Pafnutij Ľvovič Čebyšev − uznaný za ruského Gaussa
Dlhodobá tradícia
Petrohrad v rokoch 1847 – 1882. Sobota popoludní. K bytu
profesora Čebyševa kráčajú mladí ľudia. Sú to budúci
matematici, mechanici, priatelia exaktných vied. Človek,
ktorého idú navštíviť, je ochotný pomôcť radou, dobrým
slovom, príkladom. Vţdy v sobotu popoludní môţu prísť
debatovať o odbornej problematike. Medzitým sa často
vyriešia aj beţné záleţitosti študentského ţivota. Vţdy mimoriadne zdrţanlivý a zdvorilý P. F. Čebyšev usmerní,
poradí, pomôţe. Ako ţil a pracoval významný ruský
matematik Pafnutij Ľvovič Čebyšev (1821 – 1894)?
Zmysluplné štúdium prinieslo úžitok
Na panstve Okatovo v Kaluţskej gubernii sa málo známemu ruskému šľachticovi
L. P. Čebyševovi narodil 16. 5. 1821 syn Pafnutij. Vzdelaný otec zabezpečil základnú
výchovu doma. Matka učila syna čítať a písať. Sesternica A. K. Sucharevová, vzdelané dievča, ktorej portrét si Čebyšev chránil s veľkou láskou aţ do konca svojho ţivota, viedla vyučovanie aritmetiky a francúzskeho jazyka. V roku 1832 sa rodina presťahovala do Moskvy. Pafnutij sa dostal
na štúdiá k P. N. Pogorelskému, veľmi obľúbenému učiteľovi
súkromného gymnázia, ktorý vedel vzbudiť záujem ţiakov
o matematiku. Pôsobenie skúseného pedagóga malo podstatný
vplyv na budúceho študenta Moskovskej univerzity. Šestnásťročný vstúpil do matematického a fyzikálneho oddelenia filozofickej fakulty (1837). Štúdium u profesorov N. E. Zernova
a N. D. Brašmana, plné jasného a zmysluplného matematického vzdelávania, rozvinulo zárodky lásky k matematike. Snaţivý Čebyšev získal uţ počas štúdia striebornú
medailu univerzity za prácu Výpočet koreňov rovníc. Vedecky a pedagogicky začal
pracovať na univerzite v roku 1847 v oblasti čistej i aplikovanej matematiky. Za prácu z teórie čísel získal hodnosť doktora matematiky v roku 1849. V roku 1850 Čebyšev ako prvý dokázal tzv. Bertrandov postulát, tvrdenie, ţe pre kaţdé prirodzené číslo
n  3 leţí medzi prirodzenými číslami n a 2n – 2 aspoň jedno prvočíslo.
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Bol známy aj za hranicami
Prvý raz za hranice Ruska vycestoval v roku 1852 s cieľom riešiť otázky praktickej
mechaniky. Za celý ţivot vytvoril asi 40 nových mechanizmov a viac ako 80 ich
zdokonalil. Napríklad skonštruoval sčítací stroj s plynulým prenosom desiatok
z niţšieho rádu na vyšší (1878). Niektoré mechanizmy vystavoval na výstavách
v Paríţi (1878) a Chicagu (1893). Napísal pojednania o praktickej mechanike, koncentrických regulátoroch, prístroji na konštruovanie geografických máp a pod.
Vypracoval teóriu prevodových mechanizmov parných strojov.
Na univerzite v Petrohrade sa stal v roku 1860 riadnym profesorom matematiky.
Prednášal teóriu pravdepodobnosti, diferenciálny a integrálny počet, teóriu čísel. Od
roku 1853 pracoval v Akadémii vied v oddelení aplikovanej matematiky. Akademikom sa stal v roku 1859. Spolupracoval predovšetkým s V. J. Buňakovským, ktorý ho
do akadémie priviedol. Vzhľadom na výsledky svojich matematických prác bol
Čebyšev zvolený za člena akadémií v Berlíne (1871), Bologni (1873), Paríţi (1874),
Londýne (1877), Štokholme (1893). Ďalšie pocty získal od mnohých ruských aj
cudzích vedeckých a kultúrnych inštitúcií.
