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TRI ANEKDOTE O DAVIDU HILBERTU
Nemški matematik David Hilbert
se je rodil leta 1862 v tedaj pruskem
Kčinigsbergu , umrl pa leta 1943 v
nemškem univerzitetnem mestu
Gčittingen. Velja za enega "prelomnih" matematikov, saj z njegovim
delom ponavadi povezujejo začetek
t .i. moderne dobe v matematiki.
Uspešen je bil na številnih področjih matematike, bržkone največ
slave pa je požel z leta 1899 izdano
knjigo Temelji geometrije. V njej
je na novo sestavil Evklidovo aksiomatiko geometrije, pri čemer je
uspel iz nje odstraniti vse Evklidove
nedoslednosti. Zaradi tega dela se
je med matematiki precej spremenil tudi pogled na aksiomatske sisteme oz.
matematične teorije in se že močno približal današnjemu.
Tu vam ponujamo v branje tri zanimive anekdote o Hilbertu.
Novinar je vprašal Hilberta , kako mu je uspelo , da je tako temeljito
posegel na številna področja matematike . Hilbert mu je razložil: "Na srečo
imam slab spomin. Ko na kakšnem področju kon čam z delom , kmalu vse
pozabim . Tedaj nastane v možganih spet nov prostor. "
"In kako se potem vpeljete v novo področje?"
"Vprašam kakšnega prijatelja, katero knjigo naj preberem , da bi se seznanil z željenim podro čjem. Ko knjigo dobim , preberem samo njeno kazalo
in jo nato od ložim. Raje sam zase premišljujem o tem, kaj vse bi ut egnilo
biti v knjigi s takšnim kazalom . Ponavadi kmalu zatem vzamem še papir in
zapišem razmislek . Ko ga pokažem svojim prijateljem, so ti največkrat navdušeni . Strinjajo se , da je na njem obilo stvari, ki so bile v matematiki do
takrat še neznane. Seveda kmalu zatem pisanje tudi objavijo ."
Nekoč je bil Hilbert izvoljen v mestni svet v Gčittingenu . Ko ga je kasneje
eden izmed prijateljev vprašal , kako se kaj znajde v tem svetu nematematikov,
mu je Hilbert pojasnil : "Seveda, kakor povsod , najde človek tudi tam posebneže: imajo horizont s polmerom nič in imenuj ejo ga svoje stališče. "

--O cnem i r m d svojih doktorandw Hilbert v mkem obdobju r e rdo dalgo
ni niEesar slifal. KO jt nekoz po nakljuZju sraEal njegovega asistenta, ga je
povprslfal med drugim tudi o tem, kam sa j e omenjeni doktorand izgubil. f a
mu j e pojasnil, da jt mladi doktor mdtem ial zapustil matematiko in se raje
posvctil pisanju rornanov. Hilbertu j e uJlo: "Ja, ja, pravzaprav sem imel pri
njem zmeraj tak vtis, da ima za matematiko premalo domiLljije. Vendar je
utegnc imeti dovolj vsaj za romane."
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