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6. del: Kongresa pred in po drugi svetovni vojni

Milan Hladnik

Seminar za zgodovino matematičnih znanosti
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Organizator: Univerza v Oslu

Slika: Centralna zgradba Univerze v Oslu, danes Pravna fakulteta,
kjer od leta 1989 podeljujejo Nobelove nagrade za mir
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Priprave na kongres

Kongres je organiziral Carl Størmer (1874-1957).

Slika: Fredrik Carl Mülertz Størmer

Norveški matematik (teorija števil) in fizik (pojavi v
magnetosferi), študiral v Oslu in Parizu, obiskal tudi Göttingen
1902, profesor na univerzi v Oslu od 1903 do 1946, prvi
predsednik norveškega matematičnega društva,
ustanovljenega 1918.
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Težave z udeležbo

Težave zaradi nacizma, fašizma in stalinizma: veliko znanih
nemških matematikov je do takrat že emigriralo, drugi so ostali
doma, v Oslo so prišli oboji.
Iz Italije sta menda prišli le dve matematičarki. Ker je Norveška
leta 1936 podprla izključitev Italije iz Lige narodov zaradi
napada na Etiopijo, se noben italijanski matematik ni smel
udeležiti kongresa v Oslu.
Tudi Stalin ni dovolil ruskim matematikom potovanja v Oslo
(menda zato, ker je takrat tam živel Lev Trocki). Nekateri so
sicer bili prijavljeni, npr. Aleksander Gelfond in Aleksander
Hinčin, a jih ni bilo. Iz teh in drugih vzrokov je bilo vseh
udeležencev manj kot prej, samo 487.



Kongres v Oslu

Vodstvo kongresa

Kongres je trajal je od ponedeljka 13. do sobote 18. julija 1936.

Predsednik častnega odbora: prestolonaslednik Olav, ki pa se
na samem kongresu ni pojavil.

Predsednik kongresa: Carl Størmer,
Podpredsednik: Vigo Brun
Člani odbora: Poul Heegaard, Fr. Lange-Nielsen, Thoralf
Skolem
Generalni sekretar: Edgar B. Schieldrup



Kongres v Oslu

Odprtje kongresa

V avli univerze ga je odprl kralj Haakon VII, ki je za udeležence
tudi priredil sprejem na svojem vrtu, kjer stoji Vigelandov kip
velikega norveškega matematika Henrika Abela.
Tedanji norveški zunanji minister Halvdan Koht je izjavil, da je
Norveška človeštvu največ prispevala v matematiki in v glasbi.
Ko je pozdravil navzoče je rekel: »Ne bom vas krivil za vašo
praktično in celo ekonomsko uporabnost za človeštvo, ampak
bom raje poudaril drugi vidik vaše znanosti, čeprav ji sam
nisem posvečen, namreč da je vodilna pri ekspanziji
človeškega duha.«
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Spomin na Abela in Lieja

Predsednik kongresa je postal Carl Størmer se je v uvodnem
nagovoru tudi spomnil Henrika Abela s citiranjem besed
pesnika in pisatelja Bjørnsona o matematiki, izrečenih ob 100
letnici Abelovega rojstva leta 1902:
"Impassible comme le temps/ est la science des nombres./
Leurs combinaisons sont/ dans une éternelle aurore/ plus
pures que la neige,/ plus subtiles que l’air,/ mais plus forte que
le monde/ qu’elles pésent sans balances/ qu’elles éclairent
sans rayons."
Udeleženci so se spomnili tudi drugega velikega norveškega
matematika, Sophusa Lieja, in se poklonili njegovemu
doprsnemu kipu, ki so ga ob tej priliki odkrili na univerzi v Oslu.
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Henrik Abel (1802-1829)

Slika: Niels Henrik Abel
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Sophus Lie (1842-1899)

Slika: Marius Sophus Lie
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Prva Fieldsova nagrajenca

Na otvoritveni svečanosti je kralj podelil prvi komplet Fieldsovih
medalj. Prejela sta ju 29-letni Lars Alhfors z univerze v
Helsinkih in 39-letni Jesse Douglas z MIT (v njegovi odsotnosti
je medaljo prevzel Norbert Wiener).

