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NAJPOMEMBNEJŠI MATEMATIKI
Ob izt eku tisočletja smo se na uredništvu Preseka o dločili izvesti kratk o in
preprosto anketo o najpomembnejšem m atem atiku 20. stoletj a in o najpom embnejšem m at ematiku vseh časov. P ravila glasovanja so bila slede č a:
V vsaki od ob eh konkurenc (m atematiki 20. stoletja in matematiki vseh
časov) je vsak vprašani lah ko nav edel naj več tri mat em at ike in med njih
razdelil 6 točk - vsa kemu matem ati ku naj več 3. Zmagovalec je post al t ist i
mat emati k, ki je zbral n aj večj e šte vilo točk.
An ket ne lističe smo razdelili 108 slovenskim mat ematikom-raziskovalcem . Na seznam smo posku šali vk lj uč it i vse, ki se z m at ematičnim
raziskovanj em ukvarjaj o poklicno, got ovo pa smo na koga t ud i pozabil i t em se iskreno o p rav i č uj e mo. Do konca novembra je na ur edni št vo Preseka
prispelo 28 pravilno izpolnj enih anket , kar je manj , kot smo pri čakovali .
P redvse m pr vi avt or je bil nad odzivom razočar an , medt em ko se drugemu
niti ni zdel t ako zelo sla b.
Sedaj pa k rezultatom. V konkurenci m at em atikov 20. stoletja so
vprašani omenjali 25 imen . Premočno je zmagal David Hilbert . Zbral
je 49 točk , kar je več kot naslednji trije skupaj. Med svoje izbr an ce ga
je uvr stil o kar 20 od 28 t ist ih , ki so anketo pr aviln o izp olnili , od tega
mu je maksima lno šte vilo točk pri sodil o 10 vprašanih . Sledita John von
Neumann in Kurt Godel z 20 oziroma 17 točkami. O teh treh matematikih bomo zapisali nekaj besed v nad aljevan ju. V tab eli smo navedli
osem najbolje uvrš čenih matemat ikov. Od pr eost alih 17 imen , ki so jim
vp rašani dod eljevali točke , omenimo še Burnsidea.! ki je poleg Hilbert a,
von Neumanna , Ban acha, Poi ncareja in Cartana edini, ki mu je nekdo
prisodil maksimalno šte vilo točk, t er W ilesa,2 ki je od sede mnajste rice
slabše uvršč en i h edini dobil glasove ve č kot dveh vprašanih.
V konkurenci m atem atikov vseh časov je bil boj za zmago bo lj izenačen. Anket iranci so glasovali za 17 različnih mat em ati kov, lovorika
najpom embnejšega pa je na koncu pri padl a Friederichu Gaussu (zbra l
je 43 točk) , ki je drugouvrščenega Evklida (35 točk) prem agal za 8 točk .
P ri t em je zanimivo, da je Evklidu maksim aln o število točk pri sodil o kar
s ed e m v p rašan ih , Gaussu p a le p et . G a u ss j e tor ej z m aga l zato, ker j e zanj

glasovalo kar 19 vprašanih. Sledij o Euler , Newton in Arhimed . Hilb ert,
1 William Burnsid e ( 1852 - 1927) , a ng leš ki mate mat ik , profesor m a t ematike n a šo li
K raljev e mornarice v Camb ridg eu . Sprva se je p osvečal hidrodinam iki in komplek sni
a nalizi, kasnej e pa se je uk varjal s teorijo gru p. Leta 1897 je izd al knjigo z n as lovom
Teorij a gru p kon čn ega red a, ki še d anes pr ed stavlja eno p omembnejših m on ografij s
t eg a p od ročj a .
2

And rew J ohn Wiles (1953) . Leta 1995 mu je usp elo dokazati Fer m at ov izre k .
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zm agovalec v konkur enci 20. stoletja, je zbral 7 točk in deli 6. mest o skupaj
z Galo isom in Leibnit zom. Z izjem o Cantorja in Fermat a na 9. oziroma
10. mest u je vsa k od pr eost al ih matem ati kov dobi l le po en glas .
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mat ematik
Gauss
Evklid
Euler
Newton
Arhimed
Galois
Hilbert
Leibnitz

Osem najpomemb nejš ih matemat ikov 20. stoletja in vse h

toč ke

43
35
21
16
12.5
7
7
7

časov .

