnikiem takim/ że 

IZ).11 < Iz).I-~
m+n 

Jeżeli takie Al nie istnieje to połóżmy Al = n + 1. Zachodzi wtedy następująca 
nierówność 

( n ) n (Iz).IJ m . I Imax IS(v)I> _ 2 mm bl +.. .+bj . (3)
m+l~~m+n. 4(m +n) 2 ).~j~).l 

Drugi pomysł Knapowskiego związany był z weryfikacją założeń (2) w 
trudnym i ważnym dla zastosowań przypadku, gdy liczby Zj są postaci 

eiY y 

p 

gdzie p =fi+ ir jest nietrywialnym zerem funkcji L Dirichleta odpowiada

jącej pierwotnemu charakterowi Dirichleta x( mod q), natomiast y parame
trem rzeczywistym. Knapowski znalazł właściwy sposób pokonania tej 
trudności technicznej dowodząc następujące twierdzenie. 

Twierdzenie 4 ([17]) 

Jeżeli 

L(O'+it,X):t:O przy 0<0'<1 Itl~A(q) 
dla pewnejstalej dodatniej A(qJ to dla każdejdostatecznie dużej liczby rze
czywistej T istnieje y 

1 1
-log log T ~ Y ~ -loglog T 
20 10 

takie/ że dla ws~ystkich p mamy 
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j'JY A( )3 
1[ > arg~ > C q 

- p - O Q(I+lrl)log\q(2+lrl» 

występujElca tu staJa Co jest dodatnia i nie zależy ani od q ani odp. 
Być może dla kogoś, kto po raz pierwszy spotyka się z podobnymi 

wynikami mogą się one wydać zbyt specjalne i zawiłe. W mniejszym stop
niu odnosi się to do oryginalnych oszacowań Turana, które mają oczywisty 
walor ogólności. Dotyczą w istocie dowolnych liczb zespolonych, a przez to, 
jak można mniemać, niosą ważną informację o arytmetyczno
geometrycznym charakterze tych liczb. O uzupełnieniach Knapowskiego 
tezy takiej wysunąć raczej nie można. Ich znaczenie można należycie ocenić 
(i docenić) analizując konkretne zastosowania. 

Bez przesady można powiedzieć, że wyniki Knapowskiego pozwoliły 
na znaczne rozszerzenie zakresu stosowalności metody Turana, szczególnie 
w odniesieniu do liczb pierwszych i w rezultacie doprowadziły do powsta
nia porównawczej teorii liczb. Przedmiot tej teorii można krótko opisać 
mówiąc, że zajmuje się ona porównywaniem ilości liczb pierwszych należą
cych do różnych postępów arytmetycznych o wspólnej różnicy. 

Dobrą ilustracją zagadnień, o które tutaj chodzi dostarcza następujący 
przykład. Klasyczne i niezwykle ważne twierdzenie Dirichleta orzeka, że 
każdy postęp arytmetyczny w którym pierwszy wyraz i różnica są względ
nie pierwsze, zawiera nieskoń:zenie wiele liczb pierwszych. W istocie mówi 
ono więcej, Jeżeli oznaczymy przez 1[ (x, q, aj, x ~ 2, liczbę liczb pierwszych 
p ::5 x, które przy dzieleniu przez q dają resztę a, gdzie q i a, 1::5 a ::5 q, są 
ustalonymi i względnie pierwszymi liczbami naturalnymi, to 

l , 7r(x,q,a) 1
lm = , 

x->oo _l_~ 
ip(q) logx 

gdzie cp(q) oznacza liczbę liczb naturalnych mniejszych lub równych od q i 
względnie pierwszych z q (tzw. funkcja Eulera) , Z powyższego z łatwością 
można wysnuć wniosek, że jeżeli b, 1 $ b $ q jest inna liczbą względnie 
pierwszą z q, to 

lim 7r(x,q,a) = 1 
HOO ,7r(x,q,b) 

a więc w pewnym sensie (asymptotycznie) postępy 

a, a+q, a+2q, a +3q, ... 

b, b+q, b+2q, b+3q, ... 
i 
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zawierają "taką samą" liczbę liczb pierwszych:::;; x. W istocie jednak liczby 
n(x, q, a) i n(x, q, b) rzadko są sobie równe. Jednym z zasadniczych celów 
porównawczej teorii liczb pierwszych jest zbadanie różnicy 

n(-v q, a) - n(-v q, b). 
Na przykład można spytać, czy różnica ta zmienia znak nieskooczenie wiele 
razy przy x dążącym do nieskooczoności. Odpowiedź na to pytanie nie jest 
w chwili pisania tego artykułu (1998) znana. 