Prvi je naslednik finske matematične šole Lindelöfa in
Nevanlinne, utemeljitelj moderne teorije Riemannovih ploskev,
in vodilni matematik kompleksne analize, drugi je rešil
znameniti Plateaujev problem iz leta 1847 o minimalnih
ploskvah z danim jordanskim robom.
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Lars Ahlfors (1907-1996) in
Jesse Douglas (1897-1965)

Slika: Lars Ahlfors
Slika: Jesse Douglas
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Carathéodory in Cartan na Harvardu

Obrazložitev glede nagrad je podal Constantin Carathéodory
namesto Severija, ki ni mogel priti. V Fieldsov odbor so bili
sicer leta 1932 izvoljeni Severi, Caratheodory, Birkhoff in
Takagi. Skupaj z Elie Cartanom sta konec avgusta odpotovala
v Cambridge v Massachusetts, da bi na tristoletnici univerze
Harvard (ustanovljena 1636, najstarejša v ZDA) predstavljala
evropsko matematiko. Cartan je tedaj na Harvardu prejel častni
doktorat, Caratheodory pa je 31. avgusta tam predaval o
začetkih variacijskega računa.
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Število udeležencev

Vseh udeležencev je bilo 487:

iz ZDA 86, Norveške 59, Anglije 48, Nemčije 35, Francije 28,
Švedske 26, Poljske 25, Danske 22, Švice 20, Nizozemske 15,
Sovjetske zveze 11 (na seznamu), Avstrije 10, Češkoslovaške
10, Belgije 9, Romunije 9, Španije 8, Finske 8, Kanade 7, Irske
6, Madžarske 5, Italije 5 (na seznamu), Grčije 4, Japonske 4 itd.
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Nekateri udeleženci

Od starih znancev so bili na kongresu le nekateri. Hilberta ni
bilo, dopolnil je 74 let, Emmy Noether je umrla aprila 1935,
manjkali so Italijani, na novo pa so prišli npr. Arne Beurling,
petindvajsetletni Shiing Shen Chern, Harold Scott MacDonald
Coxeter, triindvajsetletni Samuel Eilenberg, dvaindvajsetletni
Paul Erdős, William Feller, William Hodge, Hans Freudenthal,
Solomon Lefshetz in Fritz Noether (brat Emmy Noether).

Iz Avstrije so prišli Karl Mayer iz Graza ter Franz Alt, Karl
Menger in Tonio Rella z Dunaja, iz Jugoslavije pa edino Jovan
Karamata z ženo (iz Zemuna).
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Sekcije

Delo kongresa je bilo kot običajno organizirano po sekcijah:
I. Algebra in teorija števil
II. Analiza
III. Geometrija in topologija
IV. Verjetnostni račun, zavarovalništvo in ekonometrija
V. Matematična fizika, astronomija in geofizika
VI. Racionalna mehanika in uporaba
VII. Logika, filozofija, zgodovina in
VIII. Pedagogika
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Vabljena predavanja

Lars Valerian Ahlfors (o geometriji Riemannovih ploskev)
Stefan Banach (o teoriji operatorjev in uporabi v analizi)
George David Birkhoff (o osnovah kvantne mehanike)
Vilhelm Bjerknes (o novih trendih v hidrodinamiki)
Elie Cartan (o vlogi Liejeve teorije grup v moderni geometriji)
Johannes Gaultherus van der Corput (o diofantskih
aproksimacijah)
Maurice Fréchet (o različnih matematičnih temah)
Rudolf Fueter (o teoriji regularnih funkcij na kvaternionih)
Helmut Hasse (o Riemannovi domnevi v funkcijskih kolobarjih)
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Vabljena predavanja - nadaljevanje

Erich Hecke (o napredku v teoriji eliptičnih modulskih funkcij)
Louis Joel Mordell (o izrekih in domnevah Minkowskega o
linearnih formah)
Otto Neugebauer (o vplivu predgrške matematike na grško)
Jakob Nielsen (o topologiji preslikav ploskev)
Oystein Ore (o dekompozicijskih izrekih v algebri)
Carl Wilhelm Oseen (o problemu geometrijske optike)
Carl Ludwig Siegel (o analitični teoriji kvadratnih form)
Carl Størmer (o elektronskih orbitah v polju magnetnega dipola
in kozmičnih žarkih)
Oswald Veblen (o spinorjih in projektivni geometriji)
Norbert Wiener (o izrekih o vrzeli)
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Spremljajoči dogodki

Ob plenarnih predavanjih in konferenci po sekcijah so se vrstili
sprejem pri kralju, večerja v hotelu Bristol (ki jo je nudilo mesto
Oslo z nagovori Størmerja, tajnika, Borela in Juliaja), ekskurzija
po norveških fjordih na prekooceanskem parniku
Stavangerfjord z večerjo v štirih jedilnicah ob prisotnosti
prestolonaslednika Olava. Poseben program je bil izveden za
spremljevalce (obisk muzejev in umetnostnih galerij, kosila,
čajanke, ogled Osla z okolico, izleti v Frognerseteren in Skaret).
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Sestanek IMU

Gaston Julia je namesto Francesca Severija, ki ni mogel priti,
ugotovil, da odbor "iz različnih razlogov ni mogel najti soglasja
glede nadaljnje mednarodne organiziranosti matematikov". Z
željo, "da bi bilo to vprašanje v prihodnosti rešeno" je predlagal
razpustitev odbora, kar je bilo sprejeto.

