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K. P E L Z E , MACHOVCE, JAROLÍMKA a na

psány jejich životopisy. (Zatím neuveřejněno.)
Seznam dále neuvádí četné příležitostné články v Lidových Novinách, Národnim Osvo
bozeni a j . (týkající se aktuálních otázek školských), jakož i recense nových knih v Časo
pise pro pěstováni matematiky a fysiky.
Sestavil Jiři Klapka, Brno.

STO L E T OD SMRTI N. I . LOBAČEVSKÉHO
JAN PAVLÍČEK, Praha.
Letos v únoru jsme vzpomínali dvou výročí spjatých se jménem N . I .
LOBAČEVSKÉHO. Dne 24. února 1956 uplynulo 100 let od jeho smrti a v den
23. února 1956 tomu bylo stotřicet let, co Lobacevskij po prvé přednesl n a
zasedání fysikálně-matematické fakulty kazaňské university výklad o zákla
dech nové geometrie, kterou právě objevil.
Tehdy si jistě nikdo nepomyslil, jak tento objev bude důležitý pro další
rozvoj matematiky a že se jím Lobačevskij zařadí mezi přední matematiky
své epochy.
Tento článek je věnován památce Lobačevského. Nechceme se v něm proto
omezit pouze n a Lobačevského dílo v neeukleidovské geometrii, ale připomene
me si jeho dílo i jeho osobnost v celé šíři.
Matematika v době Lobačevského. Doba vědecké činnosti Nikolaje Ivano
vice Lobačevského (1792—1856) spadá do první poloviny devatenáctého sto
letí. Toto období, poznamenané vlivem vítězných idejí Velké francouzské
revoluce, bylo obdobím prudkého rozvoje přírodních věd i matematiky. Tě
žiště vědecké činnosti se tehdy přesunulo z královských a císařských akademií
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na vysoké školy, které tou dobou byly ve velké míře zakládány. Jestliže již
Konvent založil v Paříži École normále a École polytechnique, p a k i ostatní
evropské země, jež nechtějí ztratit politický vliv, zakládají nové university
(na př. Německo, Rakousko, carské Rusko) a vysoké školy technické (na p L
také v Praze r. 1806), na nichž vedle nastávajících vzdělaných pracovníků
různých oborů jsou ve velkém počtu vychováváni matematicky vzdělaní
technikové a vojenští specialisté.
Revoluční myšlenky pronikly i do matematiky. Geometrie, která nejdéle
byla spoutána autoritou Eukleidových Základů, se teprve nyní osvobozuje
novými Základy geometrie, které píší LACROIX a LEGENDRE, a dělá první
samostatné kroky: rodí se geometrie projektivní (CARNOT, PONCELET, STAUDT)
a deskriptivní (MONGE) a rozvíjí se geometrie diferenciální (Monge, GAUSS)
a algebraická (MOBIUS, P L Ů C K E R ) . Současně jsou položeny systematické zá
klady theorie čísel (LEGENDRE, Gauss, DIRICHLET) a klasické algebry (funda
mentální věta — CAUCHY a Gauss) a rodí se algebra moderní (ÁBEL a GALOIS).
Vlivem analytické mechaniky (LAGRANGE, LAPLACE) a rozvoje matematické
fysiky (FOURIER, Gauss, F R E S N E L , POISSON) se prudce rozvíjí matematická
analysa (Cauchy, Gauss a jiní), jejíž základní pojmy jsou po prvé exaktně
formulovány (BOLZANO, Cauchy) způsobem, který otevírá velké údobí aritmetisace matematiky. Konečně nesmíme zapomenout na theorii pravdě
podobnosti, jež se tou dobou začíná konsolidovat (Laplace).
Taková byla situace v západní Evropě. V Rusku není počátkem 19. stol.
matematiků světové úrovně. Tou dobou již nežijí totiž ani E U L E R ani bratří
BERNOULLIOVÉ, kteří byli v minulém století povoláni PETREM VELIKÝM n a
nově založenou akademii věd v Petrohradě; na moskevské Lomonosovově
universitě se matematika pěstuje teprve necelých padesát let. Na nově za
kládané university (Derpt, Vilno, Charkov, Petrohrad a r. 1805 Kazaň)
jsou proto zčásti povoláváni cizí, většinou němečtí profesoři, kteří jsou však
matematiky druhořadého významu. Teprve z prvních absolventů těchto uni
versit vyrůstají matematikové světové úrovně, z nichž daleko nejvýznamnější
jsou N. I. Lobačevskij, M. V. OSTROGRADSKIJ a V. J A . BUŇA&OVSKIJ. Jestliže

