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Predgovor

V prispevku bomo predstavili dele nekaterih časopisnih člankov, ki se

nanašajo na profesorja dr. Josipa Plemlja (1873–1967) v obdobju njegove

največje ustvarjalnosti na Dunaju in v Černovicah, to je v letih 1902–1915.

Kaže, da je novost v Plemljevem življenjepisu odkritje, da je v Čer-

novicah imel tudi poljudna predavanja iz astronomije in da je tam opazo-

val neki meteor, o čemer je obvestil zvezdarno na Dunaju.

Dotaknili se bomo tudi na novo ustanovljene univerze v Ljubljani leta

1919. Prof. Plemelj je bil namreč njen prvi rektor. Kot lahko preberemo v

[7], je Plemelj po prvi svetovni vojni, ki ga je zelo osebno prizadela, bil bolj

učitelj na univerzi kot pa znanstvenik. Objavil je sicer še nekaj pomemb-

nih člankov, za katere je sam pravil, da je imel njihovo vsebino dognano

že pred vojno. Kljub temu imamo popolnoma upravičeno Plemlja za očeta

sodobne slovenske matematike.

Slika 1. Prof. dr. Josip Plemelj – spomenik pred ljubljansko univerzo.

Preučevanje starih nemških besedil je nemogoče brez solidnega znanja

nemščine in znanja stare nemške pisave, to je gotice, s katero je bilo natis-

kanih ogromno število znanstvenih, literarnih in drugih del ter časopisov
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in dokumentov. Za razumevanje sto let starih nemških besedil pride kot

za nalašč zgodovinski slovar [4]. Novejša nemška besedila so pisana v la-

tinici. Od gotskih črk je ostala v uporabi samo črka ß, ki je nastala iz , ki

pa je v bistvu zlitje črk s in z. Tiskano latinsko nemško pisavo imenujejo

tudi antikva, gotsko pa fraktura. Deli člankov, pisanih v gotici, so v priču-

jočem besedilu prepisani kar v gotici. Če drugega ne, bodo bralcu služili

za bralno vajo. V pomoč jim bo naslednja tabela:

antikva fraktura antikva fraktura

A a A a N n N n

B b B b O o O o

C c C c P p P p

D d D d Q q Q q

E e E e R r R r

F f F f S s S s Ŋ 

G g G g T t T t

H h H h U u U u

I i I i V v V v

J j J j W w W w

K k K k X x X x

L l L l Y y Y y

M m M m Z z Z z

Pred prvo svetovno vojno so se naši predniki po nemških šolah učili

pisati in brati gotico. Zelo so pazili na pisavo in vlekli črke natančno

od črte do črte, ko so v šoli pisali v zvezke (slika 3). Pri preučevanju

zgodovine matematike nam pogosto pride v roke dokument, napisan v

takšni pisavi, zato jo je koristno poznati. Tako kot danes, je branje doku-

menta, pisanega na roko, lahko zelo težavno.
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Slika 2. Iz nemške čitanke, tiskane leta 1914.

Časopisi, ki se jih da enostavno pregledati, so dosegljivi prek portala

[8]. Kar se tiče prof. Plemlja, je bilo moč najti okoli 70 člankov, ki ga

omenjajo. Nekatere stvari je bilo potrebno dodatno pokomentirati, zato se

je besedilo nekoliko razširilo.

Priimek Plemelj se v časopisih pojavi še večkrat, a ne gre vselej za

našega profesorja. Priimek Plemelj je bil vedno bolj redek. Kot zanimivost

povejmo, da se je še v zakotno Cerkno okoli leta 1850 z Gorenjske priselil

Jernej Plemelj. Njegova nekdanja domačija, ki je zamenjala nekaj last-

nikov, še vedno stoji ob Cerknici se še vedno imenuje Pri Gorenjcu. Njegov

sin Jožef je bil zelo podjeten in je zgradil dva mlina, žago, malo elektrarno

in nekatere druge obrate in zaposlil nekaj ljudi. Ni znano, če je v sorodu z

našim profesorjem. Danes je v Sloveniji malo manj kot 60 oseb, ki se pišejo

Plemelj, v glavnem na Gorenjskem.

