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Ο Lobachevsky είχε τθν ευφυι ιδζα να μθν προςπακιςει να αποδείξει το 5ο Αξίωμα από τα 

"τοιχεία" του Ευκλείδθ, αλλά να μελετιςει και να αναπτφξει μια Γεωμετρία, ςτθν οποία το 

5ο αυτό Αξίωμα να μθν ιταν απαραίτθτο. 

 

Ο Nikolai Ivanovich Lobachevsky γεννικθκε ςτο Nizhny Novgorod τθσ Ρωςίασ, ςτθν 1 

Δεκεμβρίου του 1792. 

 

Ήταν ζνα από τα τρία παιδιά μιασ φτωχισ οικογζνειασ. Όταν ο Lobachevsky ιταν 7 ετϊν, ο 

πατζρασ του πζκανε και θ μθτζρα του με τα τρία παιδιά τθσ μετακόμιςαν ςτο Kazan τθσ 

δυτικισ Ρωςίασ. Ο Lobachevsky μπικε ςτο ςχολείο το 1802 και μετά ςτο πανεπιςτιμιο, το 

ζτοσ 1807. Σο Πανεπιςτιμιο τθσ πόλθσ Kazan είχε ιδρυκεί μόλισ το ζτοσ 1804, και ιταν το 

αποτζλεςμα μιασ προςπάκειασ των καινοτομιϊν και του εκςυγχρονιςμοφ που επεδίωκε ο 

Σςάροσ Αλζξανδροσ ο Αϋ. Ο Lobachevsky, αν και ςτθν αρχι ικελε να ςπουδάςει Ιατρικι, 

πολφ γριγορα αποφάςιςε να μελετιςει ζνα ευρφ επιςτθμονικό πεδίο που περιελάμβανε 

και Μακθματικά και Φυςικι. 

 

ε αυτό το νζο πανεπιςτιμιο υπιρχε ζνα πνεφμα ενκουςιαςμοφ. Οι περιςςότεροι 

κακθγθτζσ ιταν από τθ Γερμανία και μπόρεςαν να δϊςουν τον καλφτερό τουσ εαυτό. Μζςα 

ςε αυτό το πνεφμα που κυριαρχοφςε, ο Lobachevsky κατάφερε να ολοκλθρϊςει με μεγάλθ 

επιτυχία τισ ςπουδζσ του ςε όλα τα μακιματα που είχε παρακολουκιςει. 

 

Ζνασ από τουσ κακθγθτζσ που ενζπνευςε το νεαρό Lobachevsky ιταν ο Martin Bartells, ο 

οποίοσ ιταν κακθγθτισ Μακθματικϊν και φίλοσ του Gauss. Από τον Bartells πολφ πικανά 

να επθρεάςτθκε ο Lobachevsky ςτθν κατεφκυνςθ του προβλθματιςμοφ του πάνω ςτο 5ο 

Αξίωμα του Ευκλείδθ. ε αυτό το Αξίωμα δθλϊνεται ότι, αν κεωριςουμε μια ευκεία κι ζνα 

ςθμείο ζξω από τθν ευκεία, τότε από αυτό το ςθμείο διζρχεται μια μοναδικι ευκεία, 

παράλλθλθ προσ τθν πρϊτθ ευκεία. 

 

Ο Lobachevsky πιρε Master ςτα Μακθματικά και ςτθ Φυςικι το 1811. Πζντε χρόνια 

αργότερα, ζγινε ζνασ εξαιρετικόσ λζκτορασ και κακθγθτισ. Πολφ γριγορα ανζλαβε ανϊτερθ 

διοικθτικι κζςθ ςτο ςυμβοφλιο του Πανεπιςτθμίου και ςχεδίαηε να καταςκευαςτοφν νζα 

κτίρια, για να ςτεγαςτοφν και άλλα τμιματα και άλλοι κακθγθτζσ και φοιτθτζσ. 

 

Αυτι τθν περίοδο, όμωσ, ο Σςάροσ Αλζξανδροσ ο Α' είχε αλλάξει αρκετζσ από τισ 

πρωτοποριακζσ και εκςυγχρονιςτικζσ ιδζεσ του. Αφορμι ςτάκθκε θ αναγζννθςθ των 

επιςτθμϊν και τθσ φιλοςοφίασ κάτω από το πρίςμα τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ. Αυτό το νζο 

πνεφμα ςτθν Επιςτιμθ και ιδιαίτερα ςτθ Φιλοςοφία του Καντ, το κεωροφςε ο Σςάροσ ωσ 

εχκρικό για τθ Ρωςία και τθν Ορκόδοξθ Χριςτιανικι Εκκλθςία. Αυτι θ εχκρικότθτα και θ 

δυςαρζςκεια άρχιςαν να δθμιουργοφν προβλιματα ςτο Πανεπιςτιμιο του Kazan και ςτθν 

υλοποίθςθ των ςχεδίων του Lobachevsky. Δθμιουργικθκαν "κλίκεσ" και φατρίεσ ςτο χϊρο 

του Πανεπιςτθμίου και καχυποψία και εχκρικότθτα προσ πολλοφσ καλοφσ ξζνουσ 



κακθγθτζσ, όπωσ ιταν ο Bartells, ο οποίοσ ξαναγφριςε ςτθ Γερμανία, μαηί με όλουσ αυτοφσ 

τουσ κακθγθτζσ που ζδωςαν λάμψθ ςτο Πανεπιςτιμιο. 

