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ISSN 0351-6652
Letnik 19 (1991/1992)
Številka 3
Strani 138–142

Marija Vencelj:
OB STOLETNICI SMRTI SONJE KOVALEVSKE
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OB STOLETNICI SMRTI SONJE KOVALEVSKE
Ko je leta 1891 v Stockholmu za plju čnico umrla profesorica matematike na
tamkajšnj i univerzi Sofija (Sonja) Kovalevska , je , čeprav ji je bilo komaj 41
let , že uživala velik mednarodni sloves . Delno iz napa čnega razloga: manj kot
odlična rnatematičarka . kar je dejansko bila, in bolj kot " ženska matematik"
- čuden in presenetljiv pojav.
Njeno življenje je bilo na ta ali oni na ein povezano s pomembnimi
osebnostmi njenega casa : Dostojevskim , Strindbergom , Georgom Eliotom ,
Helmholtzom , Darwinom , Mendelejevom, z voditelji pariške komune in tudi
z najve čjimi matematiki tistih dni: Weierst rassom , Hermitom, Poincarejern ,
Picardom , Lebyševom , Cantorjem , Kroneckerjem , Mittag-Lefflerjem in drugimI.

Ob njeni smrti so prijatelji in sorodniki pohiteli s pisanjem spominov
nanjo in celo ljudje , ki so jo komajda poznali , so pisali o njej romantizirane
spom ine. V petih letih po njeni smrti so v Evropi in Ameriki o njej izšle
štiri veeje biografije, nekaj zbirk pisem in številne izdaje in prevodi njenih
literarn ih del. Mitu še danes ni konca . Tako smo prednekaj leti tudi na naši
televiziji lahko gledali romanti čen film o zadnjih letih njenega življenja , film ,
ki se Kovalevske kot maternatiča rke komaj dotakne , č e p r a v so bila to njena
najbolj plodna znanstvena leta .
Na zaeetku letošnjega leta pa smo si lahko ogledali zelo dobro nadaljevanko o njenem življenju in delu z naslovom Sophie. Poleg tega je v zadnjih
dvanajstih letih izšlo v svetu kar pet odli čnih monografij , plod resnih raziskav ,
ki v pravi luči preds tavljajo to talentirano rnaternatičarko 19. stoletja .
Sofija Vasiljevna se je rod ila 1850 v Moskvi v aristokratski druž ini generala Vasilija Vas iljevi ča Korvin-Krukovskega. Bila naj bi daljna potomka
Matije Korvina , ogrskega kralja Matjaža . Vendar pri ča o tem le rodb insko
drevo, ki krasi druž insko knjižnico Krukovskih v Polibinu, uradnih zapiskov, ki
bi dokazovali pristnost te trditve , niso našli. Mati je bila vnukinja nemškega
astronoma Schuberta , ki se je naselil v Rusiji za casa Katarine Velike.
Od devetega leta dalje j e Sonja odraščala na družinskem posestvu v
Polibinu ob vzgoji doma č ih učiteljev in guvernant. Angleško in francosko je
govor ila skorajda tako dobro kot rusko . Že trinajstletna je pokazala veliko
zanimanje in nadarjenost za matematiko. Potrebna pa so bila dolga leta
prepričevanja, da ji je oce - sicer tudi sam lj ubit elj matematike - dovolil in
omogo čil izredno kvaliteten privatni študij nekaterih matematičnih disciplin
med vsakoletn im bivanjem družine v Petrogradu .
Osemnajstletna se je Sonja poro čila z Vladimirjem Kovalevskim, ka-
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svetovno znanim paleontologom. Zgodba tega zakona je dolga in
komp licirana, lahko pa rečemo, da zakon ni bil srečen.
Po poroki je Kovalevska 1868 odšla v Petrograd v upanj u, da ji bodo
dovolili štud irat i na univerzi. Tedaj so bile v Rusiji, kot v vsej Evropi, visoke
šole i z k lj u č n o moške šole . V Pet rogradu ni uspela . je pa post ala naslednje
leto prvi ženski štude nt na univerzi v nemškem Heidelbergu .
V Heidelbergu je naglo zaslovela kot talentiran matematik in nara voslovec. Njen profesor Konigsb erger je imel o njej tako visoko mnenj e, da ji j e leta
1871 omogočil, da je odšla št udirat v Berlin h Karlu Weierstrassu , velikemu
spec ialist u za mat em atično analizo.
Med Kovalevs ko in Weierstrassom je vladalo toplo č l o v eš ko in st rokovno
razmerje . ~tel jo je za svojega najbolj šega učenca in skrbno bedel nad njen imi
korist mi. P rij at eljstvo je traja lo vse življenje.
V treh letih delovanja v Berlinu je Kovalevska izdelala tri doktors ke disert acije, katerih vsaka zase je bila po Weierst rassovem mnenju vredn a doktorat a. Toda nista hot ela tveg ati. Ker je šlo za prvega ženskega doktoranda ,
je bilo pr ičakov ati izjemno strogo presojanje.
Tretje teh del je tudi eno od dveh najp om embnej ših njeni h raziskav
sploh . To je Uvod v teo rijo parcialnih diferencia lnih ena č b . Delo vsebuje
tud i pomemben izrek, ki ga danes imenujemo izrek Cauc hyja in Kova levske.
Zanj so ji leta 1874 na univerzi v Cottingenu podelili dokto rat . Bila
j e prva ženska na svetu , ki je dosegla doktorat iz mat emati ke v moderne m
sm islu, in ena prvih do ktoric znanosti sploh.
