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( '74 )

MBLIOGIUPHIE.

LA KONTINUO, e lemen ta teorio starigita sur la
ideo de ordo, kun aldonopri transfuiitaj nombroj ('),
de Edward V. Iluntington, el la angla lingvo Iraduk-
ita de Raoul Bricard. — i vol. in-8, 125-paga. Paris,
Gauthier-Villars, 1907. Prezo : 2fr, ^5.

S0 Edward V. Iluntington estas bonega matematikisto kaj
Icrta profesoro, kiu scias ordigi malfacilan temon kaj klarigi
plej abstraktajn tezojn. Lia bela verko la Kontinuo estas
vere niajstra verko, kaj pro tio gi nepre meritis èsti tradukita
en nian heipan lingvon internacian, por tiamaniere rapide
diskoni£i.

Kiel diris S" Bricard en sia antaüparolo, « tiu volumo
prezentas sub formo, kiu sajnas definitiva, la rezultatojn de
gravaj esploroj de Ia plej eminentaj matematikistoj, kaj pro
perfekta rigoreco, pro lerta kaj konciza redaktado gi estas
inda farigi klasika. »

Kiam, antaü preskaü kvarona jarcento, Georgo Cantor pu-
blikigis siajn unuajn arlikolojn pri la de li nove fondita teorio
de la klasoj {Menge, ensemble, class), oni po\is kredi, ke tiu
verko estas nur iu filozofia matematikajo, kiu pli heipos la
iilozofojn ol la mateniatikistojn. Kun granda miro la scienc-
uloj iom post iom konstatis, ke tiu sajne nietafizika elpensitajo
entenis kernon de fruktodona vero kaj germon de plej funda-
inenlaj studoj. Nuntempe la Cantor'a teorio, almenaü gia
elementa parto, enrniksi^as en la tutan Analitikon, kaj ne
estas eble esplori iun el la profundajoj de la teorio de l'funk-
cioj sen helpo de tiu gvidilo kaj lumilo.

Sed la Cantor'aj originalaj artikuloj estas malfacile legeblaj,
la di\ersaj aliaj laboroj estas disaj en la multaj matematikaj
gazetoj, kaj kompreneble la vidpunktoj de la malsamaj aütoroj

(') Cet ouvrage étant rédigé en langue espéranto, il nous semble
tout naturel d'en faire le compte rendu dans la même langue.



diferencas. S° E.-V. Huntington plenumis do Ia nefacilan
taskon verki unuforman pedagogian redakton de tiu malsim-
pla temo, por faciligi Ia ellernon de Ia fundamenta elementa
parto de la teorio de l'unuoble ordigitaj klasoj au serioj.

Tri cefaj tipoj povas esti distingitaj en la serioj :
Ie La disaj serioj, en kiuj ciu elemento (krom la unua au

lasta) havas tujan sekvanton kaj tujan antaüanton, kaj kiuj
plie verigas la Dedekind'an postulaton.

Ili liveras la unuan tipon de komputcblaj serioj, kies ceftipo
estas Ia serio to de l'naturaj entjeroj.

2e La densaj serioj komputeblaj, en kiuj neniu elemento
havas tujan sekvanton aü tujan antaüanton, tiel ke oui povas
diri, ke ciu elemento havas infinité multajn najbarojn.

Tiuj serioj ne verigas la Dedekind'an postulaton.
3e La liniaj kontinuaj serioj, kiuj estas densaj kaj plie

verigas la Dedekind'an postulaton.
Ciu speco de serio estas do klare difinita per kelkaj postu-

latoj kaj la aütoro zorge pruvas ciufoje, ke la proponitaj di-
finantaj postulatoj estas inter si sendependaj.

G i ^ e estas rimarki, ke la postulatoj eleklitaj de S° Hun-
tingron por Ia difino de l'kontinua serio ne estas tiuj, kiujn
proponis mem Cantor; kaj ni opinias, ke li estas prava, car la
Dedekinda postulato estas pli simetna kaj ankaü pli konforma
je la nun cie akceptita difino de Tneracionaloj. La aütoro tiel
enmetis grandan regulecon kaj unuformecon en sian redakton,
kiu prezentigas kiel eleganta tristupa suprenirejo, en kiu ciu
stupo subtenas la sekvanlan.

En aldono Ia verkinto resumé klarigis Ja cefajn ideojn de
Cantor pri transfinitaj nombroj. Li prave montras la senpre-
cizecon kaj sencertecon de tiu nune nur filozofia klasifiko, pri
kiu la matematikistoj senfine, kaj ankaü iom sencele, diskut-
adas.

Cu la diversaj Alefoj estas duope malekvivalentaj, eu la
kardinala nombro de la kontinuo estas la dua Alef? k. t. p.
Jen demandoj kuriozaj, sed pri kies solvoj sin interesos nur
la filozofoj. Tiel longe, kiam tiuj demandoj restos en Ia pure
idea kampo, tiel longe, kiam oni ne reale renkontos tipojn de
tiaj transfinitaj klasoj, la solvo estos tre duba, kaj verêajne la
diskutado konservos tiun metafizikan formon, kiun la mate-
matiktistoj devas zorge eviti.

Eble iam renkontigos efektivaj ekzemploj, eble iam trovigos



analitikaj demandoj, kiuj alportos al ni materialon; tiam per
unu sola bato la tuta afero estos klarigita. Gis tiam ni sekvu
la sagan ekzemplon de S° Huntington, kaj pacience ni atendu.

Mi esperas, ke tiuj mallongaj notetoj instigos miajn legant-
ojn al legado de tiu bonega insiruiga laüdinda verko. Cetere
ili trovos plezuron ne nur en la matematika parto, sed ankaü
en la Esperanta traduko. Efektive S° Bricard, kiu estas la
aütoro de tiu bona matematika terminaro, kiu ebligis la unu-
formnn skribon de maternatikaj verkoj en Esperanto, plej
lerte faris tiun tradukon. Lia traduko estas la unua grava
tiaspeca volumo; li montris al ni irindan vojon, kaj ni espéras,
ke multaj nun sekvos lian ekzemplon. Al S° Huntington, kiu
nun diskonigas Esperanton en Ameriko, al SY> R. Bricard,
kiu tiel kurage eniris la vojon de praktika scienca uzado de
la helpa lingvo, al nia bonega eldonisto S° Gauthier-Villars,
kiu sentime heipas nian entreprenon, la tuta Esperantistaro
kaj la tuta homaro êuldas grandan dankon. La batalo kontraü
la malprudentaj antaüjugoj, la malsaga rutino kaj nesancelebla
inerteco de l'homaro nun komencigis, kaj, se ni havos multajn
tiajn fervorajn kunmilitantojn, neniu povos ec dubeti pri la
fina sukceso de nia sciencama penado. C. B.


