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I Novice

PIERRE-SIMON LAPLACE (1749-1827)
ob 250-1etnici rojstva

Napredek in izpopolnjevanje mat ematike
sta tesno povezana z blagostanjem države.

Napoleon 1

Da ni bilo Leibniza , Eulerja in fran coskih
matem atikov , bi lahko osemnaj sto stole
tje z vid ika zgodovine matematike ime
novali dolgočasni odmor med dvem a veli
kima dejanjima: sedemnajst im stoletjem,
stoletj em genijev, in zlato dobo matema
tike devetnajstega stoletja. V sed em naj
st em stolet ju so odkrili! analit ično geo
metrijo in int egralni račun , devetnajsto je
prineslo porast matematične strogosti in
razcvet geometrije .

Osemnajsto stoletje ni dalo kakšnih veliki h in bistvenih novosti v ma
t em atiki. So pa francoski matematiki v . času revo lucije znat no prispeva li
k razvoj u drugih ved in močno vpliva li na razvoj matemati ke v smer i, ki
je vodila v njen bujni razcvet v nas lednjem stoletju.

Med matematike francoske revo lucije štejemo d 'A lemberta , enega iz
med glasnikov revo lucije, ki ni živel dovolj do lgo, da bi videl pad ec Basti
lije, in šest drugih , ujetih v zme do revolucije: Mongea, Lagr an gea , Lapla
cea, Legendra, Carnota in Condorce ta.

Zadnjih šest je bi lo približno enako starih. Najstarejši Lagrange je bil
roj en let a 1736 , najmlajši Carnot 1753. Razen Condorcet a , ki je napravi l
samo mor v zaporu, so vsi preživeli holokavs t revolucije in dočakali st aros t
pr eko sede mdeset let , Legendre celo več kot osemdeset.

Življenj e in delo vsakega od njih bi bilo vr edno zapisa v Preseku.
Ker letos mineva 250 let od Laplaceovega ro jstva, bomo tokrat pozornost
namen ili njemu.

P ierre-Simo n Laplace se je rodil 23. marca 1749 v kraju Beaumont
en-Auge v francoski Normandiji . O njegovem otroštvu je malo znanega,
saj se je zelo sramoval svo j ih pr eprostih staršev in napravil vse, da bi skr il
svoj e kmečko poreklo. Bistremu dečku iz vaš ke šole so omogočili, da je

1 Človek že vse ve, le spomnit i se še mor a (P laton).



Novice I
od sedmega do šestnajstega let a kot zun anj i učenec obiskova l benediktin
ski kolegij v Beaumont-en-Auge . Nato je za dve let i odšel na uni verzo
v Caenu, kjer je odkril svoj matematični talent. Namesto, da bi ustre
gel st aršem in nad aljeval šolanje na teološki faku lteti, je 1768. leta za
vedno stresel s svoj ih čevljev be aumontski prah in odšel v Pariz osvojit
matematični svet.

Z d 'A lembertovo pomočjo je postal profesor matematike na voj aški
šoli v Parizu. Povprečno nadarjene kadete iz uglednih družin je poučeval

geomet rijo, trigonometrijo, eleme nt arn o analizo in statistiko, kar je bilo
daleč po d njegovimi ambicijami in sposobnostmi, vendar mu je plača

omogočila, da je lah ko ostal v P arizu.
Kot je bilo pričakovati , je Laplace vso svojo energijo in sposobnosti

usmeril v cilj , doseči matematični sloves. Po petih let ih Pariza je, komaj
št iriindvajsetlet en, postal dopisni član Akademije znanosti . Condorcet , ki
je nekaj pred tem postal stalni t ajnik akademije, je zapisal, da še nikoli do
tedaj akademija ni preje la od tako mladega kandidat a in v tako krat kem
času to liko pomembnih člankov s tako različnih in zahtevnih področij.

V poznih sedemdesetih let ih 18. stoletja se je Laplaceov sloves razširil
tudi izven maj hn ega kroga matematikov , ki so lahko razumeli njegovo
delo. Tako je let a 1785 , st ar 36 let , postal redni član Akad em ije znanost i
in bil od po znih osemdesetih let dalje ena vod ilnih osebnosti akademije.
V let u svoje izvolit ve za rednega člana akademije je Laplace, kot č lan

izpitne komisije za kraljevo art ilerijsko šolo, srečal tudi osebo, ki je kasneje
odločilno vplivala na njegovo javno delovanje. To je bil te daj šes t najs t let ni
kad et z imenom Napoleon Bonaparte.

