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INovice

NIELS HENRIK ABEL (1802-1829)
Ob dvestoletnici rojstva

A belova zapuščina bo zaposlovala ~'odove m atem atikov še petsto let .
Charles Hermi te, fr . mat . 19. stol.

Niels Henrik Abel se je ro dil 5. av
gusta 1802 na otoku Finney na jugoza
hodu Norveške. Bil je drugi od sedmih
ot rok prot estant skega pastorj a Serena G.
Abela , ki je let a 1804 nasledil svojega
očeta v župniji Gjerst ad blizu Riserja ,
Pastor Abel je bil v odmaknjenem Gjer
stadu tudi pr vi učitelj svojih otrok.

Niels je odraščal v nemirnih letih
Nap oleonovih vojn. Norveška je bila za
radi tedanj e skupne države z Dansko pri 
tegnj ena v vojno na strani Francije, kar
je plačala s hudim pomanjkanj em zaradi
britanske blokade svoje obale. Po Kielski
mirovni pogod bi je Danska pr epustil a
Norveško Švedom. Norvežani so se želeli
osamosvojit i, tod a po kratki in jalovi vojni , v kat eri slabo oboroženi
Norvežani niso mogli biti kos Švedom pod Bernadottovim poveljstvom , je
bila ust anovljena personaln a unija Švedske in Norveške, v kateri je imela
Norveška lastno ustavo. Nielsov oče je imel vidno vlogo v nacionalnem gi
banju in je bil eden od članov izrednega stortinga, norveškega parl amenta ,
ki je bil jeseni 1814 sklican za dokončno oblikovanj e nove ustave.

Ko je bilo Nielsu Ab elu 13 let , so ga poslali v škofijsko šolo v Kri
stianiji, dan ašnj em Oslu. Let a 1817 je bil za učitelj a matematike na šoli
nastavljen Bernt Holmboe, le sedem let starejši od Ab ela, ki je hitro odkril
Abelov izjemni t alent za matematiko. Skupaj sta začela št udirati Euler
jeva in kasnej e Lagrangeova ter Laplaceova dela o integralnem računu.

Ab elov napredek je bil t ako hiter , da je v kratkem času prekosil svo jega
učitelja . Holmb oe, ki je uvidel, da ima pred seboj enega največjih mate
matikov vseh časov , je na vse načine poskušal svojemu mlad emu varovancu
in prij atelju naj ti materialno podporo. Toda v osiromašeni Norveški je
vladala lakota in denarja za podporo ni bilo .

Ab elove razmere so se dodatno poslabšale km alu zatem, ko je bil
pastor Abel po dveletnem premoru leta 1818 ponovno izvoljen v stort ing.
Njegovi neutemeljeni in grobi nap ad i na ostale predstavnike parl amenta ,
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združe ni z alkoholizmom, so bili razlog za njegov politični in osebnost ni
propad. Ko je let a 1820 umrl, je bilo to za okolico pravzaprav ola jšanje .
Družin o je zapustil z m ajhno pokojnino in globoko v dolgovih. Nielsu
je bilo tedaj 18 let . Ker je bil starejš i brat duševno bolan , je skr b za
številno družino padla na Nielsova rame na. Optimistični mladi genij
je nepričakovano odgovornost brez oklevanj a spreje l. Z vso pravico je
računal, da bo v nekaj let ih , kot usp ešen in sp oštovan matem atik , dosegel
akadems ko kariero . To bi njega in njegovo družin o potegnil o iz revščine .

Med tem je privat no poučeval in matematično delal , kolikor je mogel. V
t a čas revščine in neprestanega dela , s kat er im si je matematik Abel po
stavil neminljiv spomenik, segajo, ža l, t udi za metki t uberkuloze, bolezni
revežev, ki ga je ubila , preden je napol opravil svoje delo.