P o pričakovanju ni hče od vprašanih med izbrance ni uvrst il nob enega slovensk ega matem atika . Pravzap rav to ne drži pov sem, sa j je bila
med od govor i t ud i glasovnica, na kateri so bili navede ni sa mi Sloven ci.
K asneje se je izkazalo, da je njen avtor zelo površno pr ebral navodila.
Glasovnice seveda nism o up ošt evali. Toliko o razširjene m p r epri č anju , da
so mat em atiki vestni in n atančni . Zdaj pa še neka j b esed o zmagovalcih.

D avid Hilb ert 3 se je rod il let a 1862
v pruskem mestu Konigsber g (d anes
Kaliningr ad v Rusiji), kjer je na t amkajšnji un iver zi tudi p ri čel s svoji m
m at em ati čnim delovanj em. P rvi pomembnejši izrek, ki se d an es imenuj e
Hilbert ov izrek o bazi in sodi na
p odro čj e algebre , je dokazal let a 1888.
Let a 1895 se je pr eselil na ugled no
univerzo v Gottinge nu, kjer je zasedel matematično stolico. Ukva rjal se
je z n aj r azli čnej š im i m at em at i čnim i
p odročj i : geometrijo, analizo, matem at ično fiziko in algebro .
Za razvoj matemat ike v 20. sto letj u je gotovo najpomembnejše nj egovo pr edavanje na 2. mednarodnem mat emat i čnem kon gresu let a 1900 v P arizu , kjer je pred aval o matemat ičnih
3 G lej t ud i M. Vencelj , David Hil bert (1862 - 1943) Ob sto letnici Osnov geornetrije in skorajšnj i stolet nici Hiib ertovili prob lem ov, Presek 27 (1999/2000) , str. 26- 3 1.
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izzivih 20. st oletja in post avil zname nit ih 23 problem ov.t Veliko teh problem ov je bilo kasn eje rešenih, nekaj pa jih je še vedno odprtih . Med
Hilber tove u čence sod ijo veliki matematiki, kot sta Weyl in Zerm elo t er
celo svet ovni ša hovski prvak Lasker. Kot pod okt orski štude nt ga je v let ih
1900 in 1901 obiskal tudi Jo sip Pl emelj . David Hilbert je kot Plemlj ev
uč i t elj m at em ati čni pr ednik ve čini slovenskih mat emati kov. Hilbe rt je
deloval na uni ver zi v Cottingenu vse do up okoji t ve let a 1930.

John von Neumann se je rodil
leta 1903 v Budimpešti kot J an os
von Neumann , sin premožnega bankirja Maxa Neumanna. J ohn von
Neumann po osnovni izob razbi ni
bil mat emat ik - let a 1926 je kon čal
dodi plomski št udij kemij e v Zuri chu.
Čeprav ni imel form alne mat em atič ne izobrazb e, pa je ves čas kazal
veliko zanimanj a za mat em atik o. Istega let a kot je zaklj uči l dodi plomski študij kem ije, je za svoje matemat ično de lo pr ejel doktor at univerze v Budimpešti . P o dokt or atu
je pr ed aval na univerz ah v Ber linu in Hamburgu , nekaj č as a pa je bil
t udi v C čttingenu pri Hilb ert u . Še zelo mlad je von Neumann zas lovel
v t edanjih mat emati čnih kr ogih kot ml adi m a tem a tični genij. Let a 1930
se je pr eselil v Princeton v ZDA, kjer je deloval vse do svoje smrti let a
1957. Kot večina velikih matem ati kov se je t ud i von Neumann ukvarj al
z raz lič n i m i mat em ati čnimi disciplinam i, od logike in teorije mn ožic pr ek
raz li čn i h vej analize do uporab ne mat em atike in m at e m at i čne fizike. .Ie
t ud i eden od očetov teorij e iger in ede n od pionirjev računalni štva . Za
konec velja omeniti tudi von Neumannovo sodelovanj e z ame riško vojs ko
pr i projektih razvijanj a jedrskega orožja.

