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Novice I

NAJPOMEMBNEJŠI MATEMATIKI

Ob izteku tisočletja smo se na uredništvu Preseka odločili izvesti kratko in
preprosto anketo o najpomembnejšem m atematiku 20. stoletja in o najpo
membnejšem mat ematiku vseh časov. P ravila glasovanja so bila sledeča:

V vsaki od obeh konkurenc (matematiki 20. stoletja in matematiki vseh
časov) je vsak vprašani lah ko navedel največ tri matemat ike in med njih
razdelil 6 točk - vsakemu matemati ku največ 3. Zmagovalec je post al t ist i
matemati k, ki je zbral največje šte vilo točk.

Anket ne lističe smo razdelili 108 slovenskim matematikom-razisko
valcem. Na seznam smo poskušali vklj učiti vse, ki se z matematičnim

raziskovanj em ukvarjaj o poklicno, gotovo pa smo na koga tud i pozabil i 
tem se iskreno opravičuj emo. Do konca novembra je na uredni štvo Preseka
prispelo 28 pravilno izpolnj enih anket , kar je manj , kot smo pričakovali .

P redvse m pr vi avtor je bil nad odzivom razočaran , medtem ko se drugemu
niti ni zdel t ako zelo slab.

Sedaj pa k rezultatom. V konkurenci matematikov 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 ance ga
je uvr stil o kar 20 od 28 t ist ih , ki so anketo pr aviln o izpolnili , od tega
mu je maksima lno šte vilo točk prisodil o 10 vprašanih. Sledita John von
Neumann in Kurt Godel z 20 oziroma 17 točkami. O teh treh mate
matikih bomo zapisal i nekaj besed v nad aljevanju. V tab eli smo navedli
osem najbolje uvrščenih matemat ikov. Od preostalih 17 imen , ki so jim
vprašani dodeljevali točke , omenimo še Burnsidea.! ki je poleg Hilbert a,
von Neumanna , Ban acha, Poi ncareja in Cartana edini, ki mu je nekdo
prisodil maksimalno število točk, t er Wilesa,2 ki je od sedemnajste rice
slabše uvrščenih edini dobil glasove več kot dveh vprašanih.

V konkurenci matematikov vseh časov je bil boj za zmago bolj iz
enačen. Anket iranci so glasovali za 17 različnih matemati kov, lovorika
najpomembnejšega pa je na koncu pri padl a Friederichu Gaussu (zbra l
je 43 točk) , ki je drugouvrščenega Evklida (35 točk) premagal za 8 točk .

P ri tem je zanimivo, da je Evklidu maksim alno število točk prisodilo kar
sed em v p rašan ih , Gaussu p a le p et . G a uss j e torej zm aga l zato, ker j e zanj
glasovalo kar 19 vprašanih. Sledij o Euler , Newton in Arhimed . Hilbert ,

1 William Burnsid e (1852- 1927) , a ng leš ki mate mat ik , profesor ma tematike na šo li
Kraljeve mornarice v Cambridg eu . Sprva se je posvečal hidrodinamiki in kompleksni
analizi, kasneje pa se je uk varjal s teorijo gru p. Leta 1897 je izd al knjigo z nas lovom
Teorij a grup končnega reda, ki še danes pr ed stavlja eno pomembnejših mon ografij s
t ega področj a .

2 And rew J ohn Wiles (1953) . Leta 1995 mu je usp elo dokazati Fermat ov izre k.
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zm agovalec v konkur enci 20. stolet ja, je zbral 7 točk in deli 6. mesto skupaj
z Galo isom in Leibnit zom. Z izjemo Cantorja in Fermat a na 9. oziroma
10. mest u je vsak od pr eostal ih matematikov dobi l le po en glas .

mesto mat ematik točke

1 Hilbert 49
2 von Neumann 20
3 Godel 17
4 Banach 11
4 Poincare 11
6 Erdčs 8
6 Kolmogorov 8
8 Cartan 7

mesto mat ematik točke

1 Gauss 43
2 Evklid 35
3 Euler 21
4 Newton 16
5 Arhimed 12.5
6 Galois 7
6 Hilbert 7
6 Leibnitz 7

Osem najpomemb nejš ih matematikov 20. stoletja in vse h časov .