v druhé polovině 19. stol. a později bylo jméno Lobačevského známo celému
matematickému světu, kdežto Ostrogradskij a Buňakovskij byli takřka ne
známí, bylo tomu za života těchto matematiků zcela jinak. Ostrogradskij
i Buňakovskij po vystudování v Rusku studovali ještě v Paříži a zabývali se
problematikou francouzské školy i po návratu do Petrohradu. 1 ) Oba byli
členy petrohradské akademie a jejich práce byly známy i v cizině, zejména
práce Ostrogradského (kterého cituje na př. Cauchy). Ostrogradskij byl mimo
to členem několika zahraničních akademií věd a v Rusku se jako matematik
*) Ostrogradskij (1801—1861) pracoval hlavně v analytické mechanice a matematické
fysice, Buňakovskij (1804—1889) v theorii číseí, theorii pravděpodobnosti a matematické
analyse.
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těšil velké autoritě. Na rozdíl od Ostrogradského a Buňakovského vyrostl
Lobačevskij již zcela na domácí půdě. Na kazaňské universitě, na které vy
studoval, působil pak jako profesor po celý svůj život a sám se vypracoval
na vysokou úroveň. Až do své smrti zůstal však Lobačevskij jako matematik
úplně neznám, nebyl členem žádné akademie věd ani petrohradské; práce,
které Lobačevskij petrohradské akademii předložil, byly vráceny s tím, že
„nezasluhují pozornosti akademie".
Vědecká práce Lobačevského. Svým matematickým vzděláním a hlavně
svým širokým rozhledem patřil Lobačevskij k matematikům světové úrovně.
I když víme, že ještě v první polovině devatenáctého století byla u předních
evropských matematiků značná šíře rozhledu pravidlem, přece nás u Lobačevského překvapí už i mnohostrannost jeho pedagogické činnosti na univer
sitě. Během svého téměř pětatřicetiletého působení na universitě vystřídal
na svých přednáškách celou řadu oborů: geometrii synthetickou, analytickou
a deskriptivní, různé partie matematické analysy (mimo jiné variační počet
a parciální diferenciální rovnice prvého a druhého řádu), diferenční počet,
theorii pravděpodobnosti, theorii čísel, algebru, mechaniku (také hydromechanikti), experimentální i matematickou fysiku a theoretickou i fysikální
astronomii. O tom, že Lobačevskij byl zdatným astronomem, svědčí i to, že
se zúčastnil tříčlenné expedice, kterou kazaňská universita vyslala r. 1842 do
Penzy pozorovat zatmění Slunce.
Lobačevskij byl na výši doby nejen svým rozhledem, ale také svým kritic
kým přístupem k matematickým vědám a nadto vynikal originálností myšle
nek. Ta se sice nejslavněji projevila v jeho objevu neeukleidovské geometrie,
ale uplatnila se i v jiných partiích matematiky, jak v dalším uvidíme.
Na počátku své učitelské dráhy, kdy jako mladý docent přednášel o elemen
tární geometrii z vyššího hlediska, uvědomil si Lobačevskij závažnost proble
matiky rovnoběžek. Po řadě pokusů dokázat pátý Eukleidův postulát o rovno
běžkách pokouší se o důkaz nepřímý a uvědomuje si brzy, že důsledky negace
tohoto postulátu tvoří bezesporný systém, který nazývá ,,pomyslnou" geo
metrií. V řadě prací, které o této geometrii publikoval v Rusku i v cizině,
rozpracoval novou geometrii velmi hluboko jak synteticky, tak analyticky.
Jeho pozornost upoutaly zvláště problémy určit plošné obsahy a objemy
různých útvarů neeukleidovského prostoru. Tyto úlohy vedou na poměrně
složité integrály ne vždy řešitelné elementárními funkcemi. Lobačevskij však
dochází geometrickou celtou k novým vztahům mezi takovými integrály, když
totiž týž obsah vyjadřuje pomocí různých elementárních souřadných systémů,
kterých je v hyperbolickém prostoru více a jež všechny přecházejí v jediný
souřadný systém, totiž kartézský, jestliže prostor degeneruje na eukleidovský.
Na základě těchto vztahů tyto integrály transformuje na jednodušší a některé
pak i řeší. Tímto způsobem Lobačevskij vypočítal některé známé integrály
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jednodušeji, než se počítaly obvykle, a vypočetl také řadu integrálů nových
nebo takových, které Legendre a Lagrange řešili jen ve speciálním případě.
Tato thematika zaujala Lobačevského natolik, že jí věnoval zvláštní práci
2
(viz Seznam li). ) V úspěšných aplikacích pomyslné geometrie na analysu
viděl zřejmě potvrzení toho, že tato geometrie není pouhou zajímavQU hrou,
ale že přináší cenné aplikace uvnitř samé matematiky. V období sotva počí
nající aritmetisace matematiky si byl tedy Lobačevskij již vědom významu
její geometrisace, charakteristické právě pro matematiku moderní. O tom,
že aplikace pomyslné geometrie na analysu byly opravdu plodné, svědčí
jedna z prvních sbírek řešených integrálů, jež kdy byly vydány (BIERENS DE
HAAN, Tables ďintégrales définies, Amsterdam 1858), která obsahuje přes
dvě stě integrálů vybraných z děl Lobačevského.
.Řešení mnoha integrálů, na něž vedly úlohy určit objem těles v neeukleidovském prostoru, nebylo možno podat jinak, než převedením na integrály
jednodušší (vedle funkce gamma je při tom zvlášť významná funkce L(x) =
X

