Carl Gustav Jacobi – úspešný matematik i učiteľ
Hrdé vyhlásenie
Jediným cieľom vedy je česť ľudského ducha a z toho hľadiska majú problémy teórie
čísel rovnakú cenu ako otázky systému sveta. Toto vyhlásil významný nemecký
matematik Carl Gustav Jacobi (1804 – 1851), ktorý svojimi vedeckými výsledkami
podstatne prispel k rozvoju modernej matematiky. Stal sa zakladateľom teórie
eliptických funkcií, odhalil zaujímavé vzťahy v teórii čísiel, lineárnej algebre
a variačnom počte. Vyriešil celý rad dôležitých úloh analytickej a nebeskej
mechaniky.
Cesta životom
Carl Gustav Jacobi sa narodil 10. 12. 1804
v Postupime ako druhý syn úspešného bankára
Simona Jacobiho. Matematiku a klasické
jazyky sa naučil od starého otca. Ten ho
pripravil aj do gymnázia, v ktorom Carl ukázal
svoj všestranný talent. Na začiatku štúdia
v berlínskej univerzite (1821) venoval rovnaký
čas filozofii, filológii i matematike. Z prác
Eulera, Laplacea a Lagrangea sa sám naučil
algebru, analýzu i teóriu čísiel. Už vtedy
vytušil, že na získanie rozhľadu nad celou
matematikou treba veľa síl a vnútornej
disciplíny. Naučil sa výborne zachádzať
s algebrickými výrazmi a veľmi dobre
využívať rôznorodý matematický aparát. Zaužívané spôsoby vyučovania matematiky
nemal nikdy rád, a tak najradšej študoval sám.
V roku 1825 získal doktorát a začal uvažovať o učiteľskej profesii. Urobil si aj
potrebné skúšky, aby mohol učiť matematiku, gréčtinu a latinčinu na stredných
školách. Prednášal na Berlínskej univerzite (1825 – 1829). Neskôr bol profesorom
matematiky na univerzite v Kráľovci vo východnom Prusku. Od roku 1836 žil
v Berlíne. Pri každej prednáške bolo vidno, že Jacobi je rodeným pedagógom. Včas
vybadal, že pochopenie matematiky je pochopením vedy vôbec. Neskôr sa ukázalo,
že patril k najlepším učiteľom matematiky svojej doby. Odhaľoval ducha moderných
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matematických disciplín, povzbudzoval k matematickej tvorivosti. Viedol študentov
k riešeniu problémov vlastným postupom, využívaním samostatnej myšlienkovej
činnosti. Svojim študentom hovoril: „Váš otec by sa nikdy neoženil a vy by ste sa
nenarodili, ak by sa rozhodol zoznámiť sa so všetkými dievčatami skôr, ako by si
vybral manželku.“ Vyplývalo z toho, že si treba vybrať matematickú disciplínu
a v nej samostatne a tvorivo riešiť problémy.
V čase revolučného hnutia 1848/49 v európskych krajinách vstúpil Jacobi aj na
politickú scénu. V roku 1848 bol kandidátom liberálov do parlamentu, nebol však
zvolený. Jeho finančné postavenie sa po smrti otca zhoršilo, vplyv panovníka
zoslabol. Carl Jacobi pokračoval vo vedeckej práci, ale vychovával aj sedem detí.
V roku 1851 ochorel na kiahne a 18. februára zomrel.
Spomienky a ocenenia
Celý, i keď krátky, život Jacobi
prednášal a vedecky pracoval. Bol
bystrým
vedcom
a zanieteným
učiteľom.
Pracoval
s neobyčajnou
energiou a jasným myslením. Zasiahol
do náročných odvetví matematiky
a priniesol veľa nových myšlienok. Za
výsledky svojich matematických prác
získal spolu s N. H. Abelom cenu
Parížskej akadémie (1830) a stal sa
členom mnohých akademických inštitúcií: napr. v Londýne, Paríži, Petrohrade. S jeho menom zostali spojené
niektoré významné matematické vety
a pojmy (napr. jakobián – determinant zostavený z parciálnych derivácií prvého rádu
systému komplexných funkcií podľa všetkých reálnych premenných). Práce
Fundamenta nova theoria functionum ellipticarum (1829) a De determinantibus
functionalibus (1841) zostanú natrvalo v zlatom fonde matematických disciplín.
Dušan Jedinák
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