Toda po povratku v Rusijo ni dobila službenega mesta na univerzi. Kot
ženska sploh ni imela nob ene možnost i po uč e va nj a na kolikor tol iko visoki
stopnji . Nič bolje ni bilo v zah odni Evropi, kjer naj bi kot Weierstra ssova
učen ka imela dolo če no predno st . To da celo Weierstr ass je bil prepri čan.
da ima kot ženska sicer pravico do izobrazbe - denimo iz int elekt ua lnega
zadovolj stva - ne gre pa , da bi se po ročena ženska sa ma vzdrževala .
Tako je v letih 1874 do 1878 - t edaj j e tu di rodila h čerko Fufo - bolj ali
manj opust ila znanstve no delo.
Toda, ob zakonskih te ža va h in nerazu mevanju moža za nje no delo, j e
Sonja odk rila. da ne more živeti brez svoje matem atike. Povrat ek ni bil
lahak . Spet j e vzpostav ila stike z ruskimi ma tem a ti čnimi krogi in si zač el a
dopisovati z Weierst rassom in nj egovim švedsk im u č en cem Mitt ag- Lefflerjem.
Leta 1881 se je od Vladim irja ločila in odšla v Pa riz. Tam je delovala
s Herrnitorn, Picardo m , Poincar ejern , Bertr a ndom , bila je aktivna udeležen ka
matematičnega življenja Pariza in Berlina , vendar ni imela nikakršn ega uradnega položaja.
snejsrrn
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Mittag-Leffler ji je sicer leta 1881 poskušal najti mesto najprej na univerzi
v Helsinkih in nato v Stockholmu , vendar je naletel na ostro nasprotovanje v
nematematičn ih krogih.
Leta 1883 je Vladimir naredil samomor. Medtem , ko so paleontologi
žalova li, so mate matiki v tem videli rešitev Sonjinega problema. Nič ni bilo
zanjo bolje, kot biti vdova . To ji je dajalo pravico do samostojnosti.
V zelo kratkem ča s u po Vladimirjevi smrti ji je bilo ponujeno mesto
privatnega docent a na sto ckholmski univerzi.
V naslednj ih sedmih letih do sm rti je doživela vrsto pomembnih prvenstev . Leta 1884 j e posta la urednica skandi navskega matematičnega časopisa
Acta Mat hematica - verjetno prva ženska urednica pomembne znanstvene
revije na svet u.
Leta 1884 j e bila imenovana za izrednega profeso rja za dobo pet ih let.
Verjetno je tudi to bil prvi tovrstni primer in Mittag-Leffler je za njeno
nastavitev bil hude bitke .
Leta 1888 je prejela Bordinovo nagrado francoske akademije znanosti za
svoje delo o rota ciji tog ega telesa okrog fiksne toč ke . To je njeno najbolj
znano delo in Bordinova nagrada j e bila v nekem sm islu zmagoslavje njene
kariere. Postala je slavna po vsej Evropi.
Zanim iva je epizoda v zvezi z Bordinovo nagrado . Natečaj je bil anonimen, vendar je oč itno, da sej e fra ncoska akad emija odlo čila razpisati leta 1888
nagrado za rešitev problema rotacije togega telesa prav zato , ker so vedeli,
da se Kovalevska ukvarja s t em problemom. Hermite je celo že mesece pred
iztekom n a t e č aj a pisal Mittag-Lefflerju, da utegne biti nagrada to leto celo
poveča n a (in je res bila) in tu di rok bi po daljšali, č e Kovalevska dela ne bi
dokon čala pravočasno . Zato nikakor ni moč priteg niti nekaterim domnevam ,
da Kovalevska nikoli ne bi dobila nagrade , č e bi natečaj ne bil anonimen in
t ako komisija ni vedela, da zmagovito delo pripada ženski. Vidimo , da gre
dejansko prav za nasprotno . Imeli so jo za dovolj pomemb no, da prejme
nagrad o, ukrojeno po meri njenih raziskav.
Leta 1889 je Kovalevska dobila katedro za ana lizo na stockholmski univerzi. P rav gotovo ji j e pri t em pomagala tudi Bordinova nagrada. Postala je
dosmrtn a redna profesorica in bila prva ženska moderne dobe , ki ji je pripadla
ta čast.
To je bilo veliko leto za Kovalevsko. Prej ela je tudi Oscarjevo nagrado
švedske aka demije za nad aljeva nje dela o rotaciji togega te lesa. Postala je
prvi ženski dopis ni član ruske akademije znanosti , katere pravila so spremenili
prav v ta namen. Kaže, da so v času njen e prezgodnje smrti tekle že tudi
priprave , da postan e redna č l an ic a akadem ije.

Ommimo Se, da v teh ujemno plodnih sdmih letih njeno delo ni bilo
omtjmo zgolj na matematiko. Poskusila se j e v pisanju in v zadnjih pctih
letih njenega fivljenja so nastala literarna dela: Rusko ottdtvo, Nihilistka, dvc
igri, osebni spomini na Georga Eliota, Etevilni cstji a politikih in drufbenih
vprahnjih in nekaj pouijt. Dda so bila ztlo dobro sprejtta, poscbno v Rusiji
in Skandinaviji. Umrla je polna velikh tovrstnih n a h v .
Kowlevska ni bila nikakrztn rtwlucionar v matematiki. Bila pa jt emintntcn matcmatik svojega Easa in Eedalje veja uporaba njene asimptotike
metode v maternatiEni fiziki, dandancs, je znak njene ostre matematiEne intuicije in vd6ne.
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