= —- f Ig cos tát,

— \n <^ x <1 \n, kterou Lobačevskij zavedl a podrobně

o

vyšetřil) nebo rozvojem v nekonečnou řadu, zvláště pak řadu trigonometrickou.
Těmito řadami se Lobačevskij zabýval dost podrobně a věnoval jim několik
prací (viz Seznam 6, 8, 9)-. Theorii Fourierových řad, tehdy ještě málo pro
pracovanou (první práce Fourierovy pocházejí z r. 1822), Lobačevskij již
dobře znal a tvořivě ji rozvíjel: zobecnil podmínky pro rozložitelnost funkce
ve Fourierovu řadu a došel ještě k některým výsledkům, jež však upadly
v zapomenutí a byly později odvozeny znovu (podrobněji o tom viz [l]. 3 )
Ve zmíněných spisech, věnovaných některým partiím analysy, je také vidět,
že Lobačevskij se již nespokojoval oním naivním pojímáním základních pojmů
analysy jako je pojem funkce, spojitosti a pod., se kterým se setkáváme ve
století předcházejícím. Lobačevskij chápal na př. funkci již jako soubor dvojic
čísel a neomezoval ji na analytické vyjádření, jako to činil Euler. Dále roz
lišuje mezi spojitostí a diferencovatelností funkce a ve svých úvahách byl
již také blízko pojmu stejnoměrné spojitosti.
Tím, že ífalezl aplikaci pomyslné geometrie na analysu, se Lobačevskij
nespokojil. Zaměstnával se otázkou, jaká geometrie ovládá vlastně skutečný
prostor, který nás obklopuje. Viděl, že pomyslná geometrie v nekonečně ma
lém přechází v geometrii eukleidovskou (proto užíval později místo názvu
,,pomyslná£ť geometrie raději slova ,,pangeometrieťí — viz Seznam 19, 20),
takže v malých částech prostoru může být rozdíl mezi oběma geometriemi
ještě zanedbatelný. Lákala ho proto již od počátku myšlenka zjistit, zda tento
rozdíl není podstatný při zkoumání velkých částí prostoru. Proto již v prvním
ž

