James Sylvester – matematik hrdý na svoju poéziu
Plán krásy
Na svete neexistuje taká veda, ktorá dáva do
pohybu toľko harmónie ako matematika.
Vtipným mužom, ktorý očakával veľkú
symbolickú jednotu všetkých matematických
disciplín, bol J. J. Sylvester (1814 – 1897),
anglický matematik, stelesnená predstava
toho, kto žije medzi ideálnymi číslami,
vysoko nad problémami všedného dňa. Svet
nápadov, ktorý matematika obsahuje, je
oslavou božskej krásy. Spôsob, akým matematika spája všetky svoje časti, je nekonečný
poriadok a absolútny dôkaz pravdy, ktorou
sa zaoberá. Matematika je najistejšia pôda
pre ľudstvo. Zostane nedotknuteľná, až kým
sa plán univerza, ktorý sa rozprestiera pod
našimi nohami ako mapa, nestane súčasťou
ľudskej mysle.
Osudy žitia
V londýnskej židovskej rodine sa 3. septembra 1814 narodil James Joseph
Sylvester. Po absolvovaní základnej školy navštevoval strednú školu v Liverpoole.
V rokoch 1831  1837 študoval na St. John´s College v Cambridgei. Potom učil
fyziku na univerzite v Londýne. Objektom čistej fyziky je sledovanie zákonov sveta,
objektom čistej matematiky je sledovanie ľudskej inteligencie. V roku 1841 pôsobil
polrok na univerzite vo Virgínii (USA). Po návrate do Anglicka študoval právo
a#pracoval ako matematický štatistik v poisťovacej
spoločnosti. Na súdnom dvore v Londýne sa zoznámil
s A. Cayleym (1821  1895) a spolupracovali na rozvoji
teórie matíc. Do profesionálnej matematiky sa Sylvester
vrátil ako profesor na Kráľovskej vojenskej akadémii vo
Woolwichi (1854  1870). V rokoch 1877  1883
pôsobil na univerzite J. Hopkinsa v Baltimore (USA).
Keď sa vrátil z Ameriky, učil v Oxforde na katedre
geometrie. V roku 1892 sa vrátil (s poruchami zraku
i pamäti) do Londýna, kde 15. marca 1897 zomrel.
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Odborné úspechy
Za svoj dlhý život napísal Sylvester viac než 300 prác z algebry, teórie matíc
a determinantov, teórie invariantov, pravdepodobnosti, mechaniky a matematickej fyziky. Spolu s A. Cayleym a G. Salmonom (1819  1904) vytvoril Sylvester spolok matematikov
prezývaný „invariantná trojica“. Spolupracovali hlavne na
základoch algebraickej teórie invariantov. Uznávali Sylvestrovo
presvedčenie: Matematika je hudbou rozumu... Muzikant cíti
matematicky, matematik myslí hudobne. Hudba je sen, matematika je skutočný život.
Sylvester položil základy teórie elementárnych deliteľov (1851), sformuloval
zákon zotrvačnosti kvadratických foriem (1852). Bol úspešným tvorcom
matematických termínov (napr. invariant, kovariant a pod.), zaviedol pojem matice,
využíval teóriu matíc na štúdium viacrozmernej geometrie, študoval kanonické tvary
kvadratických foriem. Prispel k rozvoju modernej matematiky v Amerike (v roku
1878 založil prvý americký matematický časopis). Roku 1881 dokázal, že pre každé
dostatočne veľké prirodzené číslo n existuje prvočíslo p také, že platí n p 1,092 n .
Sylvester tak prispel k objasneniu problematiky Bertrandovej hypotézy.
Poet i hádankár
Mal rád riešenie vtipných problémov. Posielal do novín hádanky. S jeho
menom je spojená aj táto úloha: Z veľkého počtu poštových známok
s hodnotami 5 a 17 sa dajú skladať rôzne hodnoty. Aká je najväčšia
hodnota, ktorá sa nedá vytvoriť kombináciou týchto dvoch hodnôt?
Riešenie tejto úlohy nájdete v článku Školské úlohy riešené matematickým
prieskumom.
Roztržitý profesor Sylvester mal rád aj poéziu, citlivo vnímal zákutia básnického
umenia. Sám vydal Zákony verša a bol na toto literárne dielo aj príslušne hrdý.
Pritom však zostal verný svojmu presvedčeniu, že matematika zvyšuje ľudské
schopnosti postupnými krokmi od začiatku k stále vyšším stupňom intelektuálnej
existencie.
Matematika je príležitosť
Matematika nie je kniha uzavretá do dosiek a zviazaná mosadznými sponami a na
preskúmanie jej obsahu nestačí len trpezlivosť. Matematika nie je kniha, ktorá niekde
začína a niekde končí…Nie je to baňa, ktorej poklady zapĺňa iba ohraničený počet žíl
rudy, a trvá dlho, než sa ich zmocníme. Nie je to pôda, ktorej úrodnosť môže byť
vyčerpaná úrodou mnohých žatiev, nie je to kontinent alebo oceán, ktorého územie
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môže byť zmapované a hranice určené. Matematika je rovnako neohraničená ako
priestor, ktorý je pre jej ctižiadosť príliš úzky. Jej možnosti sú rovnako nekonečné ako
vzdialené svety, ktoré sa neustále objavujú a rozmnožujú pred zrakom astronóma. Je
nemožné ich obmedziť vo vnútri daných hraníc alebo redukovať na definície trvalej
platnosti rovnako, ako je to nemožné pri vedomí života. Jednoducho to vyjadril aj
skratkou: Matematika je skúmanie rozdielnosti v podobnom a podobnosti
v rozdielnom. James J. Sylvester, vtipný muž matematickej kultúry, tušil, že svet,
v ktorom žijeme, je odrazom vyššej zmysluplnosti, ku ktorej sa vierou a rozumom
približujeme. Nepoznám lepšiu možnosť na podporu schopnosti modliť sa než
štúdium matematiky.
Dušan Jedinák
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