Po pričakovanju nihče od vprašanih med izbrance ni uvrst il nob e
nega slovensk ega matematika . Pravzap rav to ne drži pov sem, sa j je bila
med od govor i t udi glasovnica, na kateri so bili navede ni sa mi Slovenci.
Kasneje se je izkazalo, da je njen avtor zelo površno pr ebral navodila.
Glasovnice seveda nism o up oštevali. Toliko o razširjenem prepričanju , da
so matem atiki vestni in natančni . Zdaj pa še neka j besed o zmagovalcih.

D avid Hilbert3 se je rod il let a 1862
v pruskem mestu Konigsberg (danes
Kaliningrad v Rusiji ), kjer je na t am
kajšnji un iver zi tudi pričel s svojim
matematičnim delovanjem. P rvi po
membnejši izrek, ki se dan es imenuje
Hilbertov izrek o bazi in sodi na
področje algebre , je dokazal let a 1888.
Let a 1895 se je pr eselil na ugledno
univerzo v Gottinge nu, kjer je zase
del matematično stolico. Ukvarjal se
je z naj različnej šimi matematičnimi

področj i : geometrijo, analizo, mate
matično fiziko in algebro . Za raz
voj matemat ike v 20. sto letju je go
tovo najpomembnejše njegovo pr e
davanje na 2. mednarodnem mate
matičnem kon gresu let a 1900 v P a
rizu , kjer je predaval o matematičnih

3 Glej t ud i M. Vencelj , David Hil bert (1862 - 1943) - Ob stoletnici Osnov georne
trije in skorajšnj i stolet nici Hiibertovi li problem ov, Presek 27 (1999/2000) , str. 26- 31.
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izzivih 20. stoletja in post avil znamenit ih 23 problemov.t Veliko teh pro
blemov je bilo kasn eje rešenih, nekaj pa jih je še vedno odprtih . Med
Hilber tove učence sodijo veliki matematiki, kot sta Weyl in Zerm elo ter
celo svetovni ša hovski prvak Lasker . Kot podoktorski študent ga je v let ih
1900 in 1901 obiskal tudi Jo sip Plemelj . David Hilbert je kot Plemlj ev
uči telj matematični pr ednik večini slovenskih matemati kov. Hilbe rt je
deloval na uni ver zi v Cottingenu vse do up okoji t ve leta 1930.

John von Neumann se je rodi l
leta 1903 v Budimpešti kot J an os

von Neumann, sin premožnega ban
kirja Maxa Neumanna. J ohn von

Neumann po osnovni izobrazbi ni

bil matemat ik - let a 1926 je končal

dodi plomski št udij kemij e v Zuri chu.

Čeprav ni imel form alne matem a

tične izobrazbe, pa je ves čas kazal

veliko zanimanja za matematik o. Is

tega leta kot je zaklj učil dodi plom

ski študij kem ije, je za svoje ma

tematično delo prejel doktorat uni

verze v Budimpešti . Po doktoratu

je pr edaval na univerz ah v Berlinu in Hamburgu , nekaj časa pa je bil
t udi v C čttingenu pri Hilb ert u . Še zelo mlad je von Neumann zas lovel
v tedanjih matematičnih krogih kot mladi matematični genij. Leta 1930
se je pr eselil v Princeton v ZDA, kjer je deloval vse do svoje smrti leta
1957. Kot večina velikih matem atikov se je t udi von Neumann ukvarj al
z različnimi matematičnimi disciplinam i, od logike in teorije mn ožic pr ek
različnih vej analize do uporab ne matematike in matemat ične fizike. .Ie
t udi eden od očetov teorij e iger in eden od pionirjev računalništva . Za
konec velja omeniti tudi von Neumannovo sodelovanj e z ameriško vojsko
pr i projektih razvijanj a jedrskega orožja.