) Čísla odkazují na Seznam prací Lobačevského, uvedený na konci článku.

3

) Čísla v lomených závorkách odkazují na seznam použité literatury.
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spise o nové geometrii (viz Seznam 2) se zabývá zjišťováním součtu úhlů
trojúhelníka, jehož vrcholy tvoří Slunce, Země a Sirius.4) Gauss, který se za
býval touž otázkou, vyšetřoval velké trojúhelníky v pozemském měřítku
(vrcholy Gaussova trojúhelníku tvořily Brocken, Inselsberg a Hoher-Hagen).
Podoiatě jako Gauss zjistil i Lobačevskij, že defekt trojúhelníka je ještě tak
malý, že je v mezích pozorovacích chyb. Při svých výpočtech vycházel Loba
čevskij z nejpřesnějších, jemu tehdy známých hodnot pro paralaxy tří stálic,
29 Eridani, Rigel a Sirius. Protože však paralaxy hvězd jsou odvozeny z po
zorovaných údajů za předpokladu, že prostor je eukleidovský, vymyslel Lo
bačevskij zvláštní způsob, jak užít přesto těchto paralax pro účely svého
experimentu.
Celá tato problematika vedla Lobačevského ještě k jiné otázce: Do jaké míry
jsou zjištěné odchylky součtu úhlů troj úhelníka od dvou pravých způsobeny sku
tečně pouze pozorovacími chybami? Aby tento problém řešil, zabývá se prav
děpodobnostní teorií chyb. Již v posledních kapitolách spisu Hoeue nanaAa
eeoMempuu (viz Seznam 13) uvažuje nepřesnosti řešení trojúhelníka, jsou-li
základní údaje dány s určitými chybami, jejichž pravděpodobnostní rozložení
je dáno. Později věnoval otázkám s tím souvisícím zvláštní spis (viz Seznam
15), kde se zabývá určením zákona rozložení součtu více nezávislých náhod-^
ných veličin, jež mají stejná rozložení. Nutno uvážit, že tehdy to nebyla věc
tak jednoduchá jako snad dnes a že v základním díle o theorii pravděpodob
nosti té doby, totiž v Laplaceově spise Théorie análytique des probábilités
(1812), nebyl podobný problém řešen, ba ani položen.
Algebra je mezi Lobačevského pracemi zastoupena jedinou, dosti objemnou
knihou z r. 1834 (viz Seznam 4). Byla psána jako učebnice. Nebudeme zde
rozebírat obsah tohoto díla;5) poznamenáme jen, že Lobačevskij se tu zabývá
na př. řešením systému lineárních rovnic (ve speciálních případech) a při té
příležitosti rozpracovává některé partie theorie determinantů, jejíž základy
podal Cauchy ve spise Analyse algébrique (1821), který Lobačevskij patrně
znal (determinanty se staly obecným majetkem matematiků teprve na zá
kladě prací JACOBIHO Z r. 1841). Pokud jde o řešitelnost algebraických rovnic
vyšších stupňů, Lobačevskij buď neznal Ábelovu práci jednající o algebraické
neřešitelnosti rovnic vyššího stupně než čtvrtého, nebo nebyl přesvědčen
o správnosti jeho důkazu,6) neboť ve své učebnici píše, že obecné řešení rovnice
4

