Camille Jordan – profesiou inžinier, povolaním matematik
Záhady kriviek
Čo je rovinná krivka, čo je to čiara? Možno najprirodzenejšia je predstava, že krivka
je trajektória spojito sa pohybujúceho bodu. Matematici sa dohodli na tejto definícii:
Nech pre súradnice pohybujúceho sa bodu [x, y] v závislosti od časového okamihu t
( t ∈ 〈 0,1〉 ) platí x = f ( t ) , y = g ( t ) , pričom f, g sú spojité funkcie na intervale 〈 0,1〉 .
Takéto čiary nazvali Jordanovými krivkami.
Francúzsky matematik Camille Jordan (1838 – 1922) dokázal, že takáto
uzavretá krivka, ktorá sama seba nikde nepretína, rozdelí celú rovinu na dve časti.
I keď sa toto tvrdenie zdá veľmi jednoduché, na prvý matematický dôkaz sú potrebné
zložité a jemné úvahy. Neskôr sa ukázalo, že Jordanova definícia krivky zahŕňa
nielen čiary, ale aj iné obrazce a útvary, ktoré by asi nikto nenazval krivkami.
Taliansky matematik G. Peano (1858 – 1932) ukázal, že existuje krivka (v zmysle
Jordanovej definície), ktorá prechádza všetkými bodmi štvorca. Teda štvorec (nielen
obvod, celý štvorec aj s vnútornými bodmi) spĺňa definíciu Jordanovej krivky. Naša
intuitívna predstava o krivkách nám odpoveď na otázku „Čím sa odlišuje krivka od
plochy?“ ešte nedala. Nemecký matematik G. Cantor (1845 – 1918) ponúkol svoju
definíciu rovinnej krivky. Ruský matematik P. S. Uryson (1898 – 1924) zodpovedal
na otázku „Čo je rozmer geometrického útvaru?“ v teórii dimenzie z roku 1922.

Jednoduchá niť života
Camille Jordan sa narodil 5. 1. 1838 v La Croix – Rousse
neďaleko Lyonu. Vyštudoval École Polytechnique v Paríži, ale aj
Vysokú banskú školu a stal sa inžinierom (1861). Doktorát
prírodných vied dostal v roku 1860 za matematické práce. Ako
inžinier pracoval v rokoch 1861 – 1873. Potom začal učiť na
parížskej polytechnike a vydržal tam 40 rokov. Oženil sa roku
1862, mal dve dcéry a šiestich synov (traja z nich zomreli
v následkoch 1. svetovej vojny). Jeho súkromný život bol až asketický, i keď bol
vlastníkom hotela na predmestí Paríža, mal v ňom iba jednu izbu. Zomrel 21. 1. 1922.
Profesor matematiky
V roku 1876 sa Jordan stal vysokoškolským profesorom matematickej analýzy, od
roku 1883 bol aj profesorom na Collége de France. Viac než 35 rokov (1885 – 1921)
bol nielen úspešným redaktorom časopisu pre čistú i aplikovanú matematiku, ale veľa
aj sám v časopisoch publikoval. Roku 1881 bol zvolený za člena Akadémie vied, jej
prezidentom bol od roku 1916. Ocenenie Čestnej légie získal roku 1890. Na

medzinárodnom matematickom kongrese v Štrasburgu (1920) bol honorárnym
prezidentom.

Úspechy v matematike.
V práci Pojednanie o substitúciách a algebraických rovniciach (1870) vyslovil
základy teórie konečných grúp. Poznatky uplatnil aj pri štúdiu mnohostenov
a v kryštalografii. Táto rozprava bola prvou knihou o teórii grúp. Jordan za ňu získal
Ponceletovu cenu od akadémie vied. Predstavy o klasifikácii grúp euklidovských
transformácií v trojrozmernom priestore ovplyvnili aj tvorbu S. Liea a F. Kleina.
V troch zväzkoch vydaný Kurz analýzy (1882 – 1887) prispel k spresneniu
základov matematickej analýzy i k odhaleniu nových ideí (Jordanova miera množiny,
Jordanova veta o krivke). Úspechom bolo aj Jordanovo zovšeobecnenie kritérií pre
konvergenciu Fourierových radov.
Čas spomienok
Meno Camille Jordan zostane natrvalo spojené s matematickými výsledkami teórie
funkcií, topológie, geometrickej pravdepodobnosti i riešením diferenciálnych rovníc.
Jordan rozvinul a systematizoval metódy riešenia grúp i teórie čísel. Často vznikajú
nedorozumenia s použitím mena Jordan, lebo toto meno je spojené aj s úspechmi
menovcov Wilhelma Jordana (1842 – 1899) a Pascuala Jordana (1902 – 1980). Marie
Ennemond Camille Jordan ukázal teoretickú i praktickú užitočnosť svojich
abstraktných matematických predstáv v rôznych oblastiach modernej matematiky.
Inžinierska prax nezabránila jeho vedeckej matematickej činnosti.
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