Sophus Lie – vnímal matematické úlohy v ich všeobecnosti
Kto to je?
V odbornej matematickej literatúre sa dozviete, že vo fyzike
elementárnych častíc (kalibračné teórie a teória strún) sú Lieove
grupy podstatné. „Mimoriadny význam diela S. Lie pre všeobecný
rozvoj geometrie nemôže byť precenený; som presvedčený, že
v budúcnosti bude stále narastať.“ (F. Klein, 1849 – 1925) Kto bol
Sophus Lie (17. 12. 1842 – 18. 2. 1899)?
Stručne zo života
Bol šiestym a najmladším dieťaťom luteránskeho kňaza v Nórsku. Vyrastal v Mosse
neďaleko Kristiánie (dnes Oslo). V Osle vyštudoval v rokoch 1859 až 1865
gymnázium aj univerzitu. Ovplyvnil ho matematik Ludwig Sylow, aj keď neodhalil
hneď jeho matematický talent. Marius Sophus Lie mal nielen intelektuálne nadanie,
ale bol aj telesne zdatný a vynikal v športoch (napr. v gymnastike). Pre matematiku
sa rozhodol v roku 1868 až keď sa zoznámil s dielami Plückera a Ponceleta
z modernej geometrie. V Berlíne sa v rokoch 1869 – 1870 stretol so známym
nemeckým matematikom Felixom Kleinom. V lete 1870 sa v Paríži stretol
s francúzskymi matematikmi Darbouxom a Jordanom. Za prusko-francúzskej vojny
dočasne zatkli S. M. Lia ako špióna, lebo si pomýlili jeho matematické poznámky
s tajnými šifrovanými vojenskými správami. Od roku 1872 bol profesorom
matematiky v Osle, v roku 1874 sa oženil (mal dve dcéry a syna). Od roku 1886
pôsobil v Lipsku. Bádal, prednášal, bol unavený z vedenia slabých a nesamostatných
doktorandov. Dostal sa aj do konfliktov s kolegami (v roku 1892 aj s F. Kleinom),
trpel nespavosťou a depresiami, chýbal mu duchovný vplyv nórskej prírody. V roku
1898 sa Lie vrátil do Nórska. Ochorel zhubnou anémiou. Je pochovaný na cintoríne
v Osle.
Odborné práce
Sophus Lie pochopil, že o priestore možno uvažovať aj tak, že jeho základnými
prvkami nie sú body, ale zložitejšie objekty (priamky, krivky i plochy). Usiloval sa
porozumieť skúmaným matematickým úlohám v ich všeobecnosti. Spoznal, že medzi
transformačnými grupami a všeobecnými symetriami sú podstatné súvislosti. Hneď
pochopil, prečo F. Klein definoval geometriu ako skúmanie tých vlastností priestoru,
ktoré sú invariantné vzhľadom na nejakú grupu transformácií. Keby som len vedel,
ako vzbudiť záujem matematikov o transformačné grupy a ich aplikáciu na
diferenciálne rovnice… Položil som si prirodzený problém: vybudovať všeobecnú
teóriu integrácie pre všetky diferenciálne rovnice, ktoré pripúšťajú konečné alebo
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infinitezimálne transformácie. Lie vytušil, že jeho teória transformačných grúp sa dá
použiť na vybudovanie užitočnej teórie na riešenie diferenciálnych rovníc. Spolu
s G. Scheffersom vydal v roku 1891 Prednášky o diferenciálnych rovniciach. Jeho
veľké dielo o transformačných grupách bolo publikované (spolu s F. Engelom)
v rokoch 1888 – 1893.
Poznámky na záver
Marius Sophus Lie ovplyvnil diferenciálnu geometriu, prehĺbil
výskum teórie diferenciálnych rovníc. Spoznal, že niektoré
fyzikálne zákony majú grupový teoretický charakter. Moje životné
dielo prekoná všetky skúšky času a bude stále viac oceňované,
o tom nepochybujem. Sophus Lie sa stal významným nórskym
matematikom a svojím dielom hlboko ovplyvnil celé matematické
poznanie. „Znalosť klasických základov a moderných grupových
teoretických metód sa stala dôležitou súčasťou matematickej kultúry pre každého, kto
zostrojuje a skúma matematické modely problémov vzatých z prírody.“
(N. H. Ibragimov) V roku 1992 vydala Kráľovská nórska akadémia vied
a písomníctva pamätnú medailu s portrétom S. Lia. „Musíte byť matematikmi, aby ste
mohli pociťovať tú zvláštnu krásu, akú môže poskytnúť matematická veta, alebo
obdivovať línie dovŕšených partií tejto vedy.“ (L. Sylow)
Dušan Jedinák
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