4 Glej npr. http ://al ephO. clar ku . edu/ -dj oyce/hilber t / pr obl ems.html.



Kurt G odel se je rodil let a 1906
v češkem mestu Brno. Leta 1923
je pričel s št ud ijem matem at ike na
uni verzi na Dunaju. P rav tam je let a
1929 t udi doktoriral in se leto kasneje
zaposlil. Klima nacistične Avstrije
Godlu ni odgovarjala , zato je leta
1940 emigriral v ZDA . Tam je po
stal predavatelj matem at ike na Prin
cetonu. Proti koncu življenja je začel

bo lehat i za pr eganjavicami . Zaradi
prepričanj a , da ga hočej o zastru piti,
je pričel odkl anjati hrano. Um rl je
leta 1978 zarad i podhranjenosti . Nje
gova najpomembnejša dela sodijo na
področj e logike in teorije množic. Nje
gov znamenit i izrek o nepolnosti pravi, da v vsaki matematični teorij i,
ki vsebuj e klasično aritmet iko naravnih števil, obstajajo trdit ve, ki se jih
znot raj teor ije ne da niti dokazati niti ovreči. Pomen njegovega izreka
je seveda neizmerlj iv. Z njim je postavil na glavo prepričanje , da so v
matem at iki vsi problemi rešljivi in da je njihova rešit ev le vp rašanje znanja
in spretnost i matematikov , ki se z njimi ukvarjaj o. Za mnoge znane odprte
probleme (celo za nekaj Hilber tovih problemov) se tako dan es su mi , da
morda sodijo med neodlo čljive. vprašan ja, ki ne bo do nikoli niti dokazana
ni ti ovržena, vsaj ne v obliki, v kateri so bila v začetku post avljena.

Johann Carl Friederich Gauss se
je rodil let a 1777 v Braunschweigu v
Nemčij i. Že kot sedemletni deček je
opozoril na svoje matemat ične sposob
nosti. Znana je anekdota o mlad em
Gaussu , ki je v šoli v nekaj sekundah
izračunal vsoto vseh naravnih števil
med 1 in 100. Seštevanja se seveda
ni lot il neposredno (kot je pričakoval

učitelj ) , temveč je opazil, da lahko teh
100 števil združ imo v 50 parov, t ako
da je vsota vsa kega para enaka 10l.
Tudi Gaussova kari er a je povezana z
uni verzo v C ot tingenu. Tam je nam
reč let a 1795 pričel svoj matematični

študij . Gottingen je zapustil let a 1798
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in kmalu zat em objavil svoje prvo pomembno odkritje: konstrukcijo pra
vilnega 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 rav
nilom možna. Svojo doktorsko diser tacijo s področja algebre je leta 1799
pr ed ložil univerzi v Helmstedt u . V Cottingen se je za vedno vrn il let a
1807 , ko je bil imenovan za direk torj a tamkaj šnj ega obse rvato rija. To
imenovanj e ga je rešilo finančnih skrbi ob vzdrže vanj u št evilne družine
in mu hkrati dalo dobre mo žno st i za st alno znanstveno delo. Najpo
membnejša Gaussova dela sodijo na področj e algebre in teorije števil,
ukvarj al pa se je tudi z drugimi matematičnimi področji . Veliko svojega
časa je posvečal tudi povsem praktičnim prob lemom. Med drugim je
računal orbit e nebesnih teles te r se uk varjal z Zemljinim magneti zm om in
geodez ijo . Umrl je let a 1855 v Cot ti ngenu v 78. let u starost i.

