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lVIatematika I

EVARISTE GALOIS (1811-1832)
Svetli komet na matematičnem nebu 19. stoletja

Tragično zgodbo norveškega matem a
t ika Nielsa Henrika Ab ela, opisano v
prejšnj i številki Preseka , malodane vsi
pisci zgodov ine matematike 19. stoletja
primerj aj o s temno usod o drugega mate
matičnega genija t istega časa, Franco za
Evarista Galoisa. Njuni kratki življenj i
sta se časovno deloma pokrivali, delovala
sta v veliki meri na ist ih matemat ičnih

področj ih , oba sta umrla zelo mlada .
Toda Abela je ubila revščina, Galois paje
umrl po neumnem . P adel je v dvob oju,
st ar kom aj enaindvajset let in po l. Te
dni (31. maj a ) mineva 170 let od njegove
smrti.

Evariste Galois se je ro dil na obrobju P ariza , v kr aju Bou rg-la-Rein e,
kjer je bil nj egov oče Nicolas-Gabriel Galois župan. Evaristova izobražena
st ar ša sta bila brez matematičnega t alenta, je pa sin po njij u po dedoval
nespravljivo mržnjo do t ir an ije. Kaže, da je imel srečno otroštvo.

Dvan aj stlet en se je Galois vpisal na licej Louis-Ie-G rand v Parizu.
Dot lej ga je, v nekoliko ekscentričnem filozofskem duhu, poučevala mama
Adelaide-Marie Dem an te. Ker se na liceju ni hotel podvreči t rdi d iscip lin i,
ki st a jo v času restavracije šolam vsilili oblast in Cerkev , je kljub bistrost i
veljal za problematičnega učenca .

V šoli se je pravzaprav prvič srečal z matematiko. Toda ni ga zani
mala algebr a , kak ršno so te daj poučevali v šolah , prevzela ga je Legen
drova C eometrie. Petnaj stletnik jo je na dušek preštudiral in nadaljeval
z branjem Lagr an gejevih del, s čimer si je prido bil solidne matematične

osnove. Ob vzpodbudi odličnega učit elj a matematike Loui s-Paul-Emila
Richar da je odk ril svoj matematični t alent. Ko je bi l st ar 17 let , je začel

št ud irati najnovejša dela iz teorije enačb , teorij e števil in t eor ije eliptičnih

fun kcij . Redno šolsko delo je puščal ob strani . V ta čas sod i tud i njegov
prvi objav ljeni članek, v katerem je dopolnil neki Lagrangeov rezu lt at o
verižnih ulomkih .

Ne da bi poznal Ab elove rezultate, je let a 1828, podobno kot Abel
osem let pr ed njim, naj pr ej napak verjel, da je za splošno algebrsko
enačbo pet e stopnj e našel rešit ev z radikali. Hitro je uvid el svojo zmoto,
nad aljeval s teorijo algebrskih enačb na povsem novih osnovah, do kler ni
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uspešno poj asnil splošnega pr oblema z uporab o teorij e gru p. Doblj ene
rezultate je maj a 1829 predložil fran coski akad emiji znanosti. Ocenil naj
bi jih zanje najprimernejši razsodnik, Au gustin Cauchy.

Sledili so dogodki , ki so i zničili blesteči začetek in pustili globoke
sledi v osebnosti mlad ega matem atika. Najprej je njegov oče, pr eganj an
in zintrigiran zara di svojega liberalnega delovanj a , v začetku julija 1829
napravil sa momo r. Mesec kasneje je Galois padel na sprejemnem izpi tu
za Ecole polyteclmique, ker je pri matematičnem delu izpita odklonil ,
da bi odgovarjal na način , ki so ga zahtevali izpraševalci . Ko je tako
izgubil upanje, da bi nadaljeval šolanje na šoli z visokim znanstvenim
ugledom in liberaln o tradicijo , materi velikih francoskih matem atikov,
se je pri javil na Eco le pr eparatoires, današnj o Eco le norm ale superiere,
ki je vzga jala bodoče srednješo lske učitelj e. Novembra 1829 je bil na
šolo sprejet pr edvsem zara di odlične ocene iz matem atike pri sp reje mnem
izpi tu.

Približno tedaj je Galois iz Bulletin des sciences mathem atiques iz
vede l za nedavno Ab elovo smrt in , kar je pomenilo nov ud arec, da Abe lov
zadnj i objavljeni članek vsebuje pr ecej rezul tatov, ki jih je on sa m, kot
originaln e, pr edložil akademiji v oceno . Cauchy je Galoisu svetoval, naj
svoje delo popravi, tako da bo up ošteval Ab elove raziskave nasploh in
t udi njegove najnovejše rezultate. Tako je nastal nov te kst , ki ga je
Galois pr edložil akademiji februarj a 1930, upajoč , da bo zanj pr ejel veliko
nagrad o akademije za t isto leto. Toda delo se je nesrečno izgubilo, ko je
njegov ocenjevalec, to pot Joseph Fourier , nenad om a um rl. Nepričakovano

odstranjen iz natečaj a za nagrad o je bil Galois prepričan , da gre za načrtno

preganjanje, tako s strani ur adne znanost i kot družb e nasploh. Nekaj
rezul t atov iz izgubljenega dela , ki so se mu ohra nili v zapiskih, je aprila
1830 objavil v Bulletin des sciences mathematiques in nato do junija še dva
članka. To dokazuje , da je kljub smoli , ki ga je spremlj ala, kot matem atik
že sto pal iz anonimnosti.