Henri Fehr je v imenu VIII. sekcije poročal o delu ICMI,
ustanovljene 1908 v Rimu (dotlej so jo vodili Klein, D.-G. Smith
in Hadamard in je objavila veliko študij). Na njegov predlog so
sprejeli izjavo, »da kongres vabi komisijo, da nadaljuje delo«.
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Sestanek IMU - nadaljevanje

Solomon Lefshetz je poročal o pripravah na topološki kongres,
ki naj bi bil v Varšavi 1939 (predhodni je bil v Moskvi 1935).

Izbrali so tudi nov odbor za podeljevanje Fieldsovih medalj:
Geoffrey Hardy, Alexander Hecke, Gaston Julia, Tullio
Levi-Civita z namestnikoma Rolfom Nevanlinno in Solomonom
Lefshetzom. Ker je čez mesec dni Hardy sporočil, da se
odpoveduje predsedstvu, je to mesto prevzel namestnik
Lefshetz.
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Vabilo na naslednji kongres

V Združenih državah Amerike ni bilo matematičnega kongresa
od leta 1893 v Chicagu, ko Amerika še ni imela matematične
tradicije. »Medtem pa« ugotavlja Oswald Veblen, »so ameriški
matematiki dosegli pomembna matematična odkritja, rodile so
se nove veje matematike, ameriške univerze so sprejele veliko
matematikov iz tujine in to sodelovanje je obrodilo nove sadove.
Poleg tega je matematika doživela v ameriki širše družbeno
priznanje, kar nas opogumlja, da povabimo matematike vsega
sveta na naslednji kongres 1940 v ZDA.« Delegati AMS so
uradno vložili vabilo za kongres v ZDA, kar je bilo sprejeto.

Še junija 1940 je bila v časopisih objavljena napoved kongresa,
ki naj bi potekal na Harvardu od 4. do 12. septembra tega leta.
Kongresa zaradi vojne takrat seveda ni bilo.
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Kongres v Cambridgeu, Massachusetts

Za september 1940 napovedani in potem prestavljeni kongres
so sklicali za čas od 30. avgusta do 6. septembra 1950 na
Harvardski univerzi. To je bil tretji kongres na ameriških tleh,
drugi v ZDA (za Chicagom 1893).

Častni predsedniki: Guido Castelnuovo, Jacques Hadamard,
Charles de la Vallée-Poussin

Vodstvo kongresa pa je prevzel Oswald Veblen (Princeton), tudi
neformalni vodja ameriške matematike kot naslednik Georga
Davida Birkhoffa, ki je umrl 1944. Sekretarja: John Robert
Kline in Ralph P. Boas.



Kongres v Oslu

Oswald Veblen (1880-1960)

Slika: Oswald Veblen
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Težave pred začetkom

V uvodnem govoru je Veblen ugotovil, da je »medtem Amerika
mnogo pridobila s številnimi evropskimi matematiki, ki so
emigrirali v ZDA, Evropa pa vsaj začasno izgubila«.

Nove težave zaradi hladne vojne: Vzhodni blok ni dovolil svojim
matematikom obisk kongresa; edina izjema je bila Jugoslavija s
štirimi udeleženci (Dragiša Ivanović, Jovan Karamata, Ðuro
Kurepa in Ivan Vidav).
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Jovan Karamata (1902-1967) in
Ðuro Kurepa (1907-1993)

Slika: Jovan Karamata
Slika: Ðuro Kurepa
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Ivan Vidav (r. 1918)

Slika: Ivan Vidav
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Težave z vizami

Nekaj težav je bilo tudi z ameriškimi vizami zaradi boja proti
komunizmu (McCarthy). Tako sta npr. imela probleme z
vstopom v ZDA petintridesetletni Laurent Schwartz (predviden
kot dobitnik Filedsove medalje) in petinosemdesetletni Jacques
Hadamard (predviden za častnega predsednika kongresa).
AMS se je morala zelo potruditi in posredovati pri predsedniku
Trumanu, da sta dobila vstopno vizo.



Kongres v Oslu

Jacques Hadamard (1865-1963) in
Laurent Schwartz (1915-2002)

Slika: Jacques Hadamard

Slika: Laurent Schwartz
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Številni novi udeleženci

Veblen se je kljub manjku vzhodnih matematikov pritoževal nad
(pre)številčnostjo udeležencev, ki jih je bilo 1700, dvakrat več
kot na največjih prejšnjih kongresih.