Leta 1788 se je Laplace poročil z dvajset let mlaj šo Marie-C harlotte
de Co urty de Romanges. Imela sta dva otroka. Sin Charles-E mi le, ki
si je izbral vojaško kariero in postal gen eral, ni ime l otrok. Laplaceova
hči , Sop hie-Su zanne, markizinja de Portes , je umrla na porodu. Deklica ,
ki jo je rodila , je pr eživela. Njeni potomci, grofj e Colbert , so kot drugo
dru žinsko ime izbrali priimek Laplace.

Skozi revolucijo je Laplace takorekoč poj ezdil na konju in vide l mar
sikaj , vendar relativno brez skrbi za življenje. Imel je nekaj pom embnih
po ložaj ev. Bil je član Komiteja za uteži in mere. Sodeloval je pri organiza
ciji Ecole normal in Ecole po lytechn ique te r bil na ob eh visokih šolah tudi
profesor. Po revoluciji se je st ras t no posvetil po lit iki . Na tem področju

se je izkazal kot pravi genij , sa j se je dobr o znašel v nemi rnih polit ičnih

vodah in vedno znal pluti s tokom .
Zad nja let a življenja je prebil Lap lace na svojem lepem posestvu v

Arcueilu blizu Pariza . Umrl je po kratki bolezni , st ar 78 let .



No vi ce

Opisat i Laplaceovo znanstveno delo bi bil zara di njegove obsežnosti
in zahte vnost i za Presek pr ehud zalogaj . Zato si ga oglejmo le v grobih
črtah.

Lapl ace je od vseh matem atikov osemnaj st ega sto let ja pri šel najbliže
temu, kar imenuj emo up orabna matem atika. Vend ar moramo celo v nje
govem primeru vzet i poj em up orabna v zelo omejenem pom enu. Ukvar jal
se je predvsem s teorijo verjetnosti in neb esno mehaniko in vprašanje je,
za kako praktični lahko štejemo v njegovi dobi ti dve področji.

Lahko pa z gotovostjo trdimo, da je Laplace v prvi vrsti vid el v
. matem atiki orodj e, ki ga je geni alno priredil za vsak posebni problem, ki

se je pojavil. Bil je velik filozof, ki je želel spoznati naravo in je v ta
namen izkori stil višjo matematiko.

Vendar je t udi s st rogo teoretičnega vidika njegov prispevek mat em a
tiki velik, pr edvsem v pot encialni teorij i in teorij i verj etnosti . Ni pretiran o
reči , da teorij a verj etnosti dolguje Laplaceu več kot ka teremukoli drugemu
matematiku.

Laplaceovo znanstveno življ enje bi lahko razdelili na štiri et ape, od
katerih st a se prvi dve odvijali pod starim monarhističnim režimom in
zadnji dve v času fran coske revolucije - Nap oleonovega režim a in rest a
vr acije.

V prvem ob dobju od let a 1768 do 1778 je Laplace vzhaj al na znan
stvenem obz orju, pisal članke o problemih integraln ega računa, mate
matični astronomiji , o vesolju, t eoriji iger na srečo in aposteriorni ver
jetnosti. V tem obdobju rasti je ustvaril svoj st il, sloves in filozofski
položaj . Oblikoval je določene matematične t ehnike in zas t avil program
raziskav na dveh področjih , verj etnosti in neb esni mehaniki , na katerih je
matematično deloval do kon ca življenja.

V drugem obdobju (1778 - 1789) je t i dve področji obogati l s po
membnimi rezultati (po katerih je slaven), ki jih je kasneje vključil v svoji
veliki deli Neb esna mehan ika (Mecanique celeste) in Analitična t eorij a ver
jetnost i (Theori e analytique des probabilit č s). Uporabljene matematične

postopk e je večinoma sam uvedel in ra zvil. Med najpomembnejše sodijo
rodovne funk cije, tran sformacij a , ki po njem nosi ime Laplaceova , formula
za razvoj determinante (ki se tudi imenuj e po Laplaceu ), variac ija kon
st ant za iskanj e aproksimat ivnih rešit ev diferencialnih enačb v astronomiji
in posplošena gravitacijska funkcija . V tem času je Laplaceovo pozornost
pritegnil a tudi fizika . Delom a mu je prav sodelovanje z Lavoiserj em v
toplotni t eoriji na strežaj odprlo vr ata v vplivno znanstveno srenjo.

V tretjem obdobju (1789-1805) , času revolucij e in vlade dir ektorija ,
je Laplace dosegel svoj vrh. V zgodnjih devetdesetih letih 18. stolet ja
je napisal obsež no serijo člankov o plan et arni astronomiji in sodeloval
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pri pripravi metričnega merskega sistem a. V drugi pol ovici devetdesetih
let je bil najvplivn ejša osebnost oddelka za eksaktne znanosti na Institut
de Fran ce (ki je nad omestil bivšo Akad emijo znanost i); imel je močan

položaj v svetu Ecole po lytechnique, od kod er je izšla prva generacija
matematičnih fizikov. V let ih 1799 do 1805 so izšli prvi št irje deli Neb esne
mehani ke, v katerih je posplošil zakone mehanike za njihovo uporabo pri
obravnavi gibanja in števila neb esnih teles.