Z wielu twierdzeń dotyczących liczb pierwszych udowodnionych 
przez Knapowskiego samodzielnie lub we współpracy z Turanem zacytuję 
tylko dwa, odsyłając jednocześnie czytelników zainteresowanych dalszymi 
przykładamido prac oryginalnych. 
Zacznę od ważnego wyniku Knapowskiego dotyczącego oszacowania liczby 
zmian znaku reszty w twierdzeniu o liczbach pierwszych. Jak wiadomo 
słynne to twierdzenie, będące centralnym twierdzeniem teorii liczb orzeka, 
że liczba liczb pierwszych mniejszych lub równych x wyraża się w przybli
żeniu logarytmem całkowym z x, tzn. przy x2: 2 mamy 

n(x) -lix:= hm (f~-&+ J ) du 
&--+0+ 1+& logu 

Różnicę (x> 2) 
R(x) = n(x) - li x 

nazywamy resztq w twierdzeniu o liczbach pierwszych. Zagadnienie znaku 
reszty pojawiło się po raz pierwszy u B. Riemanna, który przypuszczał, że 
R(x) jest zawsze liczbą ujemną. W 1914 roku J.E. Littlewood wykazał błęd
noŚĆ tego przypuszczenia dowodząc, re R(x) zmienia znak nieskooczenie 
wiele razy przy x ~<X). Niech V(1), T> 2 oznacza liczbę zmian znaku reszty 
R(x) w przedziale [2, 1]. Littlewood nie podał żadnego oszacowania z dołu 
na tę wielkość. Pierwszym bezwarunkowym wynikiem w tym zakresie było 
następujące twierdzenie I<napowskiego. 

Twierdzenie 5([19]) 

Dla T> exp exp exp eXA25) zachodzinierówność 

V(1) 2: e -25 log log log log T. 

Zagadnieniem szacowania V( 1) interesowało się wielu matematyków 
S. Skewes, G. Pólya, N. Levinson, A.E. Ingham, P. Turan, J. Pintz, J. Kaczo
rowski i inni, por. [2] i [3]. 

Przy omawianiu wyników I<napowskiego nie sposób pominąć po
równawczej teorii liczb pierwszych, której wraz z P. Turanem był współ
twórcą. Ich wspólny publikowany dorobek obejmuje 19 prac, w których 
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udowodnili kilkadziesiąt nowych i ważnych twierdzeń Dla przykładu 
przytaczamy jedno z nich z pracy [26]. 
Dotyczy ono funkcji \jI(-v q, a) zdefiniowanej dla liczb rzeczywistych x ~ 2 
oraz liczb naturalnych 1 ~ a ~ q, które są względnie pierwsze następującym 
wzorem 

If/(x,q,a) = L A(n), 
n:S:x,n=a(modq) 

przy czym A(n) jest tzw. funkcją von Mangoldta. WartoŚĆ A(n) określona jest 
dla liczb naturalnych n i wynosi log p, gdy n jest potęgą liczby pierwszej p i 
równa się O w przeciwnym wypadku. 

Twierdzenie 6 ([26]) 

Istnieje staja CI taka, że dla dowolnego q E {3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 24}, 
przy T> CJ prawdziwe Sq następujqce oszacowania 

max (If/(x,q,l)-If/(x,q,a») >..fiexJ -41 log T log log log T) 
T lI3 :S:x:s:T ł\.. log log T 

oraz 

min (If/(x,q,l) -If/(x,q,a») < -..fieXP(-41 10g T log lOglogT) .. 
Tl/3 śxśT log log T 

Wyniki I<napowskiego i Turana z zakresu porównawczejteorii liczb pierw
szych wzbudziły duże zainteresowanie i były uogólniane i wzmacniane 
przez wielu matematyków. Dla przykładu W. Staś [4] znalazł metodę po
zwalająca na zastąpienie przedziału [T 1/3, 1] w Twierdzeniu 6 przez znacz
nie krótszy przedział postaci 

[T (_ logTlog log log TJ 1']
, exp C 2' , 

(log log T) 
a następnie wraz z grupą współpracowników z ośrodka poznańskiego 
uogólnił wiele wyników Knapowskiego i Turana na przypadek ciał alge
braicznych, w którym zamiast liczb pierwszych w postępach arytmetycz
nych rozważa się rozmieszczenie ideałów pierwszych ww klasach ideałów. 