4 G lej npr.

http ://al ephO. clar ku . edu/ - dj oyce/hilber t / pr obl ems.html.
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Kurt G odel se je ro d il let a 1906
v češ kem mestu Brno. Let a 1923
je pri če l s št ud ijem mat em at ike na
uni verzi na Dunaju. P rav t am je let a
1929 t udi doktoriral in se leto kasneje
za poslil. K lim a naci st ične Avstrije
Godlu ni odgovarjala , zato je let a
1940 em igriral v ZDA . Tam je postal predavatelj matem at ike na Princetonu . Proti kon cu življe nja je z ačel
bo lehat i za pr eganj avi cami . Zaradi
prep r i č anj a , d a ga h o č ej o zastru piti,
je p r ič e l odkl anj ati hrano. Um rl je
let a 1978 zarad i podhranjenosti. Njegova najpomembnejša dela sodijo na
po d ročj e logike in teorije množic. Njegov znamenit i izrek o nepolnosti pravi, d a v vsaki mat emat ični teorij i,
ki vse buj e k l asi čno arit me t iko naravnih števil, obstajajo trd it ve, ki se jih
znot raj teor ije ne da niti do kazati niti ovre či. Pomen njegovega izreka
je seveda neizmerljiv. Z njim je postavil na glavo p re p r i čanje , da so v
matem at iki vsi problemi rešljivi in da je njihova rešit ev le vp rašanj e znanja
in spretnost i matematikov , ki se z njimi ukvarj aj o. Za mnoge znane odprte
probleme (celo za nekaj Hilber tovih problemov) se t ako d an es su mi , da
morda sodijo med n eo dlo čljive. vprašan ja, ki ne bo do nikoli niti dokazana
niti ovržena, vsaj ne v ob liki, v kateri so bila v z ačet k u post avljen a.
Johann Carl Friederich Gauss se
je ro dil let a 1777 v Braunschweigu v
Nemčij i. Že kot sed em letni deček je
opozoril na svo je m at emat ične sposobnosti. Znana je anekdota o mlad em
Gauss u , ki je v šoli v nekaj sekundah
i zr ačun al vsoto vseh naravnih števil
med 1 in 100. Seštevanja se seveda
ni lot il nepo sr edno (kot je pričakoval
učitelj ) , temveč je opazil, da lahko t eh
100 števil združ imo v 50 parov, t ako
d a je vsota vsa kega para enaka 10l.
Tudi Gaussova kari er a je povezana z
uni ver zo v C ot tingenu. Tam je namre č let a 1795 pričel svoj m at em atič ni
študij . Gottingen je zapustil let a 1798
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in kmalu zat em objavil svoje prvo pomembno odkritje: konstrukcijo pravilnega 17-kotnika s šestilom in ravnilom ter kri terij , ki pove , za katera
naravna št evila n je konstrukcija pravilnega n-kotnika s šest ilom in ravnilom možna. Svojo doktorsko diser tacijo s področja algebre je leta 1799
pr ed ložil univer zi v Helmst edt u . V Cottingen se je za vedno vrn il let a
1807 , ko je bil im enovan za direk t orj a tamkaj šnj ega obse rva to rija. To
imenovanj e ga je rešilo finan čnih skr bi ob vzdrže va nj u št evilne družine
in mu hkrati dalo dobre mo žno st i za st alno znanst veno delo. Na jpomembnejša Gaussova dela sodijo na področj e algebre in teorije števil,
ukvarj al pa se je tudi z drugimi m at emat ičnimi po dročji . Veliko svojega
č as a je posveč al tudi p ovsem prak ti čnim prob lemom. Med drugim je
r ačun al or bit e neb esnih teles te r se uk varjal z Zemljinim magneti zm om in
geodez ijo . Um rl je let a 1855 v Cot ti ngenu v 78. let u starost i.

