Nikolaj Ivanovič Lobačevskij - odvaha v myslení
Zdá sa, že je to jednoduché: byť odvážny iba v myšlienkach. Tak to skúste.
Predstavte si, že bodom P, ktorý neleží na danej priamke p, v rovine určenej
priamkou p a bodom P prechádzajú aspoň dve rôzne priamky b, c, ktoré nemajú
s priamkou p žiadny spoločný bod. A uvažujte ďalej! Vychádza vám z toho, že súčet
vnútorných uhlov v trojuholníku by bol potom menší ako dva pravé uhly? Zdá sa
vám, že súčet vnútorných uhlov v rôznych trojuholníkoch by tiež bol všeobecne
rôzny? Ukazuje sa vám, že pri takto zavedenej predstave už neexistujú podobné
obrazce a každá úsečka vlastne definuje určitý uhol?
K jedným z prvých, ktorí sa vedeli
odtrhnúť od bežných navyknutých predstáv, že
euklidovská geometria nie je jedinou formou pre
odraz priestorových vzťahov sveta, ktorý
skúmame, patril Nikolaj Ivanovič Lobačevskij
(1. 12. 1792 – 24. 2. 1856), ruský matematik,
profesor na univerzite v Kazani, dekan
matematicko-fyzikálnej
fakulty.
Prednášal
matematiku, fyziku, astronómiu. Od roku 1827
bol nepretržite 19 rokov rektorom kazanskej
univerzity. Vážený kolegami, ctený študentmi.
V roku
1845
sa
s profesorom
Lobačevským stretol na kazanskej aj mladý
študent Lev Tolstoj a takto si na neho spomína:
„Pamätám si na neho výborne. Vždy bol takým
vážnym a skutočným vedcom. To, čo
v geometrii robil, som vtedy vôbec nechápal. Dostal som sa s ním do rozhovoru ako
s rektorom. Správal sa ku mne dobrosrdečne, i keď ja som bol študentom, a veľmi
mizerným.“ Lobačevskij mal povesť energického človeka, prísneho examinátora.
Jeho pomer k študentom bol však naplnený priamo otcovskou starostlivosťou.
Aká bola história Lobačevského cesty k neeuklidovskej geometrii? V rokoch
1823 – 26 rozvíjal základy geometrie s novým piatym postulátom rovnobežnosti.
Vedel, že Euklidova piata axióma sa nedá z predchádzajúcich presne odvodiť.
„Všetkým je známe, že teória rovnobežiek je teóriou doposiaľ neuzavretou. Márne
úsilie, ktoré od Euklidových čias venovali vedci tomuto problému, vzbudilo vo mne
podozrenie, že v samotných pojmoch nie je tá pravdivosť, ktorú chceli doposiaľ všetci
dokazovať.“ 24. februára 1826 predkladá Lobačevskij na univerzite v Kazani
vedeckej rade matematicko-fyzikálnej fakulty prácu Stručný výklad základov
geometrie s presným dôkazom vety o rovnobežkách. V rokoch 1829 – 1830 publikuje
v univerzitnom časopise Kazaňskij vestnik po rusky O základoch geometrie. Idea
neeuklidovskej geometrie sa stretla s nepochopením a posmechom. Lobačevskij
neustupuje od svojej „zdanlivej, pomyselnej geometrie“. Odvodzuje s novým piatym
postulátom reťazec viet neobsahujúcich žiadne protirečenie. V roku 1835 publikuje
prácu Zdanlivá geometria, ktorá vyšla v roku 1837 po francúzsky, v časopise Crelle
Journal pod názvom Géométrie imaginaire. V nemčine vyšla v roku 1840 aj

Lobačevského knižka Geometrické pojednanie
teórie rovnobežiek a vzbudila pozornosť K. F.
Gaussa, ktorý odporučil N. I. Lobačevského za
korešpondujúceho člena Kráľovskej spoločnosti vied v Göttingene. Verný svojim ideám,
tridsať rokov rozvíjal a objasňoval logický
systém neeuklidovskej geometrie. Posledná
práca Pangeometria, nadiktovaná v roku 1855,
vyšla až po jeho smrti a obsahovala zmienku
o uplatnení novej geometrie v kozmických
súvislostiach. Výsledky práce Nikolaja
Ivanoviča Lobačevského boli pochopené
a uznané až po roku 1868, po zovšeobecnení
neeuklidovskej geometrie do uceleného
systému, ktorý sa dá názorne modelovať.
