Felix KLEIN – zjednotiteľ geometrií
Aj matematika sa rozvíja
Ideálom určitej časti antickej matematiky bolo deduktívne
odvodenie matematiky z určitých základných predpokladov.
Z uvažovania o dejinách matematiky vyplýva, že jej ideálne
požiadavky sa vyvíjajú s pokrokom vedy. Je zaujímavé pozorovať,
ako súčasníci vždy veria, že v tomto smere urobili čo najviac, a ako
ich potom budúce generácie vo svojich požiadavkách a výkonoch
prekonajú. To sa stalo Euklidovi i Gaussovi. Zdá sa, že v tomto
smere nie je vývoj ohraničený, lebo tak to už pri tvorivej vynachádzavosti býva.
Nemecký matematik Felix Klein (1849 – 1925) týmito slovami naznačil, že
matematická veda sa zo zásady nemôže uspokojiť s dosiahnutým stavom.
Jednoduchý životný príbeh
Felix Klein prišiel na svet v nepokojnej dobe revolučných bojov
25. apríla 1849 v Düsseldorfe v rodine štátneho úradníka. Prvé
vedomosti získal od svojej neobyčajne vzdelanej matky. Do
základnej školy chodil iba dva a pol roka. V osemročnom
humanistickom gymnáziu neboli matematika a prírodné vedy
v strede záujmu. Aj tak sa samoštúdiom práve tu naučil vedecky
pracovať – pretože chcel a vedel študovať. Šestnásťročný odišiel na univerzitu do
Bonnu. Keď sa stal asistentom J. Plückera, jeho záujem o matematiku a fyziku
podstatne vzrástol. Promoval u R. Lipschitza v decembri roku 1868. Študijný pobyt
v Paríži v roku 1870 prispel k spolupráci s nórskym matematikom Sophusom Lieom.
Klein úplne pochopil neeuklidovskú geometriu i zásadný význam pojmu grupa
v geometrii. V roku 1872 bol povolaný za riadneho profesora matematiky na
univerzitu v Erlangene. Oženil sa s vnučkou filozofa G. Hegela. Pôsobil aj na Vyššej
technickej škole v Mníchove, na univerzite v Lipsku. Od roku 1888 bol profesorom
na univerzite v Göttingene. V rokoch 1883 – 1884 trpel nepríjemnými depresiami.
Do výslužby odišiel v roku 1913. Zomrel 22. júna 1925 v Göttingene.
Erlangenský program
Úvodná prednáška 23-ročného matematika na univerzite v Erlangene
v roku 1872 sa stala významným zhrnutím i náčrtom perspektív pre
rozvoj geometrie. Klein odhalil vnútorné súvislosti medzi jednotlivými
odvetviami matematiky, ktoré umožnili nové netradičné prístupy pre
riešenie viacerých problémov. V tom čase bola matematika vo víre
nových geometrických teórií (Lobačevský, Cayley, Grassmann,

Möbius, Monge, Poncelet, Steiner a ďalší). Chýbal spoločný jazyk, univerzálny uhol
pohľadu. Klein charakterizoval geometriu ako súhrn vlastností priestoru, ktoré sú
invariantné vzhľadom na grupu lineárnych transformácií uvažovaného priestoru. Tým
usporiadal existujúce geometrické teórie a určil program ďalšieho rozvoja celej
geometrie. Neskôr definíciu geometrie ešte zovšeobecnil francúzsky matematik Elie
Cartan.
Vedec i redaktor
Felix Klein zavŕšil „zlatý vek“ geometrie. Vytvoril model Lobačevského geometrie a na ňom dokázal bezospornosť neeuklidovskej
geometrie. V roku 1882 objavil dvojrozmernú uzavretú plochu iba
s jedným povrchom v štvorrozmernom priestore (Kleinova fľaša).
Pracoval aj v oblasti teórie funkcií, teórie transformácií a teórie
algebraických rovníc. Jeho tvorivá činnosť v oblasti teoretickej
matematiky skončila v roku 1882. Neustala však práca aplikačná, pedagogická
a organizačná. Na mníchovskej technike pochopil dôležitosť uplatnenia matematiky
a fyziky v priemysle. Prehĺbil niektoré myšlienky v matematickej fyzike, hlavne
v teórii potenciálu. Tu získal podnety k štúdiu tzv. automorfných funkcií komplexnej
premennej. Klein bol od roku 1876 skoro 40 rokov redaktorom Mathemathische
Annalen, jedného z najznámejších matematických časopisov. Redigoval aj objemnú
Encyklopédiu matematických náuk. V roku 1893 sa zúčastnil
matematického kongresu v Chicagu. Pred prvou svetovou vojnou
zorganizoval v roku 1908 Medzinárodnú komisiu pre výučbu matematiky. Záujem o vyučovanie matematiky bol u neho obdivuhodný.
Tomuto problému sa dovtedy nevenoval žiadny matematik takéhoto formátu. Jeho prednášky určované mohutným vývojom matematiky 19. storočia sú dodnes často využívané. Klein, matematik
širokých záujmov vo svojej vede, dokázal z historického vývoja získať poučenie pre
pochopenie celistvosti matematiky. Spoznal, že vedecky učiť znamená priviesť
človeka k tomu, aby vedecky myslel. Za svoje
matematické práce sa v roku 1885 stal členom
Kráľovskej spoločnosti a v roku 1913 aj Berlínskej
akadémie vied. V roku 1893 získal medailu
Londýnskej matematickej spoločnosti. Zaslúžil sa
aj o to, že na univerzitu v Göttingene začali byť od
roku 1889 prijímané aj ženy. On sám viedol v roku
1893 ich doktorské štúdium.
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