Tudi v cerkljanskih starešinskih sejnih zapisnikih se pojavlja priimek
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Slika 3. Dokument v gotici. Tiče se Plemljevega gimnazijskega profesorja

Vincenca Borštnerja in njegove službe v Senju.

Plemelj. Dne 22. januarja 1902 so dali v zapisnik pod točko 18 (dobesedno,

z napakami vred):

Prečita se prošnja Josipa Plemelj iz Ravni hšt. 62 kteri prosi da naj se

ga po novi domovinski postavi sprejme v tukajšno občinsko zvezo; prošnja

se soglasno odobri ter se ga sprejme v tukajšnjo občinsko zvezo.

Stara hišna številka Ravne 62 je po stari katastrski razdelitvi bila v

resnici kar Pri Gorenjcu. Danes spada pod Cerkno. Dne 9. aprila 1906

so Plemlja spet obravnavali na starešinski seji in zapisali v zapisnik pod

točko 6:

Josip Plemelj iz Ravni hšt. 62 prosi dovoljenja zidati na njegovem

zemljišču parc. št. 375/2 v davč. obč. Reka–Ravne novo hišo. Odobreno

soglasno.
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V časopisu Österreichische Forst-Zeitung z dne 25. oktobra 1918 piše,

da je Plemelj, Cerkno, Post Kirchheim im Küstenland podaril 20 kron v

dobrodelne namene.

Nekaj oseb s priimkom Plemelj je bilo med vojno ranjenih, pogrešanih

ali padlih. Za leto 1915 sta na spisku: Matija Plemelj in Alojz Plemelj. Za

prvega ne piše, kje je bil doma, drugi pa je bil rojen 1891 na Bledu. Za leto

1918 je na spisku Martin Plemelj, rojen leta 1896 iz Ribnega pri Bledu.

V avstrijskem ilustriranem turističnem vodniku po Kranjski, Primorski

in Dalmaciji najdemo podatke, da je dr. Josip Plemelj v letih 1911–1914

oddajal gostom sobe s kuhinjo v hiši Villa Stella na Bledu. Istemu namenu

je bila na razpolago Hiša Plemelj. Dve družini Plemelj sta na Bledu morda

tudi kasneje, med obema svetovnima vojnama, oddajali sobe turistom: na

Cerkveni ulici 127 in Prešernovi cesti 175.

Sicer se v časopisju pojavlja priimek Plemelj že veliko prej: 1856 –

Venceslav Plemelj, revizor z Reke, je bil gost hotela Lamm (jagnje) na

Dunaju; 1882 – Venceslav Plemelj, c. kr. višji dacar na Reki ([2], 1882);

1871 in 1873 – Bartol Plemelj, kurator na Bohinjski Beli. Sorodnika dr.

Josipa Plemlja sta bila brata Valentin (1820–1875) in Franc Plemelj (1828–

1852). Prvi je bil župnik na Koroški Beli in je umrl zaradi udara strele,

drugi pa je umrl na Dunaju še kot študent medicine. Oba je zelo zanimala

botanika. Njune herbarije hranijo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. In

še bi lahko naštevali. Obstaja pa tudi priimek Plemel, brez črke j na koncu.

Danes slovnično pregibamo: Plemelj, Plemlja, . . . , profesor sam pa je bil

vajen blejskega pregibanja: Plemelj, Plemeljna, . . . . O Bledu in njegovi

okolici je dr. France Prešeren (1800–1849) leta 1836 zapisal v Krstu pri

Savici dva lepa verza:

Deshéla kránjska níma lépsh’ga krája,

Ko je s okólshnjo tá, podóba rája.
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1 Ljubljana in Dunaj

Ponovimo na kratko Plemljev življenjepis do prve svetovne vojne. V ta

namen uporabimo izvirno besedilo, ki je bilo objavljeno v časopisu Buko-

winaer Post 25. decembra 1908, ko je bil imenovan za rednega profesorja

matematike na univerzi v Černovicah, mestu v Bukovini, sedaj v Ukrajini.