 

Ο Lobachevsky, βλζποντασ να κινδυνεφει να καταρρακωκεί το επίπεδο των πουδϊν, 

πρόβαλλε αντίςταςθ ςε αυτό και με όπλο τθ δυνατι του προςωπικότθτα κατάφερε πάρα 

πολλά πράγματα. Χωρίσ να εγκαταλείψει τθν ζρευνά του πάνω ςτα Μακθματικά, άρχιςε να 

διδάςκει ςε πολλά τμιματα και ςε πολλοφσ τομείσ. Η μεταδοτικότθτά του ιταν τόςο 

ςθμαντικι, που μποροφςε να κάνει κατανοθτζσ και τισ πιο δφςκολεσ ζννοιεσ, ακόμθ και 

ςτουσ κακά προετοιμαςμζνουσ φοιτθτζσ. 

 

Αγόραςε εξοπλιςμό για το εργαςτιριο Φυςικισ και παριγγειλε βιβλία για τθ Βιβλιοκικθ. 

Ανζλαβε διάφορεσ ςθμαντικζσ κζςεισ μζςα ςτο Πανεπιςτιμιο, για να προςδϊςει φψοσ και 

αξία ςτο επίπεδο ςπουδϊν. Μζςα ςε όλα αυτά τα χρόνια ο Lobachevsky ςυνζχιηε να δίνει 

μάχεσ με το Διευκυντι του Πανεπιςτθμίου, τον Magnitskii, για να υλοποιιςει τισ ιδζεσ του. 

 

Σο 1826, ζγινε Σςάροσ ο Νικόλαοσ ο Α', και ειςιγαγε μια πιο ανεκτικι και ιπια πολιτικι ςε 

αυτό τον τομζα. Ο Διευκυντισ του Πανεπιςτθμίου Magnitskii αποπζμφκθκε από τθ κζςθ 

του, τθν οποία πιρε ο Musin-Pushkin, ο οποίοσ βρικε ςτο πρόςωπο του Lobachevsky ζναν 

αξιόπιςτο και δυνατό ςφμμαχο, για να φζρει τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ που χρειαηόταν το 

Πανεπιςτιμιο του Kazan. Ο Lobachevsky ζγινε τελικά Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου, μια 

κζςθ που διατιρθςε για τα επόμενα 19 ζτθ. το λόγο που ζβγαλε ςτθν αρχι τθσ καριζρασ 

του ωσ Πρφτανθσ, περιζγραψε το ρόλο που πρζπει να παίηει ζνα Πανεπιςτιμιο και οι 

επιςτιμονεσ μζςα ςτθν κοινωνία. Ζδωςε ζμφαςθ ςτθν αρμονικι ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ και ςυηιτθςε το ρόλο των επιςτθμϊν και το κακικον των επιςτθμόνων 

προσ τθ χϊρα τουσ και τουσ ανκρϊπουσ τθσ. 

 

Σα χρόνια αυτά, το Πανεπιςτιμιο του Kazan, υπό τθ κακοδιγθςθ του Lobachevsky, άκμαςε 

ςε όλουσ τουσ τομείσ. Αν και μια επιδθμία χολζρασ ςτθν περιοχι απείλθςε ακόμα και τθν 

ίδια τθν φπαρξθ του Πανεπιςτθμίου, ο Lobachevsky κατάφερε να διατθριςει το επίπεδο 

των ςπουδϊν με τα μζτρα που πιρε. Για αυτι του τθν επιτυχία δζχτθκε και τον ζπαινο του 

Σςάρου. 

 

Σο 1832, ο Lobachevsky παντρεφτθκε μια γυναίκα κατά πολφ νεϊτερι του κι από το γάμο 

του απζκτθςε επτά παιδιά. Αποχϊρθςε από το πανεπιςτιμιο το 1846 και πολφ γριγορα 

αρρϊςτθςε βαριά. Η ςτεναχϊρια του από το κάνατο του μεγαλφτεροφ του γιου, το άγχοσ 

του από τθν κακι του οικονομικι κατάςταςθ, αφοφ ζδωςε ζνα μεγάλο μζροσ τθσ 

προςωπικισ του περιουςίασ για το Πανεπιςτιμιο, χειροτζρεψαν τθν αρρϊςτια του, θ οποία 

οδιγθςε ςτθν τφφλωςθ και ςτο κάνατό του αργότερα. 

 

Ζτςι ο Lobachevsky πζκανε, χωρίσ να γίνουν γνωςτά τα μακθματικά του επιτεφγματα και 

χωρίσ να ζχει κάποια φιμθ για αυτά. 