Leta 1821 se je Abe l vpisal na Det Kongelige Fred eriks Universitet v
Kristianij i in venem letu dosegel stopnjo Candidatus P hilosophiae. Od
t u dalje je bil samou k. Na univerzi ni bilo nobenega nad aljnega kurza iz
matemat ike ali fizike, a kaže, da pomoči učitelj ev sploh ni potreboval. Bral
je in prebral vse razp oložljive matematične vse bine , pom embne in nep o
membne. P ri t em je dela svojih predhodnikov dop olnjeval in nadgrajeval.
Let a 1823 je nova norveška znanstvena revija Magazin for Naturvidenska
be n objavila prvi Abelov članek o funkcijskih enačbah in nekaj kasneje
članek, ki je vseb oval prvo rešit ev kake integralske enačbe sploh . Pozimi
1822- 1823 je sestavil dalj še de lo o integraciji eleme ntarnih funkcij in ga
predložil univerzit etnemu kolegiju , a so ga izgub ili. Verjetno pa nekatera
kasnejša Abelova dela vsebujejo v te m delu prikazane rezul t ate.

Poleti 1823 mu je Rasmu ssen , edini profesor matem atike na univerzi
v Kristi aniji , finančno omogočil obisk pri odličnem danskem matematiku
Ferd inandu Degenu v Kebenhavnu. Tam je Abel spoznal svo jo bodočo

zaročenko Christine Kemp.
Po vrnitvi v Kristi anijo se je Ab el vrnil k problemu , s kat erim se

je ukvarj al že prej. Še pr ed vstopo m na uni verzo se je namreč z vso
mlados t no vnemo lotil iskanj a algebraične rešitve enačbe pete sto pnje,
naloge, s katero so se neusp ešno ukvarj ali dom ala vsi veliki mat em atiki
od 16. stolet ja dalje . Sprva je verj el , da je našel izr az, ki podaj a rešit ev.
Kasneje je sam odkr il, da metoda ni korektna , in problem odložil na
st ran. Po obisku na Danskem je na nalogo pogledal z druge strani in
premagal stolet ja star problem . Dokazal je, da splošne algebraične enačbe

pete ali višje st opnje niso reš lj ive z radikali, t.j. , rešit ve t akih enačb niso
algebraično izrazljive s koeficient i enačb (za enačbe do vklj učno četrte

stopnje taki izrazi obst aj aj o). Abel se je zavedal pomembnosti svojega
rez ultata, za to je na lastne stroške delo nat isni l in ga poslal največj im

živečim evrops kim matem atikom . Da bi zmanjšal st roške, je ves dokaz
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skrčil na šest strani. Morda je bilo zato delo teže razumljivo. Kakorkoli ,
odgovora ni dobil od niti enega tujega matematika , tudi od velikega
Gaussa ne.

V te m času je Ab el pr avzaprav živel od podpore svojih profesorj ev .
Vendar se je želel finančno osamosvojit i. Toliko bolj , ker se je zaročil s
Christ ine Kemp, ki je pri šla na Norveško za guvernanto k družini , ki je
živela blizu Kri sti anij e.

Zaprosil je za dr žavno potovalno podporo, ki mu je bila dodeljena let a
1825. Potoval naj bi v Gi:ittingen h Gaussu in v Pariz, t edanjo svetovno
prestolnico matem atike. Pustimo ob st rani razloge, zar adi katerih se je
Abel , namesto v Gi:itt inge nu, znašel v Berlinu, kjer je ostal pet mesecev .
Gaussa t udi kasneje ni obiskal.

Za Abela, ki je bil vsekakor sposob en v matem atiki delati sa m, je bila
to pr avzaprav srečna odločitev. V Berlinu je srečal Augus ta Leopolda
Crella , vplivnega inženirja , ki ga je matem atika zelo zanimala . Crelle
je tedaj ustanavlj al Journ al fur die reine und angewandte Math ematik,
imenovan tudi Crellov Journal, ki je bil v 19. stoletju vodilna nemška
matematična revij a. Cr elle je že v pr vi zvezek vklj učil sedem Ab elovih
člankov in v naslednje še veliko več . Šte vilni med njimi so bili izjemnega
pom ena za razvoj matem atike.

Med prvimi deli je bil v J ournalu objavlje n t udi razširj eni dokaz
t rditve, da splošna rešitev enačbe pet e ali višje stopnje z radikali ni možna.
V članku je Ab el izp eljal tudi potrebno algebrsko ozadje, vključno z
algebraičnimi razširitvami obsegov. Trditev poznamo pod imenom Ab el
Ruffinijev izreklo V berlinski čas sodi med drugim posplošitev binomske
formule in npr. integriranj e izrazov, v katerih nastopaj o kvadratni koreni .