Slika 4. Karta mesta Černovice.

Neue UniversitŁtŊprofeĄoren. Mit der AllerhŽĚĆen EntsĚlieung vom. 6. und 4. Dezember

1908 wurden die auerordentliĚen ProfeĄoren Dr. Josef Plemelj und Dr. Sextil PuŊcariu zu

Ordinarien ihrer FŁĚer an der UniversitŁt in CzernowiŃ ernannt. Josef Plemelj wurde zu VeldeŊ in

Krain am 11. Dezember 1873 geboren, absolvierte daŊ OberĆaatŊgymnasium in LaibaĚ 1894, Ćudierte

Philosophie an der UniversitŁt in Wien in den Jahren 1894{1898 und wurde dort 1898 zum Doktor

der Philosophie promoviert, hierauf Ćudierte er in Berlin 1899/1900 und GŽttingen 1900/1901 und

habilitierte er siĚ f§r Mathematik an der UniversitŁt in Wien im Jahre 1902. Er war Mitarbeiter

im ŽĆerreiĚisĚen Regionalbureau f§r die internationale naturwiĄensĚaftliĚe Bibliographie 1903{1907
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und AĄiĆent f§r Mathematik an der teĚnisĚen HoĚsĚule in Wien. Mit AllerhŽĚĆen EntsĚlieung

vom 24. September 1907 wurde Plemelj zum auerordentliĚen ProfeĄor der Mathematik an der

UniversitŁt in CzernowiŃ ernannt.

Slika 5. Avstro–Ogrska

Novi univerzitetni profesorji. S cesarjevim sklepom z dne 6. in 4. de-

cembra 1908 sta bila izredna profesorja dr. Josip Plemelj in dr. Sextil

Puşcariu imenovana za redna profesorja za njuni področji na univerzi v

Černovicah. Josip Plemelj se je rodil na Bledu na Kranjskem 11. decem-

bra 1873, dokončal je višjo državno gimnazijo v Ljubljani 1894, študiral

filozofijo na univerzi na Dunaju v letih 1894–1898 in tam 1898 promovi-

ral za doktorja filozofije, nakar je študiral v Berlinu 1899/1900 in Göttin-

genu 1900/1901 in se habilitiral za matematiko na dunajski univerzi 1902.

Bil je sodelavec na avstrijskem regionalnem uradu za mednarodno priro-

10



doslovno bibliografijo 1903–1907 in asistent za matematiko na tehniški

visoki šoli na Dunaju. S cesarskim sklepom z dne 24. septembra 1907

je bil Plemelj imenovan za izrednega profesorja matematike na univerzi v

Černovicah.

Pripomnimo, da so nekoč pod pojmom Bled razumeli samo blejski

grad, Burg Veldes. Vasi pod njim in okoli jezera, Grad, Rečica, Mlino

Želeče in Zagorice, so z leti zrastle v mesto Bled, uradno 1960. Josip

Plemelj se je rodil v vasi Grad. Na sliki 6 je v ospredju s skodlami krita

Plemljeva rojstna hiša. Ko se je rodil, je bila krita še s slamo. Po zvoniku

farne cerkve lahko sklepamo, da je slika nastala pred letom 1904, ko so

staremu zvoniku dali izrazito koničasto streho, kakršno poznamo danes.

