
Zastrelený matematik

Ticho májového rána v lesíku neďaleko Paríža prerušili dva 
výstrely. Po „čestnom“ súboji našli 30. mája 1832 ťažko zra-
neného mladíka. Po prevezení do nemocnice, na druhý deň 
zomrel. Volal sa Evariste Galois (25. 10. 1811 – 31. 5. 1832).

Málokto vtedy vedel, že zomrel človek, ktorý významne 
zasiahol do matematického poznania. Vedeli, že zahynul 
odvážny republikán zapletený do politických sporov svojej 
doby. Skoro nikto netušil, že Evariste Galois pripravil kľúč 
pre modernú algebru tým, že pochopil podstatu nových vzťa-
hov medzi celými triedami matematických prvkov a operá-
ciami s nimi. Jeho zjednocujúci pohľad a nová idea v otázke 
riešiteľnosti algebraických rovníc patria k významným obja-
vom matematiky 19. storočia.

Odhalený talent

V Bourg-la-Reine, mestečku neďaleko Paríža, sa 25. októbra 
1811 narodil Evariste Galois. Vychovávala ho matka – Mária 
Adelaide – ambiciózna osoba so silným charakterom a obdi-
vom pre antickú kultúru. Starostlivo pripravila syna na skúš-
ky do štvrtej triedy Lýcea Ľudovíta Veľkého. Dvanásťročný 
Evariste začal vážne študovať vedy prírodné i humanitné. 
Čoskoro ho očarila krása matematiky. Učebnicu Základy ge-
ometrie zvládol za niekoľko dní. Zahĺbil sa do algebraických 
prác významných matematikov vtedajšej doby – Lagrangea, 
Cauchyho, Gaussa, Jacobiho. Vytušil, že odhalením štruktúry 
sa objasnia ťažko pochopiteľné detaily. Zaľúbil sa do sveta 
symbolov a vzorcov.

Profesor Richard odhalil jeho talent pre matematickú prá-
cu, podporil záujem o vedeckú činnosť, odporučil publiko-
vať prvé výsledky. Galoisova prvotina Dôkaz jednej vety 
o periodických reťazových zlomkoch vyšla v Análoch pre 
matematiku pre rok 1828/29. Evariste Galois sa začal cítiť 
matematikom. No napriek tomu už po druhý raz neuspel na 
prijímacích skúškach na Polytechnickú školu. Jeho tempera-
ment a nechuť nechať sa skúšať primitívnymi otázkami spô-
sobili, že situáciu pri skúškach nezvládol. Povrávalo sa, že 
dokonca hodil špongiu do skúšajúceho.

V júli 1829 zomrel Evaristovi tragicky otec. Na radu svojho 
profesora odišiel Galois študovať na školu, ktorá pripravova-
la vychovávateľov a učiteľov pre kráľovské lýceá. Tu skúšky 
urobil, i keď vyjadrenia niektorých profesorov neboli zvlášť 
priaznivé. Profesor matematiky Leroy sa však o Galoisovi 
vyjadril: „...občas sa vyjadruje veľmi nezrozumiteľne, ale je 
veľmi inteligentný a prejavuje prekvapujúce schopnosti pre 
vedeckú prácu...“ Galois poslal vedecké pojednanie do sú-
ťaže vypísanej Akadémiou v Paríži. Práca sa stratila, zostala 
bez vyjadrenia. Evariste ťažko znášal nezáujem o výsledky 
svojho snaženia. Príliš skoro spoznal, akú radosť i utrpenie 
poskytuje tvorivá práca. Nepokoj ducha ho hnal do vírov ži-
vota. Útechu nachádzal v milovanej matematike.

Vylúčený a väznený

Mladý Evariste, bledý chlapec s melancholickým výrazom 
tváre, mal úprimný vzťah k vede a veľkú lásku po slobode 
a demokracii. Jeho prudká a vášnivá povaha spájala smelosť 
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mysle i odvahu činu. Revolučné udalosti roku 1830 vo Fran-
cúzsku neprešli jeho životom bez účinku. Júlová revolúcia 
parížskeho ľudu proti vláde Bourbonov umožnila nástup li-
berálnejšej buržoázie. Temperamentný Galois sa zapojil do 
politického boja na ľavom krídle republikánskeho združe-
nia Priatelia ľudu. Článkom v novinách zaútočil na riaditeľa 
školy pre jeho bezcharakterný postoj v revolučných dňoch. 
Verejne vystupoval na zhromaždení republikánov, vstúpil do 
delostrelectva národnej gardy. Bol za to vylúčený zo školy.