Abel je presenečen odkril veliko pomanjkanj e st rogosti v sodobni ma
te matiki. Prij at elju Holmboeju je pisal : "Če izvzamem o najpreprostejše
primere, ni v vsej matem atiki ni ti ene neskončne vrste, katere vsota bi bila
st rogo definirana. Številni pomembni deli matematike so neutemeljeni.
Res je, da številni med njimi veljaj o, kar je zelo pr esenetljivo. Pred
menoj je izjemno zanimiv pr oblem , da z zamudo odkrijem razloge za to. "
Rezultat tega odkrivanja z zamudo je Ab elovo klasično delo o potenčnih

vrstah s številnimi pom embnimi splošnimi izreki.
Medtem je v Crist ianij i profesor Rasmussen , ki je bil t udi pomemben

javni delavec, zaradi pr eobremeni tv e zapus t il mesto na univerzi. Na
izpraznj eno mes to, na katero je Ab el v prihodnosti z gotovostjo računal , je
fakultet a imenovala Bernta Holmboeja. Ab el je :Svojem~ prvemu učitelju

1 Kaže, da je trd itev po skušal dokaza ti t ud i ital ijansk i matematik Ru ffini , a je
nj egov članek tako zapleten , da je težko pr eso dit i korektnost njegovih sklepov .
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toplo čestital in ostala sta dobr a prijatelja. Očitno pa je bil Abel od tedaj
dalje v skrbe h za svojo prihodnost . V njegovi lastni domovini ni bilo
na obzorju zanj nobenega znanstvenega po ložaja, ki bi mu zagotavljal
finančno gotovost.

V P ar iz je Abe l dopotoval julija 1826 in dož ivel veliko razočaranje .

Najpomembnejši francoski matematiki niso pokazal i nikakršnega zanima
nja za neznanega Norvežana. Mimogrede se je srečal edino z Legendrom,
ki se je v poz nih letih ukvarj al zeliptičnimi int egrali , področjem , ki je
bilo tudi Abelova specialnost. Vend ar je Abel svoj čas v P arizu do
bro izkoristil. Dokončal je svoje najpomembnejše delo o algebraičnih

integralih . Rokopis, za katerega je pričakoval, da ga bod o natisn ili, je
oktobra predl ožil francoski akademiji znanosti. Ocenila naj bi ga Cauchy
in Legendre, Cauchy kot predsednik. Abe l je vso jesen čakal na odgovor ,
toda zaman. Njegovo de lo so izgubili, oziroma, kot se je kasneje izkazalo,
za ložili.

Konec let a si je Abel z zadnjim denarjem plačal vožnjo iz Pariza v
Berlin. Kmalu po prihodu v Berlin je zbo lel. Verjetno je šlo za prvi napad
tuberkuloze. Hrepenel je po Norveški, toda čutil se je do lžnega, da ostane
v t ujini, dokler ne poteče čas , za katerega mu je bi la podeljena št ipendija.
Nekaj denarj a mu je poslal Holmboe, verjetno mu je pomagal tudi Cre lle,
Crelle je Abe la želel zadržati v Berlinu, dokler mu ne bi našel mesta na
berlinski univerzi. Za vmesni čas mu je po nu dil mesto urednika svojega
Journala.

V Berl inu je Abel z veliko vnemo pisal nov članek , razpravo o elip
tičnih funkcijah, ki je njegovo najobsežnejše delo . V tem delu je radi
kalno prevedel teorijo eliptičnih integralov na teorijo eliptičnih funkcij, pri
čemer je izhajal iz nj ihove medsebojne inverznosti. Ker je večino teorije
eliptičnih funkcij razvil že kot št udent v Kristianiji, jo je bil sposoben
predstaviti z vsem bogastvom detaj lov, vključno z dvojno periodičnostjo,
razvoji v neskončne vrste in v neskončne produkte ter z ad icijskimi izreki.