Hišo, ki je bila nekoč zgled kmečke gorenjske hiše in so jo upodabljali celo

na razglednicah, so zaradi širitve ceste podrli leta 1919. Profesor Plemelj

je dal zgraditi, kot piše v [7], malo niže vilo Perun, ki stoji še danes. V njej

je Plemljeva spominska soba. Perun je najvišji bog v slovanski mitologiji,

je bog nevihte, groma in bliska. Njegovi simboli so perunika, sekira in

hrast.

Prve razrede šole je Plemelj opravil na Bledu. Na osemletno gimnazi-

jo v Ljubljani se je Plemelj lahko vpisal šele po zaključeni pripravljalnici,

čemur sta botrovali revščina doma in slaba začetna izobrazba. Zato je bil

precej starejši od svojih vrstnikov na gimnaziji. Hitro se je samostojno

vnaprej naučil vso gimnazijsko matematiko, tako da je lahko inštruiral

matematiko tudi starejše dijake, zlati maturante. Samostojno je že kot di-

jak razvil sinx in cosx v Taylorjevo vrsto in bil malo razočaran, ko je kas-

neje razvoja našel v nekem učbeniku višje matematike. V petem razredu

(leta 1891) je prof. Vincenc Borštner (1843–1917) dal dijakom naslednjo

nalogo :

(A) Konstruiraj trikotnik, če poznaš stranico c, višino vc in razliko ko-

tov α − β, 0 < α − β < π.
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Slika 6. Podoba Bleda s Plemljevo rojstno hišo v ospredju okoli leta 1900.

Nihče je ni znal takoj rešiti, Plemelj pa jo je doma rešil z uporabo

trigonometričnih funkcij in nato na podlagi rezultata tudi konstruiral re-

šitev, seveda z neoznačenim ravnilom in šestilom. Prof. Borštnerja je zelo

presenetila originalnost rešitve, ki je bila drugačna kot tista v zbirki, iz

katere je dal zgornjo nalogo. Ni se treba čuditi, da sta se tudi zato Boršt-

ner in Plemelj po tem dogodku še bolje razumela. Borštnerjeve zbirke

nalog se Plemelj žal ni nikoli zapomnil. V Černovicah je zbirko videl pri

študentih, pa si naslova spet ni niti zapisal niti zapomnil, tako da še danes

ne vemo, od kod je Borštner črpal take konstrukcijske naloge.

Vse pa kaže, da je naloga (A) precej stara. V svoji zbirki [3] iz leta 1805

jo je objavil Meier Hirsch (1765 ali 1770–1851), nemški privatni učitelj
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matematike, in jo tudi rešil. Besedilo je naslednje:

Die Grundlinie eineŊ DreieĘŊ, die HŽhe deĄelben, und der UntersĚied der Winkel an der

Grundlinie, sind gegeben; man soll daŊ DreieĘ finden.

Dane so osnovnica trikotnika, višina nanjo in razlika kotov ob osnovnici.

Treba je najti ta trikotnik.

Morda se da nalogo poiskati v kakšni še starejši zbirki ali učbeniku.

Res pa je bila objavljena in rešena večkrat kasneje. Reševali so jo celo na

35. nemški matematični olimpijadi v šolskem letu 1995/96.

Plemelj je iskal rešitve naloge (A) še veliko let kasneje, nazadnje konec

leta 1939. Prvič je svojo dijaško rešitev pokazal šele leta 1949 na 1. kon-

gresu Zveze jugoslovanskih društev matematikov, fizikov in astronomov

na Bledu, prispevek pa je bil objavljen v Beogradu leta 1951 v zborniku

kongresa, v Ljubljani pa šele 101 leto po Plemljevi dijaški rešitvi, to se

pravi leta 1992, in sicer v Obzorniku za matematiko in fiziko. To pa ni

prva objava Plemljeve rešitve v slovenščini. Naloga (A) je bila priobčena

v reviji Proteus 1949/50 z namenom, da bi jo reševali bralci in našli še

kakšno drugačno rešitev. Še v istem letniku je nekaj rešitev objavil Plemelj

sam, med njimi tudi svojo originalno iz dijaških let.