Dvakrát bol uväznený. Za účasť na manifestácii 14. júla 
1831, keď bol na čele asi 600 manifestantov oblečený v uni-
forme vtedy už zakázanej národnej gardy s karabínou a dý-
kou, dostal trest deviatich mesiacov väzenia. Na slobodu sa 
dostal koncom apríla 1832. Ojedinelé milostné dobrodruž-
stvo vyvrcholilo nečakaným súbojom, možno aj za prispenia 
polície. Evariste Galois v liste na rozlúčku píše: ...umieram 
ako obeť nečestnej ženy; stal som sa obeťou hanebného ob-
viňovania... veľmi som túžil, aby som oddal život za dobrú 
vec... Zomrel príliš mladý.

Radikálny postup

Za svojho života nebol Galois známy ako matematik. Vedelo 
sa, že v matematike „podniká“, ale výsledky nikto neocenil. 
Z jeho matematických prác sa zachovalo asi 60 strán textu. 
V nich je ukryté odhalenie, že s každou algebraickou rovni-
cou je zviazaná určitá grupa transformácií, ktorá určuje, či 
korene uvažovanej rovnice možno alebo nemožno vyjadriť 
v radikáloch, t. j. pomocou súčtu, rozdielu, násobku, podielu, 
umocnenia a odmocnenia jednotlivých koeficientov rovnice. 
Evariste Galois našiel nevyhnutnú a postačujúcu podmienku, 
ktorú musia spĺňať rovnice daného stupňa, aby boli riešiteľné 
pomocou radikálov.

Galois chcel spojiť túžbu po vedeckej pravde v matematike 
s revolučným zápasom republikána za ideu sociálnej spra-
vodlivosti a všeobecného blaha. O význame oboch nepochy-
boval. V listoch priateľovi píše: ...možno niektorí ľudia sa 
narodili preto, aby robili dobre, no nikdy sa im nenaskytne 
na to príležitosť. Zrejme k nim patrím... Ak niekto chce byť 
vedcom, má byť iba vedcom, ale moje srdce sa vždy búri proti 
rozumu...

V poslednom liste, pred smrťou, Evariste píše: ...urobil som 
niekoľko nových objavov v oblasti analýzy... pracoval som 
nielen na týchto problémoch... Vo svojom živote som často 
uvádzal výsledky, s kto-
rými som si nebol ešte 
absolútne istý. Ale všet-
ko, čo som tu napísal, 
je výslednicou hlbokých 
úvah a veľmi mi záleží, 
aby ma nikto nemohol 
podozrievať, že uvádzam 
výsledky a nemôžem ich 
zodpovedne odôvod-
niť... Opravy a doplnky 
posledných matematic-
kých textov obsahujú 
zúfalú poznámku: Nezo-
stáva mi už čas!

Princíp a podstata teórie grúp

Trvalý význam Galoisových ma-
tematických myšlienok spoznali 
až neskôr. V roku 1846 francúz-
sky matematik Liouville uve-
rejnil väčšinu jeho prác a v roku 
1870 pochopil a vyzdvihol 
význam Galoisovej teórie vyni-
kajúci matematik Camille Jordan. 
I keď Galois príliš rýchlo formu-
loval svoje myšlienky a zanechal 
mnoho zásadných odpovedí bez 
dostatočných dôkazov, nástojčivo 
odhaľoval princípy a metódy teó-
rie grúp, ktoré sa dnes uplatňujú 
v celom ľudskom poznaní.

Hrali ste sa niekedy s Rubikovou kockou? 
Ak budete skúmať matematickú podstatu 
toho čarovného „vrtenia“ kocky, dozviete 
sa, že je príkladom využitia grupových vlast-
ností. Pozoruhodné zákonitosti z teórie grúp 
odhalil a prvý raz účinne použil pri riešení 
matematického problému Evariste Galois.

Dušan Jedinák
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