Od udeležencev je bilo le malo starejših oziroma stalnih
obiskovalcev kongresov, bilo pa je izredno veliko Američanov,
prvič pa so prišli tudi številni, kasneje dobro uveljavljeni
matematiki.
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Podelitev Fieldsovih nagrad

V Odboru za Fieldsove medalje so bili: Harald Bohr
(predsednik), Lars Ahlfors, Karel Borsuk, Maurice Fréchet,
William Hodge, Andrej N. Kolmogorov, Damodar Kosambi in
Marston Morse. O delu nagrajencev je govoril Harald Bohr.

Fieldsovi medalji sta dobila Laurent Schwartz (Nancy) za teorijo
distribucij in Atle Selberg (Princeton) za raziskave Riemannove
funkcije zeta in elementaren dokaz praštevilskega izreka.



Kongres v Oslu

Laurent Schwartz (1915-2002) in
Atle Selberg (1917-2007)

Slika: Laurent Schwartz Slika: Atle Selberg
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Sekcije

I. Algebra in teorija števil (H.A. Rademacher)
II. Analiza (G.C. Evans)
III. Geometrija in topologija (S. Eilenberg)
IV. Verjetnost in statistika, aktuarstvo, ekonomija (J.L. Doob)
V. Matematična fizika in uporabna matematika (R. Courant)
VI. Logika in filozofija (A. Tarski)
VII. Zgodovina in izobraževanje (C.W. Newsom).

Konference o glavnih temah in tudi sekcije so potekale
vzporedno.
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Predstavitve na konferenci

Vsak udeleženec naj ima en sam prispevek, za njegovo
predstavitev pa ima na razpolago samo 10 minut. Do 15. maja
je bilo treba poslati abstrakte z ne več kot 400 besedami.
Uradni jeziki: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina in
ruščina.

Profesor Vidav je govoril zadnji dan, v sredo 6. septembra
dopoldne v sekciji za analizo (o Kleinovih izrekih v teoriji
linearnih diferencialnih enačb). Abstrakt je objavljen v prvi knjigi
Proceedings of the ICM na str. 447. Karamata in Kurepa sta
govorila drugi in četrti dan.
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Vabljena predavanja

Abraham Adrian Albert (o potenčno asociativnih algebrah)
Arne Beurling (o ničelnih množicah v harmonični analizi in
funkcijski teoriji)
Salomon Bochner (o Laplaceovem operatorju na
mnogoterostih)
Henri Cartan (o globalnih problemih teorije analitičnih funkcij
več kompleksnih spremenljivk)
Shiing-Shen Chern (o diferenciali geometriji vlaknastih snopov)
Harold Davenport (o napredku v teoriji števil)
Kurt Gödel (o rotirajočih vesoljih v splošni teoriji relativnosti)
William Vallance Douglas Hodge (o topoloških invariantah
algebraičnih varietet)
Heinz Hopf (o n-razsežnih sferah in projektivnem prostoru)
Witold Hurewicz (o homologiji in homotopiji)
Shizuo Kakutani (o ergodični teoriji)
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Vabljena predavanja - nadaljevanje

Marston Morse (o napredku v teoriji variacij v celem)
John von Neumann (o matematiki udarnih valov)
Joseph Fels Ritt (o diferencialnih grupah)
Adolfe Rome (o izračunu eklipse sonca po Theonu iz
Aleksandrije)
Laurent Schwartz (o teoriji jeder)
Abraham Wald (o osnovah splošne teorije statističnega
odločanja)
André Weil (o teoriji števil in algebraični geometriji)
Hassler Whitney (o r-razsežni integraciji v n-razsežnem
prostoru)
Norbert Wiener (o teoriji napovedi)
Raymond Louis Wilder (o kulturni osnovi matematike)
Oscar Zariski (o osnovnih ideja abstraktne algebraične
geometrije)
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Obnova IMU in ICMI

Vzporedno s pripravami na ICM so leta 1948 Američani začeli
tudi priprave na ponovno obuditev IMU. Tričlanska komisija
(Marshall Stone, John Robert Kline in Marston Morse) je
napisala predlog novega statuta IMU, avgusta 1950 je 22 držav
ta statut potrdilo skupaj z določilom, da bo stopil v veljavo in da
bo nova IMU ustanovljena, ko bo imela deset članov. To se je
zgodilo septembra 1951, prva generalna skupščina pa je bila
marca 1952 v Rimu.

Ponovno je oživila tudi ICMI. Objavljen je bil prvi Svetovni
direktorij matematikov. Odslej je IMU skrbela za organizacijo
mednarodnih kongresov vsake štiri leta.
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