Iz Plemljevih dijaških let (1892) izvira tudi njegova konstrukcija pravil-

nega sedemkotnika. Tega lika se, kot vemo, ne da konstruirati z neoz-

načenim ravnilom in šestilom. Plemelj je najprej našel algebrsko enačbo

šeste stopnje, kateri zadošča stranica s7 pravilnega sedemkotnika, ki je

včrtan krogu s polmerom r. Enačbo je razcepil na dve kubični enačbi, od

katerih ima ena za rešitev s7. Ker je poznal Cardanove formule za korene

kubične enačbe, je prišel do rezultata:

s7 =
r
√

3
2

sec
α
3
, cotα = 3

√
3.

Problem konstrukcije pravilnega sedemkotnika je tako skrčen na problem

tretjinjenja kota α = 10,89339464◦, ki ni velik in zato dober približek do-
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bimo že, če namesto loka tretjinimo kar pripadajočo tetivo. Kot α pa se

seveda da konstruirati.

Približne konstrukcije pravilnega sedemkotnika, včrtanega krogu s pol-

merom r, so poznali že prej. Najenostavnejši približek za s7 je kar r
√

3/2,

to se pravi višina enakostraničnega trikotnika s stranico r.

Plemelj je bil prepričan, da je tako enostavna konstrukcija pravilnega

sedemkotnika, kot jo je našel, že znana, zato je ni takoj objavil. Šele potem,

ko je ni bil našel v obsežni knjigi, ki obravnava tovrstne probleme, je

rešitev objavil pod naslovom Die Siebenteilung des Kreises (Sedminjenje

kroga) v reviji Monatshefte für Mathematik und Physik leta 1912.

Plemelj je na Dunaju uspešno študiral na filozofski fakulteti in tam

leta 1898 doktoriral. Njegov doktorski mentor je bil prof. dr. Gustav von

Escherich (1849–1935). Ta je Plemlja takoj, ko je odkril njegovo znanje

in talent, tudi odvrnil od študija astronomije kot glavnega predmeta, kar

si je obetavni študent najprej želel, in ga usmeril v matematiko s pojas-

nilom, da astronomi le težko dobijo službo. Prepričal ga je, da je primeren

za akademsko kariero. Kljub temu pa je Plemlja astronomija vedno po

malo zanimala. Preračunal je pot kometa, ki nas je obiskal leta 1847, in

so mu dali oznako 1847 I. Plemelj je dobil v roke podatke opazovanj tega

kometa, za katerega je potem v potu svojega obraza izračunal elemente

tira. Njegova obhodna doba je okoli deset tisoč let. Verjetno pa je bila to

seminarska naloga, ki jo je moral izdelati svojemu profesorju astronomije

Edmundu Weissu (1837–1917). Kot bomo videli, je kasneje v Černovicah

opazoval neki meteor, o čemer je obvestil dunajsko zvezdarno. O tem so

potem pisali tudi časopisi. Kaže pa, da časopisi o Plemlju, ko je bil še

študent, niso ničesar pisali.

Prvič se je Plemelj pojavil v časopisih, ko je postal privatni docent. To

je bil naziv, ki ni omogočal redne plače in se je bilo treba za preživetje kako

drugače znajti. Časopis Neues Wiener Tagblatt je v svoji dnevni izdaji 6.
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maja 1902 poročal:

Der MiniĆer f§r CultuŊ und UnterriĚt Dr. Ritter v. Hartel hat die BesĚl§Ąe der betreĎenden

ProfeĄoren-Collegien auf ZulaĄung deŊ Dr. Wilhelm LaŃko alŊ Privatdocenten f§r GeburtŊhilfe und

GynŁkologie an der medicinisĚen FakultŁt und Dr. Josef Plemelj alŊ Privatdocenten f§r Mathematik

mit AuŊsĚlu der Geometrie an der philosophisĚen FakultŁt in Wien, deŊ . . . beĆŁttigt.