V ňom sú Lobačevského predstavy zahrnuté do
hyperbolickej geometrie.
Lobačevskij dobre vedel, že „matematika je jazyk, ktorým hovoria všetky
presné vedy“. Spoznal, že za základ matematiky môžu byť prijaté všetky pojmy
získané z prírody. Pocítil spor medzi zmyslami a rozumom. Vytušil, že „nie je žiaden
rozpor v tom, ak pripustíme, že niektoré sily v prírode sa riadia tou, iné zasa inou
geometriou“. Po zodpovednej vedeckej práci dospel k novej pravde: sú dve rôzne
geometrie a rovnako oprávnené. „Zanechajte zbytočnú námahu získať z jedného
rozumu všetku múdrosť. Opýtajte sa prírody, ona chráni všetky poklady a na všetky
vaše otázky bude odpovedať určite uspokojujúco.“
Odborná činnosť profesora Lobačevského nebola vyplnená iba výskumom
v neeuklidovskej geometrii. Rozvíjal poznatky a publikoval aj z oblastí matematickej
analýzy, algebry, teórie pravdepodobnosti, mechaniky, fyziky a astronómie. Založil
univerzitný vedecký časopis. Bol dobrým pedagógom. Mal schopnosť prebúdzať
a rozvíjať u mladých ľudí samostatnosť myslenia: „Čomu sa treba učiť? Aké
schopnosti treba odkryť a zdokonaliť? Môj názor:
nič nezlikvidovať, všetko zdokonaliť. Rozum patrí
iba človeku, rozum znamená určité poznania,
v ktorých akoby sa odtlačili prvé platné príčiny
vesmíru, ktoré dávajú do súladu všetky naše
úsudky s javmi v prírode, kde nemôžu existovať
protirečenia.“ Nepodľahol komplexu neuznaného
génia. Neochvejne uplatňoval široký rozhľad, skúsenosti, organizačný talent a silnú vôľu. Pozorne
vysvetľoval, mal schopnosť hovoriť jednoducho,
jasne a pútavo. Často prízvukoval: „Človek obohacujúc svoj um vedomosťami sa ešte potrebuje
učiť vnímať život. Žiť znamená pociťovať, tešiť sa
zo života, mať stále zmysel pre nové, ktoré
pripomína, že žijeme.“

Lobačevskij ukázal, že možno
vybudovať bezospornú geometriu aj
vtedy, ak nahradíme piaty Euklidov
postulát o rovnobežkách novým tvrdením
o existencii aspoň dvoch rôznych
priamok prechádzajúcich daným bodom,
ktoré nemajú spoločný bod s danou
priamkou,
ktorá
týmto
bodom
neprechádza. Nová geometria priniesla
celý rad nových netradičných tvrdení,
ktoré sa ťažko dali predstaviť v bežnej
rovine. Musel sa presne vymedziť význam názoru pre geometriu i matematiku vôbec.
Spory medzi predstavami a definíciami rozriešila myšlienka vytvárania modelov,
ktoré spĺňajú základné postuláty. Ukázalo sa, že Lobačevského geometriu možno
realizovať veľmi názorne na vhodných modeloch, napr. Beltramiho – Kleinov model.
Problémy bezospornosti a úplnosti axiomatického systému spolu so zmenami
matematického geometrického myslenia vyvolali vznik nových odvetví matematiky.
Neeuklidovská geometria sa stala účinným matematickým aparátom vo všeobecnej
teórii relativity i v súčasnej kozmológii. N. I. Lobačevskij je príkladom vedca, ktorý
mal odvahu hlásať nové netradičné nepredstaviteľné názory. S odhodlaním hodným
génia tridsať rokov rozvíjal a objasňoval svoje idey. Pritom kormidloval tvrdou
mužnou rukou univerzitu, prebúdzal a rozvíjal samostatnosť a zdatnosť myslenia u
svojich študentov, žil dôstojným rodinným životom. Vyzdvihoval slobodu ducha
a premýšľania, ukázal vedeckú i občiansku smelosť a odvahu, podporil statočnosť
i dobrotu ľudského srdca.
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