Úžas v očiach Alberta Einsteina
Nezabudnuteľná príhoda
Jednou zo zaujímavých spomienok, ktorú uvádza vo svojom životopise významný
fyzik Albert Einstein (14. 3. 1879 − 18. 4. 1955), je zážitok z Luitpoldského gymnázia: Keď som mal dvanásť rokov, zažil som zázrak iného druhu vďaka knižočke
o Euk1idovej geometrii roviny, ktorá sa mi dostala na začiatku školského roka do
rúk. Boli to poučky, ako napríklad, že tri výšky trojuholníka sa pretínajú v jednom
bode. Hoci to nie je v nijakom prípade evidentné, predsa sa to dalo dokázať s takou
istotou, že pochybnosť sa zdala byť vylúčená. Táto jasnosť a istota spravili na mňa
neopísateľný dojem. Nad čím sa čudoval mladý Albert? Aká forma dôkazu očarovala
myseľ budúceho svetoznámeho vedca?
Zaujímavé zdôvodnenie
Nech je daný ľubovoľný ostrouhlý trojuholník ABC. Výšky každého trojuholníka sú
priamky prechádzajúce vrcholmi tohto trojuholníka a zároveň sú kolmé na protiľahlé
strany. Ak si ich označíme v a , vb , vc , tak asi nikto nepochybuje, že sa napr. v a a vb
pretínajú v jednom bode, ktorý si môžeme označiť T. Ukážme, že bod T leží aj na
výške vc .

Vrcholom A veďme rovnobežku so stranou BC, vrcholom B rovnobežku s CA
a vrcholom C rovnobežku s AB. Priesečníky týchto rovnobežiek (určite existujú)
označme postupne E, F, G (pozri obrázok) Z vlastností rovnobežníka ABCG vyplýva,
že |BC| = |AG| a |AB| = |CG|. Podobne pre rovnobežník AEBC platí |AE| = |BC|
a |AC| = |BE|, pre rovnobežník ABFC platí |AB| = |CF| a |BF| = |AC|. Z uvedených
vzťahov vyplýva, že platí |AG| = |AE|, |EB| = |BF| a |FC| = |CG|. Pretože v a je kolmá
na GE, ktorá je rovnobežná s CB a |AG| =|AE|, tak v a = AL je os strany GE. Podobne
možno ukázať, že vb je osou EF a vc je osou FG.
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Ak sa priamky v a , vb (osi strán GE a EF) pretínajú v bode T, tak |TE| = |TG|
a |TE| = |TF|, teda pre T platí |TG| = |TF|. Z toho vyplýva, že T musí ležať aj na osi
strany GF, teda leží na vc . Záver: Výšky každého ostrouhlého trojuholníka sa
pretínajú v jednom bode.
Ešte sú otázky?
Čudujete sa údivu mladého Einsteina? Vnímate úzku súvislosť medzi slovným
vyjadrením dôkazu a znázornením na obrázku? Cítite jednoznačnosť dôkazu pre
všetky ostrouhlé trojuholníky?
Nadšenie z poznávania
Geometria sa stala pre Einsteina vzorom usporiadanej stavby sveta a možnosti pochopiť ho abstraktným
myslením. Staroveké Grécko ctíme ako kolísku
západnej vedy. Tam bol najskôr uskutočnený div
myslenia – logická sústava, ktorej teorémy vyplývali
jedna z druhej s takou presnosťou, že každé tvrdenie,
ktoré dokázala, bolo absolútne nepochybné (hovorím
o Euklidovej geometrii). Tento skvelý triumf rozumu
dodal ľudskému duchu vieru v seba, ktorá je nevyhnutná pre ďalšiu činnosť. Ak Euklidova práca nedokázala zapáliť vaše mladícke nadšenie, tak nie ste
rodenými teoretikmi.
Matematický princíp
Prečo sa Albert Einstein nestal matematikom? Možnou odpoveďou sú aj tieto jeho
slová: Videl som, že sa matematika delí na množstvo špeciálnych oblastí a každá
z nich môže zaplniť celý nám daný krátky život. Uvidel som sa v situácii Buridanovho
somára, ktorý sa nemôže rozhodnúť, ktorý snop sena si má zobrať. Moja intuícia
v oblasti matematiky nebola dostatočne silná, aby s istotou rozlíšila základné
a dôležité od ostatnej učenosti, bez ktorej sa nemožno zaobísť. Okrem toho aj záujem
o skúmanie prírody bol nepochybne silnejší; ako študentovi mi nebolo jasné, že
prístup k principiálnym problémom fyziky vyžaduje najjemnejšie matematické metódy. To sa začalo vyjasňovať len postupne po mnohých rokoch samostatnej vedeckej
práce. Aj fyzika bola rozdelená na špeciálne oblasti a každá z nich mohla pohltiť
krátky život naplnený prácou a pritom neuspokojiť túžbu po hlbšom poznaní.
Ohromné množstvo empirických faktov, ktoré neboli dostatočne zladené, pôsobilo aj
tu brzdiacim spôsobom. Ale tu som sa rýchlo naučil vyhľadávať to, čo môže viesť do
hĺbky a odsúvať všetko ostatné, všetko, čo zaťažuje rozum a odpútava od podstatného.
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Albert Einstein zosúladil empíriu s rozumom, skĺbil predstavy o fyzikálnom svete do zložitej sústavy logicky dokonalých záverov, ktoré
možno interpretovať experimentálne. Potvrdil
úlohu tvorivého myslenia a zdôraznil význam
experimentu slovami: Skúsenosť zostane jediným
kritériom možnosti použitia matematických konštrukcií vo fyzike, ale práve v matematike je obsiahnutý skutočne tvorivý princíp. Z podobného
hľadiska považujem za správne presvedčenie minulých generácií: čistý rozum je schopný vystihnúť reálne. Krása matematickej teórie je odrazom
zázraku skutočného sveta. Štúdium matematiky nám pripravuje nadšenie pre pravdu
a radosť z poznania.
Dušan Jedinák
Netrápte sa nad svojimi problémami s matematikou; môžem vás uistiť, že tie moje sú ešte
väčšie.
Matematika má oproti všetkým iným vedám
mimoriadnu vážnosť: jej vety sú absolútne isté
a nepopierateľné, zatiaľ čo vo všetkých ostatných vedách sú dôkazy do určitej miery sporné
a sú vždy vystavené nebezpečenstvu, že odhalenie nových skutočností ich vyvráti…
Pokiaľ sa matematické vety
vzťahujú na skutočnosť, nie
sú zaručené, a pokiaľ sú
zaručené, nevzťahujú sa na
skutočnosť.
Matematika je dokonalá
metóda, ako vodiť sám
seba za nos.
Albert Einstein
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