o življenju E v k lid a iz Aleksandrije
ne vem o veliko. Rodil naj bi se okoli
let a 325 pred našim št etj em. De
loval je v Aleksandriji v Eg ipt u, v
mestu, ki ga je ust anovil Aleksande r
Veliki in je po njegovi smrti s svojo
znamenito knjiž nico post alo središče

helenističnega sveta. Evklielovo naj 
pomembnejše elelo so Elem enti, zbirka
13 knjig , v kat erih je zbral večino

pomembnejših izrekov grške matem a
t ike. Prvih šest knjig obravn ava geo
met rij o v ravnini in ulomke. Tu je na
veden tudi zname niti aks iom o vzp o
rednicah , ki pravi , da k dani pr emi ci
skozi izbrano točko obstaj a natanko
ena vzp orednica. Razprave o njem
so v prvi po lovici 19. stoletja pripeljale do odkritja tak o imenovan ih neev
klidskih geome t rij, t o je geomet rij, v katerih navedena zveza med točkami

in pr emicami ne velja. Sedma , osma in devet a knj iga so posvečene teorij i
števil. Tako je v sedmi knj igi opisan postopek, s kat erim poiščemo največji

skupni delit elj dveh št evil (danes mu pravimo Evklidov algoritem). De
seta 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 obst aja natanko pet pravilnih (platonskih) te les: te t raeder, kocka ,
oktaede r, ikozaed er in dodekaeder. Ev klidovi E lem enti (z dop olni tvami in
komentarji) so bili kar dve tisočletj i standardni učbenik geometrije, način



INovice

podaj anj a snovi, pri katerem najprej navedemo predpost avke (postulate,
aksiome), na to pa iz njih izpeljemo t rditve, pa je močno vplival na raz voj
moderne matematike. Seveda pa st rogost i izpeljav (dokazov) v Evklidov ih
Elementih ne smemo presojati z merili dan ašnj e matematike. Evklid je
umrl okoli let a 265 pred našim štetjem v Aleksandriji.

Leonhard Euler se je rodi l leta 1707
v Baslu v Švici. Tam je tudi študiral,
sprva na očetovo željo teologijo , ker
pa ga t a ni pritegnila , se je pr episal
na matematiko. Št udij je dokončal

let a 1726, leto kasneje pa se je od pra
vil v Sankt Pete rsburg, glavno mesto
carske Ru sije, kjer je dobil službo na
matematično- fizikalnem oddelku Aka
demij e znanost i. Tam je ostal do leta
1741, ko se je na povab ilo pru skega
kralja Friderika II (Velikega) pre selil
v Berlin . V Berlinu je ostal 25 let ,
ko pa so se njegovi odnosi s kraljem
poslabšali , se je leta 1766 vrnil v Sankt
Pet ersburg. Tam je ostal do svoje
smrti let a 1783. Euler je bil izredn o plodovit znanst venik. Napisal je
preko 800 knj ig, člankov in dr ugih matematičnih , pa tudi astronomsk ih
in fizikalnih del. Čeprav je imel že pri t ridesetih letih težave z vidom ,
po vrnitvi v Rusijo pa je popo lnoma oslepel, je ostal izredno delaven
vse do smrti . Imel je izvrs ten spomin, kar mu je omogočalo , da je ob
pomoči sodelavcev in sinov kljub slepot i nadalj eval z delom. Po membno
je pr ispeval k vsem vejam tedanje matematike, zelo vplivni pa so bili
t udi njegovi učbeniki , v katerih je sistematično zbral in uredil tedanje
znanje z različnih področij matematike. Tako je npr. vpe lja l pisavo f (x ) za
vrednost funkcije v točki x , e za (Eulerjevo) število, ki je osnova nar avnih
logaritmov, 'ir za ra zme rje med obsego m in premerom kroga, znak L: za
zapisovanje vsot , itd . Po njem se imenuj e t udi Eul erjeva fun kcija ep iz
teorije števil (vrednost ep (n) pove, koliko števil od 1 do ti je tujih s številom
n), Eu lerjeva formula , ki v osnovni različici podaj a zvezo med št evilom
oglišč , robov in lic pri poliedrih , Eulerjevi sprehodi v teorij i grafov (to so
spre hodi, ki vsebujejo vsako povezavo grafa nat anko enk rat ) idr .

Martin. Juvan, Prim ož Potočnik