Zastosowanie metody Turana pozwala na uzyskanie oszacowań nie
możliwych do udowodnienia innymi metodami. Warto jednak zwrócić 
uwagę na fakt, iż istnieją zagadnienia, w których metoda ta nie może być 
zastosowana. Możliwym jest, że zastosowania takie nie zostały jeszcze od
kryte. Wybór tego typu zagadnień znajdzie czytelnik w [2]. 

Innym istotnym wynikiem Knapowskiego był jego wkład w dowód 
niezwykle ważnego twierdzenia Linnika o najmniejszej liczbie pierwszej w 
postępie arytmetycznym przy wykorzystaniu metody Turana. Przypomnij
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my, że w 1944 roku Linnik wykazal, że istnieje stała L o własności, że w 
każdym postępie arytmetycznym postaci 

a, a + q, a + 2q, a + 3q ... 
gdzie 1 ~ a ~ q są względnie pierwsze, istnieje liczba pierwsza pierwsza 

p~ qL. 
Oryginalny dowód Linnika był bardzo długi i trudny. Można go w natural
ny sposób podzielić na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy oszacowań gę
stości nie trywialnych zer funkcji L Dirichleta, natomiast druga związana jest 
z tzw. zerem wyjątkowym Siegela. P. Turan wykazał, że część pierwsza do
wodu może być przeprowadzona przy wykorzystaniu jego metody i jedno
cześnie wysunął przypuszczenie, że to samo jest możliwe w odniesieniu do 
części drugiej, Przypuszczenie to okazało się prawdziwe. Dowód tego faktu 
zawdzięczamy właśnie I<napowskiemu, który w tym celu w niezwykle po
mysłowy sposób wykorzystał Twierdzenie 1 (por. [21D. 

INNE WYNIKI 

Poza zastosowaniami metody Turana w teorii liczb pierwszych w do
robku I<napowskiego znajdujemy prace dotyczące innych zagadnień Można 
je pogrupować w sposób następujący: 
1. algebra: prace [2], [3], [4], [6], 
2. teoria aproksymacji: prace [36], [40], [41], [48], 
3. analiza harmoniczna: prace [14], [39], 
4. elementarna teoria liczb: praca [1]. 

LISfA PUBLIKACJI STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 

Spis publikacji Stanisława Knapowskiego zawiera praca [7]. Nie jest 
on jednak pełny. Poniżej przedstawiam uzupełnioną listę z uwzględnieniem 
prac przygotowanych do druku przez Turana. Ostatnia z nich ukazała się w 
druku w roku 1977, a więc 10 lat po śmierci Knapowskiego. 
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[7] Ober ein Problem der GleichverteiJungstheorie, Colloquium Mathemati
cum 5(1957), 8-10. 

[8] 	On prime numbers in an arithmetic progression, Acta Arithmetica 
4(1958),57-70. 

[9] On the Móbius function, Acta Arithmetica 4(1958), 209-216. 
[10] 	On the distribution olprime-numbers in the sequence olpositive 

integers, Bulletin de la Societe des Amis des Sciences at Letters de 
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Własnoręcznie napisany życiorys Stanisława Knapowskiego będący załącznikiem 
do jego podania o pracę na Uniwersytecie Poznamkim w1954 r. 
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Nakaz pracy w resorcie Szkolnictwa Wyższego dla Stanisława Knapowskiego. 
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Opinia prof. S. Harlmana o Stanisławie Knapowskim z 1954 r. 
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Opinia prof. W. Orlicza o Stanisławie Knapowskim w 1954 r. 
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Zatwierdzenie habilitacji Stanisława Knapowskiego. 
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Fragment rękopisu pracy z zakresu porównawczej teorii liczb. 
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Fragment listu P. Tmana do Sto Knapowskiego. 
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