) J e známo, že v neeukleidovské (hyperbolické) geometrii je rozdíl mezi součtem
úhlů trojúhelníka a dvěma pravými — t. zv. defekt trojúhelníka — tím větší, čím větší
jsou jeho strany,
6
) O něm viz podrobněji [1] a redakční poznámky ve IV. sv. Sebraných spisů Lobačev
ského (viz Seznam).
•) Ábelova práce Mémovre sur les équations algébriques oé on démontre Vimpossibilité de
ta résolution de Véquation generále du cinquiěme degré (1824), byla vydána norskou univer
sitou, na níž Ábel studoval, a z finančních důvodů byla natolik zkrácena, že některé po
mocné věty byly vůbec vynechány, takže byla velmi těžko srozumitelná. Naproti tomu
Ostrogradskij již kolem ř. 1836 zařadil Ábelův důkaz do svých přednášek o algebře.

380

vyššího stupně než čtvrtého nebylo dosud nalezeno. Sám se v této knize za
bývá přibližnými methodami řešení algebraických rovnic a vypracoval zde
methodu, která je dnes známa pod jménem Gráffeho.7)
Také v práci věnované mechanice tuhých těles (viz Seznam 8) najdeme
drobný originální přínos. Zde totiž Lobačevskij odvozuje novým způsobem
některé známé věty; zvláštní pozornost při tom zasluhuje důkaz o existenci
tří os elipsoidu setrvačnosti, který Lobačevskij podává bez pomoci diferen
ciálního počtu na rozdíl od Lagrangeova způsobu, který byl v té době trado
ván. Tímto výsledkem anticipoval tehdy Lobačevskij methodu, kterou později
(1852) zavedl PonsrsoT ve svém díle Théorie nouvelle de la rotation des corps
a kterou dnes zahrnujeme do t. z v. geometrie mas.
Zároveň nutno poznamenat, že práce z jiných oborů než je neeukleidovská
geometrie byly do nedávná málo známy a také těžko přístupny, protože
sebrané spisy Lobačevského začaly vycházet teprve před deseti lety (viz Se
znam). V redakčních poznámkách tohoto vydání jsou Lobačevského práce
podrobně komentovány. Studiu děl Lobačevského je ostatně poslední dobou
věnována sovětskými matematiky velká pozornost.
Lobačevskij jako rektor universit/. Je s podivem, že Lobačevskij dovedl
veškerou svoji vědeckou práci spojit s rozsáhlou pedagogickou a administra
tivní činností na kazaňské universitě, na které působil celý svůj život. Počát
kem dvacátých let 19. stol. provedlo carské ministerstvo revisi ruských uni
versit, neboť se na nich příliš rozmáhaly osvícenské myšlenky. Když tehdy na
kazaňské universitě nově dosazený ministerský úředník MAGNICKIJ nastolil
tuhý režim, opustili profesoři cizinci universitu a zodpovědnost za vyučování
matematice a fysice padla na mladého Lobačevského. Převzal řadu přednášek
a bere na sebe i povinnosti děkana. Je dalek toho, aby je plnil jen formálně.
Ačkoli je již zaujat problematikou rovnoběžek v geometrii, velmi iniciativně
pracuje pro rozkvět mladé university, a to i přes nepřízeň tehdejšího režimu.
Když v ministerstvu zavládl liberálnější duch a po dlouhé době se opět volil
rektor (1827), stal se jím Lobačevskij a v této funkci setrval pak plných
19 let. Ačkoli roku 1846 je volen opět, Lobačevskij funkci nepřijímá, protože
v nadřízených ministerských orgánech sílily znovu reakční tendence způsobené
v neposlední řadě rostoucím revolučním děním v západní Evropě.
Lobačevskij se jako rektor zapsal do dějin kazaňské university zlatým
písmem. Velmi energicky a neúnavně pro ni pracoval a povznesl ji na vysokou
úroveň. Dal do pořádku universitní knihovnu a různé kabinety a postaral se
o výstavbu astronomické observatoře a nových universitních budov; studoval
dokonce architekturu, aby mohl tento úkol řádně plnit. Usiloval o to, aby byl
založen universitní vědecký časopis, což se mu po šestiletém úsilí skutečně
7