Odborné výsledky
Vedeckou prácou zanechal viac ako 70 pojednaní z teórie
čísel, teórie pravdepodobnosti, teórie aproximácií, teórie
mechanizmov. Dosiahol dôleţité výsledky v problematike
rozloţenia prvočísiel a stanovil asymptotický zákon ich
rozloţenia. Tieto poznatky publikoval v prácach O počte
prvočísiel neprevyšujúcich dané číslo (1849) a O prvočíslach (1858). Čebyševova učebnica teórie čísel sa pouţívala
v Rusku celé polstoročie. V teórii pravdepodobnosti študoval náhodné veličiny, dokázal niektoré zovšeobecnené
formy zákona veľkých čísel, zistil nové spôsoby dôkazov limitných viet. Stal sa
zakladateľom teórie optimálnej aproximácie funkcií pomocou polynómov. Vyriešil aj
niektoré problémy integrácie iracionálnych výrazov z algebrických funkcií a logaritmov. Určil základné smery rozvoja matematiky v Rusku a stal sa jedným zo zakladateľov Petrohradskej matematickej školy.
Čebyšev mal vţdy veľký sklon pre prácu s mechanizmami. Rád konštruoval technické modely, úţitkové prístroje a rôzne mechanické hračky. Pravidelne premýšľal
o praktickom uplatnení matematických poznatkov. Vytušil, ţe zblíţenie teórie
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s praxou prináša tie najpriaznivejšie výsledky. Nielen prax
na tom získava, ale aj veda sa rozvíja: objavujú sa nové
objekty pre výskum. Každý vzájomný vzťah medzi matematickými symbolmi zodpovedá vzťahu medzi reálnymi vecami
– matematická úvaha je rovnocenná veľa ráz zopakovanému
experimentu veľkej presnosti, ktorý treba doviesť k logicky
a materiálne bezchybným záverom.
Činnosť učiteľská
V pedagogickej práci vedel Čebyšev zjednotiť náročné
poţiadavky s láskavým prístupom. Aj keď hovoril rýchlo,
vysvetľoval presne a zrozumiteľne. Snaţil sa, aby si študenti
vytvárali návyk pre samostatné premýšľanie a matematickú
tvorivosť. Kládol vysoké poţiadavky na vedomostnú úroveň svojich ţiakov. Pri
skúškach nebol veľmi zhovievavý, ale ani veľmi prísny. Poslucháči sa snaţili látku
jeho prednášok zvládnuť, lebo neurobenie skúšky u neho povaţovali za zvlášť veľkú
hanbu.
Až na pokraj síl
Pafnutij Ľvovič Čebyšev preţil ţivot oddaný tvorivej matematickej činnosti. Kráčal
ţivotom sám, ale necítil sa osamelý. Bez ohľadu na svoje krívanie chodil rýchlo
a reagoval energicky. Jeho trvalým domovom sa stal Petrohrad. Ráno 8. 12. 1894 si
sadol za písací stôl a poţiadal o čaj. Slúţka ho našla skloneného nad stolom
v bezvedomí. Smrť nastala ochrnutím činnosti srdca.
Sympatická poznámka
Túţba, aby sa praktické potreby odráţali v matematickej teórii a prispeli k novým
vedeckým objavom, ktoré zasa pomôţu k rozvoju praktickej činnosti, zostane trvalým odkazom ţivota a diela, ktoré nám zanechal P. Ľ. Čebyšev. Veľmi pekne to vyjadril slovami: Za starých časov zadávali matematike úlohy bohovia. Napríklad
zdvojenie kocky na vymeranie rozmeru delfského obetného kameňa. Potom nastalo
druhé obdobie, keď úlohy zadávali polobohovia: Newton, Euler, Lagrange. Teraz je
tretia etapa, úlohy zadáva praktická činnosť. Moderná prax ţiada vţdy to najlepšie
a najvýhodnejšie.
Dušan Jedinák
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