 

Η μεγαλφτερι του εργαςία, "Geometriya", ολοκλθρϊκθκε το 1823, αλλά δεν εκδόκθκε ςτθν 

αρχικι τθσ μορφι, παρά μόνο δεκαετίεσ αργότερα, το 1909. Η εργαςία του για τθ Μθ 

Ευκλείδια Γεωμετρία και ιδιαίτερα για τθν "Τπερβολικι Γεωμετρία" τυπϊκθκε το 1929. 



Αυτιν τθν ίδια εργαςία ηιτθςε ο Lobachevsky να εκδοκεί, αλλά θ Ακαδθμία Επιςτθμϊν τθσ 

Αγίασ Πετροφπολθσ τθν απζρριψε. Σο γεγονόσ αυτό δείχνει ότι θ δθμιουργικι και 

πρωτοποριακι φανταςία του Lobachevsky ιταν πολφ μακρινι και απρόςιτθ για τα 

τετράγωνα, ορκολογιςτικά μυαλά τθσ Ακαδθμίασ. 

 

Δεν μποροφςε να γίνει αποδεκτό το γεγονόσ ότι, ενϊ δεκάδεσ μεγάλοι και μικροί 

μακθματικοί για αιϊνεσ προςπακοφςαν να αποδείξουν το 5ο Αξίωμα του Ευκλείδθ, υπιρχε 

κάποιοσ μακθματικόσ που όχι μόνο αρνιόταν να αςχολθκεί με τθν απόδειξι του αλλά και 

τολμοφςε να αντικακιςτά το 5ο Αξίωμα ωσ εξισ: 

 

 

"Τπάρχουν δφο ευκείεσ παράλλθλεσ προσ μία άλλθ ευκεία, που διζρχονται από ζνα ςθμείο 

ζξω από τθν ευκεία" 

 

Βζβαια ίςωσ ηθτάμε πολλά από τθ Ρϊςικθ Ακαδθμία, αφοφ και ο ίδιοσ ο διάςθμοσ τότε 

Gauss ιςχυριηόταν ότι είχε φτάςει ςτα ίδια ςυμπεράςματα, αλλά φοβόταν τθν κατακραυγι 

των άλλων μακθματικϊν και για το λόγο αυτό δεν εξζδωςε ποτζ τα ςυμπεράςματά του. 

 

Σο 1834 ο Lobachevsky ανακάλυψε μια μζκοδο ςτρογγυλοποίθςθσ των ριηϊν των 

αλγεβρικϊν εξιςϊςεων. Αυτι θ μζκοδοσ αναπτφχκθκε ανεξάρτθτα από τον Graffe, ο οποίοσ 

κζρδιςε με αυτι του τθν ανακάλυψθ το βραβείο τθσ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν του Βερολίνου. 

Αυτι τθ μζκοδο χρθςιμοποιοφν ςιμερα οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ για να λφςουν τζτοια 

προβλιματα. Σθν ίδια μζκοδο ανακάλυψε και ο Dandelin, και για αυτό ονομάηεται ςιμερα 

"Μζκοδοσ Dandelin-Graffe". Ο Lobachevsky, αν και ίςωσ ιταν ο πρϊτοσ που ζφταςε ςε 

αυτι τθ λφςθ, δεν αναφζρεται ςτθν παγκόςμια ορολογία παρά μόνο ςτθ Ρωςία. 

 

Η ςυνειςφορά του Lobachevsky, ζςτω και με αυτό τον επειςοδιακό τρόπο, ζςτω κι αν ποτζ 

δεν τον κατάλαβε κανείσ, παρά μόνο μετά το κάνατό του, ιταν πολφ μεγάλθ. Η 

επιςτθμονικι του ζμπνευςθ και θ δθμιουργικι του ιδιοφυΐα οδιγθςαν ςε ζνα ςθμαντικό 

βιμα προσ τθν απελευκζρωςθ τθσ ςκζψθσ των Μακθματικϊν από τα ςτενά όρια που τουσ 

ζβαηε για χιλιάδεσ χρόνια θ Ευκλείδεια ςκζψθ. 

 

Ζτςι, με τθ ςυνειςφορά του Lobachevsky αλλά και άλλων μακθματικϊν, όπωσ π.χ. ο 

Riemann, μπόρεςε ο Einstein, τον 20ο αιϊνα, να τολμιςει να αμφιςβθτιςει τθ Γεωμετρία 

του Χϊρου, όπωσ τθν ξζρουμε, και να μασ προςφζρει τθ Θεωρία τθσ χετικότθτασ, που 

απζδειξε πόςο δίκιο είχε ο Lobachevsky και άλλοι τολμθροί μακθματικοί ςτθν αναηιτθςθ 

άλλθσ Γεωμετρίασ, πζρα απο αυτιν που μασ παρουςιάηουν οι περιοριςμζνεσ και 

φυλακιςμζνεσ μασ αιςκιςεισ. 