) GRAFFB ji však publikoval až r. 1837. Ostatně Belgiěari, DANDELIN znal tuto methodu
již r. 1826.
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podařilo; časopis vycházel pod názvem ynenue 3anucKU Ka3ancK02o ynueepcumema. Velice se také snažil o to, aby ze soukromé učené společnosti, která se
v Kazani scházela, byla při universitě založena učená společnost; avšak
ministerstvo nemělo pro tuto snahu pochopení. Zásluhou Lobačevského jako
rektora bylo i to, že kazaňská universita, jako vůbec jedna z prvních v Rusku,
vyučovala zemědělským naukám; zatím co však Lobačevskij chtěl, aby se
toto studium konalo na fakultě přírodovědecké (nazývané v Kazani fakultou
fysikálně-matematickou), ministerstvo přičlenilo toto studium po vzoru
petrohradské university k fakultě právnické; již po čtyřech letech však bylo
dáno za pravdu Lobačevskému.
Pedagogická a organisační činnost Lobačevského se neomezovala jen na
kazaňskou universitu. Již jako mimořádný profesor byl členem pedagogického
výboru kazaňské učební oblasti, jehož předsedou se později stal z titulu rek
tora. Lobačevskij se tedy musel starat o gymnasia i školy nižších stupňů v celé
kazaňské oblasti. Dochované dokumenty 8 ) svědčí o tom, že věnoval nemálo
úsilí rozvoji národní osvěty. Dokonce také sám z vlastní iniciativy pořádal
extensní přednášky, hlavně z fysikálních oborů, které byly četně navštěvo
vány..
Odezva Lobačevského díla. Za své zásluhy o universitu a osvětovou práci
v kazaňské oblasti byl Lobačevskij dekorován celkem třemi řády a roku
1838 mu byl udělen dědičný šlechtický titul s erbem. To jistě svědčí o tom, že
byl v Kazani váženým mužem. Avšak jako matematik, jak už jsme pozname
nali, nebyl Lobačevskij za svého života náležitě oceňován ani doma ani. za
hranicemi.
V posudku, který napsal akademik Ostrogradskij o pracích Lobačevského
předložených petrohradské akademii (v našem seznamu jsou to práce 2 a 9)
je na př. napsáno: ,,Autor, jak se zdá, si postavil jako cíl psát tak, aby mu
nebylo vůbec rozumět... Vše, co jsem pochopil z geometrie p. Lobačevského,
je více než podprůměrné... Z toho jsem učinil závěr, že kniha p. rektora
Lobačevského je poskvrněna chybou, je nedbale napsána a nezasluhuje tudíž
9
pozornosti akademie/' ) Ostrogradskij, který zaměřením i stylem své matema
tické činnosti byl bohužel dalek toho, abyporozuměl geniálním geometrickým
pracím Lobačevského, díval se přezíravě i na jeho práce z jiných oborů.
Geniálním pracím Lobačevského z geometrie neporozuměl ani akademik
Buňakovskij, který se problémem pátého postulátu o rovnoběžkách dokonce
sám zabýval. Z tohoto oboru napsal několik prací, ale nikde se o Lobačevském
ani slovem nezmiňuje. Teprve roku 1872, tedy řadu let po té, co světová
matematická veřejnost uznala objev Lobačevského, vydal Buňakovskij spis
B
) Mnohé z nich byly objeveny v archivech teprve r. 1947. Učinila t a k V. N. NAGAJEVA,
jež sepsala o pedagogických názorech Lobačevského disertaci. Blíže o tom viz [2], str. 335.