o življenju E v k li d a iz Aleksandrij e
ne vem o veliko. Rodil naj bi se okoli
let a 325 pred n ašim št etj em.
Deloval je v Aleksandriji v Eg ipt u, v
mestu, ki ga je ust anovil Aleksande r
Veliki in je po nj egovi sm rti s svo jo
znamenito knjiž nico p ost alo s re d išče
helenisti čnega sveta. E vklielovo naj pomembnejše elelo so Elem enti, zb irka
13 knjig , v kat erih je zbral večino
p om embnejših izr ekov grške matem at ike. Prvih šest knjig obravn ava geomet rij o v ravnini in ulomke. Tu je naved en tudi zname niti aks iom o vzp orednicah , ki pravi , da k dani pr emi ci
skozi izbrano točko obstaj a natanko
ena vzp or ednica. Razprave o njem
so v prvi po lovici 19. st oletja pripeljale do odkritja tak o imenovan ih neevklidskih geo me t rij, t o je geome t rij, v katerih naved ena zveza med toč kam i
in pr em icami ne velja. Sedma , osma in devet a knj iga so posveče ne teoriji
števil. Tak o je v sedm i knj igi opisan postope k, s kat erim poiščemo n aj večji
skupni delit elj dveh št ev il (danes mu pravimo Evklidov algoritem). Deseta knji ga govori o iracion alnih števil. Zadnje t ri knjige ob ravnavajo
geome t rijo v prostoru. V zadnji, t rinajsti knjigi je t ako podan dokaz,
ela ob st a ja natanko pet prav ilnih (pla tonskih) te les: te t rae der, kocka ,
oktaede r, ikoza ed er in dodekaeder. Ev klidovi E lem en ti (z dop olni tvami in
kom en t arji) so bili kar dve t isočletj i standardn i učb enik geo metrije, način
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pod aj anj a snovi, pri kat erem najprej navedemo pr edpost avke (postulate,
aksiome), na t o pa iz njih izpeljemo t rdit ve, pa je močno vplival na raz voj
moderne matematike. Seved a pa st rogost i izp eljav (dokazov) v Evklidov ih
Elementih ne smemo pr esoj ati z merili dan ašnj e matem atike. Evklid je
umrl okoli let a 265 pr ed našim štetjem v Aleksandriji.
Leonhard Euler se je rodi l let a 1707
v Baslu v Švici. Tam je t udi študiral,
sprva na o č e tovo željo teologijo , ker
pa ga t a ni prit egnila , se je pr episal
na matem atiko. Št udij je dokončal
let a 1726, leto kasneje pa se je od pravil v Sankt P ete rsburg, glav no mesto
carske Ru sije, kjer je dobil službo na
m at em ati čno- fizikalnem oddelku Akademij e znanost i. Tam je ostal do let a
1741, ko se je na povab ilo pru skega
kr alja Friderika II (Velikega) pre selil
v Berlin . V Berlinu je ostal 25 let ,
ko pa so se njegovi odnosi s kraljem
poslabšali , se je let a 1766 vrnil v Sankt
Pet ersburg. Tam je ostal do svoje
smrti let a 1783. Euler je bil izredn o plod ovit znanst venik. Napisal je
pr eko 800 knj ig, člankov in dr ugih matematičnih , pa t udi astro nomsk ih
in fizikalnih del. Čeprav je imel že pri t ridesetih letih težave z vid om ,
po vrnitvi v Rusijo pa je popo lnoma oslep el, je ostal izred no delaven
vse do smrti . Imel je izvrs t en spom in, kar mu je omogočalo , da je ob
pomoči sodelavcev in sinov kljub slepot i nad alj eval z delom . Po memb no
je pr ispeval k vsem vejam tedanje mat ematike, zelo vp livni pa so bili
t udi njegovi učbenik i , v kat erih je sistemat i č no zbral in uredil t edanje
znanje z različnih p odročij matematike. Tako je npr. vpe lja l pisavo f (x ) za
vr ednost funkcije v točki x , e za (Eulerjevo) število, ki je osnova nar avnih
logarit mov , 'ir za ra zme rje med obsego m in pr emerom kroga, znak L: za
zapisovanje vsot , it d . Po njem se imenuj e t udi Eul erj eva fun kcija ep iz
teorije št evil (vred nost ep (n) pove, koliko števil od 1 do ti je t ujih s številom
n), Eu lerj eva formul a , ki v osnovn i različici podaj a zvezo med št evilom
oglišč , robov in lic pri po liedrih , Eulerjevi sprehodi v t eoriji grafov (t o so
spre hodi, ki vsebujejo vsako povezavo grafa nat anko enk rat ) idr .
Martin. Juvan, Prim ož Po to čnik