V Lap laceovem delu četrtega obdobja (1805-1827) opazimo elemente
vzp ona in pojemanja intelektualne moči . Zreli , morda že tudi starajoči

se Lap lace, je skupaj z Bertholletom ustanovil neformalno šolo Societe
d 'Arcueil. Toda ta se ni ukvarjala z astro nomijo . V središču njenega za
nimanja je bila fizika: kapi larnost , t eorij a toplote, op tika delcev in hitrost
zvoka . Čeprav je Societe d'Arcueil ime la morda nekoliko preveč 'šolski'
značaj , ni dvoma o njenem velikem pri spevku k matem ati zaciji znanost i.

Po letu 1810 je Lapl aceovo zanimanje spet prit egnil a verjetnost . V
Analitični t eoriji verjetnosti , ki je izšla 1812. let a , je zbral in posplošil
rezult ate svojih zgodnjih raziskovalnih let in dodal pomembne novosti za
njihovo uporabo, npr. metod o najmanjših kvadratov . Kasnejšim izdaj am
je dod al analizo verodostojnosti prič , izbora nepristran e sodne porote in
volilni h teles t er napak pr i statistični ob delavi geodetskih in meteorološk ih
podatkov.

V let ih 1823-1825 je postop oma izšel peti del Neb esne mehan ike, ki je
dejansko samostojno delo. Medtem ko vsebujejo prvi štirje deli Laplaceove
rezultate, ki jih je objavil že pr i stari akademiji, je vsebi na petega dela
nov pomemben fizikalni mater ial, ki je nastal v tem obdobju .

Lapl ace je ob e svoj i veliki deli pospremil s preprosto razlago, name
njeno inteligentni francoski (ne ozko stro kovni) publiki . Razlaga vesolja
(Exs posit ion du system du monde) je izšla let a 1796 pr ed izidom Nebe
sne mehanike, Fi lozofska razprava o verjetnosti (Essai phi losophique sur
les probabilit es) pa leta 1814 kot uvod v drugo izdajo Analitične te orije
verjetnosti .

P rav je, da opišemo Laplacea t udi po drugi strani. Čeprav sodi med
matematike francoske revolucije, dejansko ni sode loval v revolucionarnih
aktivnostih . Kakor je imel zelo stroga mer ila glede znanstvenih resn ic,
kaže, da je bil v po litiki brez pomislekov . To ne pomeni, da se je plašno
umaknil v ozad je. Bre z strahu se je odkrito družil z znanst venimi kolegi, ki
so bili v kri znem obdobju politično sumljivi. Pravij o celo, da sta se skupaj
z Lagrangeom izogni la giljot ini samo zato, ker ju je Napoleon potreb oval



l;a ~~e poti topov~kib bFst;rebv in pripraw mbg aa pahod v 
EgipO . 

Laplace pa je bil tudi gob  ~ r i a t o l m ~ .  Po vsakem padcu vlde je 
dobil bow poloiaj. Prav niT: tejlro mu ni bilo Em naE preleviti se iz div- 
jega republihws v strmnega rnon&r&, ko se je N a p o h  proglad za 
cesar~*a. Napolmom odlikovanja vseh IT& sa krasila nestmavitna Lapla- 
axm @lo Veliki kri2 M n e  leija in Orden prijabIjstva, Napoleon ga 
je i m e n d  tudi za grof~ ces&v& Zamdd je &evilntf ugledae poloZaje, 
za kratek h ga je Napoleon, ki je bil velik obhdwalec zxlanstvenikciv, 
celo postavil la notrsgjega minisha. KO pa je Napoleon padel, je Laplace 
bra oklemja podpisat listino, s katero je 0-1 ~vojega d o b r o t h ,  in 
nemudom svojo vdmost prefle~el na Ludvika XVIXI. PopMan je bil a 
~~ v Zgornjem domn, k Pemur je sodi tudi plen3ki  nwiv makiz 
de Laplace, in bil imenwan za pedsahh odbora m q a a k a c i j o  &ole 
plytechnique. 

* Laphe ni pokaasl aobema nsdarjenafftI uradamje in Napoleon aw je bojda 
cetD K,& na 4egov s&an, "& je p r i n d  duh neskonCno rnajZmaga v wvljmje  
dBWdh aadevu, 