*) [2], str. 254.
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věnovaný Lobačevského geometrii;10) v něm se však na neštěstí pokoušel
vyvrátit oprávněnost této geometrie, protože byl přesvědčen, že pátý postulát
plyne přímo z vlastností přímky.
Nutno však říci, že geniálním geometrickým pracím Lobačevského neporo
zuměl za jeho života snad nikdo ani v cizině. Je známa jen jedna výjimka:
Gauss četl Lobačevského práce (dokonce v originále) a náležitě je cenil, ovšem
jen soukromě a v dopisech přátelům. V jednom dopise na př. čteme: ,,Začínám
číst rusky již s určitou obratností a působí mi to potěšení. P. KNORRE mi zaslal
malou rusky psanou knížku od Lobačevského (z Kázaně), která spolu s jeho
německým spisem o rovnoběžkách (o kterém vyšla velmi pošetilá recense
v Gerdorfs Repertorium) mě zaujala natolik, že jsem velmi dychtiv číst další
práce tohoto ostrovtipného matematika. Jak mi pak Knorre sdělil, obsahují
(rusky psané) Rozpravy kazaňské university několik jeho statí . . . " n ) Gauss,
jak je všeobecně známo, došel samostatně k systému neeukleidovské geometrie
(a to již r. 1816 nebo krátce před tím), své myšlenky však pro jiná zaneprázdnění
v matematice příliš hluboko nerozvedl a zařekl se cokoli z nich publikovat,
neboť se bál ,,křiku BoiotůCÍ, t. j . bál se disputací se zastánci kantovských
názorů na apriornost prostorových nazíracích forem, které by ho byly vytrhly
z klidu, jejž potřeboval pro svou vědeckou práci. Spokojil se pouze tím, že
r. 1842 navrhl Lobačevského jako ,,jednoho z nejlepších matematiků ruské
říše" za člena Gottingenské učené společnosti. Po provedené volbě bylo
Lobačevskému oznámeno, že ,,v uznání vynikajících zásluh o vědu byl zvolen
dopisujícím členem společnosti". Že těmito vynikajícími zásluhami byly mí
něny právě jeho práce o pomyslné geometrii, se Lobačevskij nikdy nedověděl,
právě tak, jako po celý život nevěděl, zda někdo jeho objevu rozumí, a jako
mu zůstalo neznámo, že k podobnému objevu došel v té době i Gauss a JAN
BOLYAI.

To, že Lobačevského geniální objev v geometrii byl pochopen až po nějakém
čase, způsobila ovšem hlavně revoluční povaha tohoto objevu, nebo, což je
takřka totéž, originálnost díla Lobačevského, které předešlo svou dobu.
Možná že tu hrála ještě určitou roli také okolnost, že Lobačevskij působil
na nejzazším východním okraji Evropy, který v tehdejší době neměl užšího
kontaktů s jinými částmi Evropy, zejména západními.
Význam Lobačevského. Ačkoli Lobačevského velký přínos vědě mohl být
pochopen teprve několik desítiletí po jeho smrti, takže tento přínos vlastně
v době jeho života skoro nic neznamenal, přesto i svým současníkům ve
svém národě dál Lobačevskij mnoho. Byl jedním z prvních vynikajících
ruských matematiků, z jejichž širokého rozhledu a z jejichž vědecké i peda10
) V. Bouniakowsky: Considérations sur quelques singularités qui se présentent dans les
constructions de la géométrie noneuclidiennef Mém. Ac. imp. Se. de St. Petersbourg XVTII,
1872.
u

) C. F . Gauss: Werke VIII, Gôttingen 1900, str. 232.
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gogické práce rostla ruská matematika. Jako vedoucí činitel kazaňské univer
sity se Lobačevskij kromě toho svou iniciativnosti a neúnavnou energií velice
zasloužil o rozvoj vzdělanosti ve své zemi, v čemž mu pomáhal jeho široký
rozhled i pokrokový světový názor.
Největší zásluhou Lobačevského jakožto matematika je ovšem jeho objev
neeukleidovské geometrie a odvaha i houževnatost, se kterou svůj objev
zveřejňoval a hlouběji propracovával. S překvapivou samostatností razil
Lobaěevskij v době, jež na to nebyla ještě zralá, cestu nové geometrii, která
pronikavě změnila pohled na celou matematiku a ovlivnila nadcházející
epochu, v níž se tvořila matematika moderní. Proto se jméno Lobačevského
řadí ke jménům největších postav vědy a proto právem již CLIFFORD nazval
Lobačevského Kopemlkem geometrie.