Buržoazna revolucija julija 1830, ki je pometla z Bour bo ni in ustoličila

Louis a Philippa, je ostro vplivala t udi na Galoisovo življensko pot . Eva
rist e se je strastno zagrizel v politi ko, seveda na strani repub likancev.
Čedalje teže je pr enašal st rogo disciplino na Ecole pr eparatoires, ki je di
jakom pr epovedovala ud eležbo na demonstracijah , objavil v op ozicijskem
časopisu divji članek proti dir ektorju šole - in bil dece mbra 1830 iz šole
izključen.

Prepuščen sa m sebi je Galois večino svoj ega časa posvet il politični

propagandi te r sodeloval v demonstracijah in neredih, ki so ted aj pr etresali
Pari z. Do neke mere je nad alj eval tudi matematično delo. Objavil je
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kr aj ši članek iz analize in daljši članek o pouku nar avoslovja. Na Poisso
novo pob udo je v naglici napisal novo verzijo svoje razprave o reš evanju
algebrskih enačb in jo januarja 1831 predložil akademij i. P oisson je o tem
najpom embnejšem Galoisovem delu poročal v začetku ju lija . Menil je, da
del prikazanih rezul t atov lahko najdem o v nedavno posmrtno objavljenih
Ab elovih člankih , ostanek pa je nerazumljiv . Globoko nepravična ocena,
kot se je izkazalo kasneje, je lahko samo še zakr knila mladega Galoisa v
njegovi up ornosti .

9. maj 1831 je pomenil začetek konca. Galoisa so aret irali, ker je
v zdravici na banketu republikancev zaželel smrt kr alju , a ga je dober
odvetnik izvlekel iz zapo ra. Med rep ublikanskimi demonstracijami ob
ob let nici francoske revolu cije 14. julija ist ega let a je bil Galois ponovn o
ar et iran in pr idržan v zapo ru Sainte-P elagie, kjer je v neprimernih razme
rah nad alj eval z matematičnimi raziskavami. Popravil je svojo razpravo
o reševanju algeb rskih enačb in se ukvarj al z up orabo svoje teorije t er
z eliptičnimi funkcijami. Marca 1832 so ga zaradi grozeče nevarnosti
epidemije kolere pr eselili v bolni šn ico. Tam je v svobodnejšem ozračju ,

t udi z možnostjo izhoda, ur ejeval svoja matematična dogn anja , napisal
nekaj esejev o filozofiji znanosti in se zaplete l v ljubezensko afero, katere
nesrečni razpl et je njega in njegov ponos hudo prizadel. V nerazjasnj enih
okolišč inah , ki so sled ile tej zgodbi, je bil izzvan na dvoboj .

V slutnj i bližnj e smrti je Galois 29. maj a , na predvečer dvoboja,
nap isal nekaj ob upanih pisem svojim republikanskim prija teljem , hlastno
ur edi l svoje matematične zapiske, namenjene akademi ji , in prij atelju Au
gust u Chevalierju napisal oporočno pismo, tragični do kument , v katerem
je poskušal skicirati glavne rezultate svoj ih naj novejših matematičnih

dognanj . Zavedajoč se pomemb nos t i svoj ih zadnj ih odkri tij , je prosil
Chevalierj a, naj pismo izroči ali Gauss u ali J acobiju. Ne v potrditev
pravilnosti rezultatov , ampak v oceno njihove vr ednosti za razvoj mate
mat ike. Ob zori, 30. maja, je bil v dvo boju smrt no ranj en . Prepeljali so ga
v bolnišni co, kjer je naslednjega dne umrl. Njegov pogreb 2. junija je bil
pr iložnost za republikan ske dem onst racije , predhodnico krvavih nemirov
nas led nje dni v Parizu.

Kaže, da se noben od Galoisovih sodobnikov ni zares zavedal vre
dnosti dela mladega matem at ika . Cauchy, ki je bi l sposobe n do je t i nje
gov po men, je videl le pr ve orise, saj je kot vn et pristaš Bourbonov že
septembra 1830 zapust il Francijo . Nekaj člankov, ki j ih je Galois še za
življenja ob javil, ni nudilo dovolj vpogleda v njegovo delo, še po sebej ne
v teorijo algebrsk ih enačb , ki jo je zavrge l Poisson . Tudi objava slovitega
oporočnega pisma septembra 1832 ni pri tegni la zasluže ne pozornost i. Ko
likor je znano, pismo nikoli ni prišlo niti do Gaussa ni ti do J acobij a .
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