V Kristi anij o se je Abel vrnil konec maja 1827 in spoznal, da se je
upravičeno bal t emne priho dnosti . P rost ega mes ta zanj na univerzi ni
bilo , imel je obi lo dolgov. P rošnjo za podaljšanje štipend ije je državni
finančni oddelek zavrnil, dobil je le majhno po dporo iz skromnega univer
zitetnega fonda. V tem času je njegova zaročenka dobila novo zaposlitev
pri prijateljih njegove družine v Frolandu, daleč od Kristi anij e.

Nas led nje leto se je stanje izboljšalo. Vodilni znanstvenik na univerz i,
astronom Hansteen , ki je pred aval t ud i matematiko, je za dve leti odpo
toval raziskovat zemeljski magnetni pol v neraziskano Sibirijo. Abel ga je
nadomestil na univerzi in na norveški vojaški akademiji.
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Medtem je septembra 1827 v Crellovem Journalu izšel prvi del Ab e
love razprave o eliptičnih fun kcijah , drugi del je Ab el dop oln il preko
zime . Živel je izoliran v Kristianiji , kamor pozimi ni prišla nob ena pošta.
Tako ni ni ti slu ti l, kakšno zanimanje je zbudila njegova razprava med
evropskimi matem atiki, niti ni vede l, da je na področju eliptičnih funkcij
dobil konkurenta. Zgodaj let a 1828 mu je Hansteen pokazal septembrsko
izdajo Astronomische Nachr ichten , v kater i je mlad i nemški matem atik
Carl Gust av J acob J acobi brez dokaza navedel nekaj t rdit ev v zvezi s
tran sformacijsko teorijo eliptičnih integralov. Ab el je v naglici dodal
drugemu delu svoj e razprave op ombo, v kateri je pokazal, kako Jacobij evi
rezultati slede iz njegovih.

To je bil začetek silovit e matematične bitke med dvema pomembnima
matem atikoma, ki sta se medseb oj no spoštovala in spoštovala delo drug
drugega . Abe l je zaradi tega matematičnega dvoboja celo pr ekinil s
pisanj em daljšega članka o določitvi vseh enačb , ki jih lahko rešimo z
radikali. Objavljen i del vsebuje teorijo enačb, ki j ih danes imenujemo
Ab elove enačbe. V naglem zaporedju je napisal ser ijo člankov o eliptičnih

funkcijah. Pripravil je tudi obsežen Pregled teori je eliptičnih funk cij , ki
je izšel po njegovi smrti. Nasprotno je Jacobi objavljal le kr atke not ice
z rezultati , ki niso razkrivali njegovih metod. Te so bile rezerviran e za
njegovo knj igo Nove osnove teorije eliptičnih funkcij. Ni pomembno,
kdo je dobil bitko, ki jo je evropski matematični svet z občudovanjem

opazoval. Pomembno je, da je teorija eliptičnih funkcij v enem sa mem
let u napredovala bolj , kakor v pr et eklih 50 letih .

Kljub čedalje slabšemu zdravju je Ab el z neverj etno naglico pisal
članek za člankom. Za božič 1828 je v hudem mrazu s konj skimi sanmi
odšel na nakajdn evno pot v Frolands Verk na obisk k svoji zaročenki , Po
lep em božičnem pr aznovan ju je obležal. Zdravnik je ugotovil t uberkulozo
in pr edpisal daljše počivanje. Kmalu se je bo lezen poslabšala in Ab el je
6. aprila 1829 umrl , star komaj dobrih 26 let . Pokopan je v Fro landu.

Pismo, ki ga je dva dni kasneje Ab elu iz Berlina pos la l Crelle , je vse
bovalo naslednje sporočilo : "Minist rst vo za vzgojo vas je sklenilo poklicati
nazaj v Berlin in vam ponudit i mes to profesorja matematike na Un iverzi
v Berl inu ."

Leta 1830 je francoska akademija znanosti podelila svojo veliko na
grad o Ab elu in Jacobiju za njune izjemne matematične dos ežke. Na pr it isk
nor veške vlade so let a 1841 v Pari zu po intenzivnem iskanju našli založeni
Ab elov rokopis o algebraičnih integralih in ga natisn ili. Med t iskom je
rokopis spet izgini l, očitno je bil ukraden. Ponovno so ga naš li v Firencah
leta 1952.

Marija Vencelj