8Е.ШАМ РКАС1 N. I. ^ОВАСЕV8КЁНО
1. О резонансе или взаимном колебании воздушных столбов. Каз. вестник 24, 1928
(Ке&гай о ргаш УУЪеаЫопе: Оп ЬЪе гезопапсе ог гбС1ргосаЪео1 V^Ъга^^оп8 о!* со1шпп8
о! агг. ($иа,тЬег1у ^игп., .1828.)
2. О началах геометрии. Каз. вестник 1829—1830.
3. Речь о важнейших предметах воспитания. Каз. вестник 1832.
4. Алгебра или вычисление конечных, Казань 1834.
5. Понижение степени в двучленном уравнении, когда показатель без единицы де
лится на 8. Уч. зап. Каз. ун. 1834.
6. Об исчезании тригонометрических строк. Уч. зап. Каз. ун. 1834.
7. Условные уравнения для движения и положения главных осей обращения в твердой
системе. Уч. зап. Моск. ун. 1834.
8. Способ уверяться в исчезании безконечных строк и приближаться к значениям
функций от весьма больших чисел. Уч. зап. Каз. ун. 1836.
9. ИГЬет аТб Сотгвг{$епг с!ег ипешШспеп КеШеп; рШопа к Мбйеого1о#18спе ВеоЪасМиц§еп аиз (1ет ЬепгЪегхгк <1ег Ка^вегМсЬеп Киг-швспеп ^п^Vег8^^а^ Кахап, 1836—1836,
1841.
10. Воображаемая геометрия. Уч. зап. Каз. ун. 1836.
11. Применение воображаемой геометрии к некоторым интегралам. Уч. зап. Каз. ун.
1836.
12. ОботёЬтЫ №а#та1гв. 3. I. гете и. ап§е^. Майи 17, 1837.
13. Новые начала геометрии с полной теорией параллельных. Уч. зап. Каз. ун. 1835
до 1838.
14. Овогпейпзепе Ппйвгаиепипдеп аиг ТЪвопе аеи: 1?агаЦе11ииеп. ВегИп 1840.
15. 8иг 1а ргоЪаЫШё аев гёвиНШв тоуепз Мгёз а% оЪаегуайюш гёрёйёез. ^. I. гете
и. ац&ет МаШ. 24, 1842. ОШЪёпо йакё V 3. ф хпаЙь ригез еЬ арр1. 24, 1842.
16. Полное затмение солнца в Пензе 26 июня 1842*г. Уч. зап. Каз. ун. 1842.
17. Подробный разбор рассуждения, представленного магистром А. Ф. Поповым под
названием „Об интегрировании дифференциальных уравнений гидродинамики
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приведенных к линейному виду" на степень доктора математики Ш астрономии.
Казань 1845.
18. О значении некоторых определенных интегралов. Уч. зап. Каз. ун. 1852. Také
v německém překladu v Arch. wiss. Kúnde von Russland, Berlin 14, 1855.
19. Пангеометрия. Уч. зап. Каз. ун. 1855.

„

20. Pangéométrie ou précis de geometrie fondée sur une théorie generále et rigoureuse
des paralleles. Сборник ученых статей, написанных профессорами император
ского Казанского университета в память пятидесятилетнего его существования. Ка
зань 1856.
21. Геометрия. Rukopis z г. 1823; vydán po prvé v Изд. Каз. физ.-мат. общ. Казань,
1909.
22. Алгебра. Rukopis z г. 1825; vydán po prvé v úplných sebr. spisech (citovány níže),
díl IV, 1948.
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