Minister za uk in bogočastje dr. vitez von Hartel je potrdil sklep pri-

stojnih profesorskih kolegijev, da postane dr. Wilhelm Latzko privatni

docent za porodništvo in ginekologijo na medicinski fakulteti, dr. Josip

Plemelj pa privatni docent za matematiko brez geometrije na filozofski

fakulteti na Dunaju.

Wilhelm August vitez von Hartel (1839–1907) je bil minister za uk in

bogočastje v letih 1900–1905. Na dunajski univerzi je bil redni profesor

za klasična jezika. Veliko zaslug je imel pri reorganizaciji izobraževanja

deklet.

Nemška besedna zveza Minister für Cultus und Unterricht pomeni

dobesedno minister za bogočastje in pouk. Kdo ve zakaj, v slovenščini

se je bolj prijela besedna zveza minister za uk in bogočastje, kot piše v

starih avstrijskih in jugoslovanskih časopisih pred drugo svetovno vojno.

Prav tako prevajamo Ministerium für Cultus und Unterricht v Ministrstvo

za uk in bogočastje.

Časopisa Neue Freie Presse in Wiener Zeitung sta 19. marca oziroma

10. april 1903 objavila v rubriki Znanost – cesarska akademija znanosti

na Dunaju:

DaŊ wirkliĚe Mitglied Hofrat G. von EsĚeriĚ legt eine Abhandlung von Dr. J. Plemelj in

Wien vor, welĚe den Titel f§hrt: \Über die Anwendung der FredholmsĚen FunktionalgleiĚung in

der Potentialtheorie".

Redni član dvorni svétnik G. von Escherich je predložil razpravo dr.

Josipa Plemlja z Dunaja z naslovom “O uporabi Fredholmove funkcijske

enačbe v teoriji potenciala”.
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Escherich je bil redni član matematično–prirodoslovnega razreda ce-

sarske akademije znanosti na Dunaju. Plemljeva razprava je bila objavlje-

na v Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften leta

1903, v reviji Monatshefte für Mathematik und Physik (Sejna poročila ce-

sarske akademije znanosti) leta 1904 pa še podobna razprava Zur Theorie

der Fredholmschen Funktionalgleichung (K teoriji Fredholmove funkcij-

ske enačbe). Danes uporabljamo v besedni zvezi Fredholmova funkcijska

enačba namesto pridevnika funkcijska raje pridevnik integralska. Fred-

holmova integralska enačba je oblike

ϕ(x)−λ
∫ b

a
K(x,y)ϕ(y)dy = f (x),

kjer je λ številski parameter, K(x,y) in f (x) dani funkciji nekega razreda,

ϕ(x) pa neznana funkcija. Funkcijo K(x,y) imenujemo jedro integralske

enačbe. Najenostavnejši primer je integralska enačba z izrojenim jedrom,

ki je oblike

K(x,y) =
n∑
k=1

αk(x)βk(y),

kjer so αk(x) in βk(y) znane funkcije. Taka integralska enačba se prevede

na sistem n linearnih enačb z n neznankami.

Revijo Monatshefte für Mathematik und Physik sta postavila na noge

leta 1890 Gustav von Escherich in Emil Weyr (1848–1894) in je izhajala na

Dunaju do 1944. Leta 1947 jo je obudil Johann Radon (1887–1956) in od

takrat izhaja z naslovom Monatshefte für Mathematik pri založbi Springer

v sodelovaju z avstrijskim matematičnim društvom.

Radon je bil, tako kot Plemelj, Escherichov doktorand. Doktoriral je

leta 1910. Pri Escherichu in Weyru je doktoriral leta 1887 tudi Wilhelm

Wirtinger (1865–1945). Radon in Wirtinger sta bila nekaj časa tudi ured-

nika revije Monatshefte für Mathematik und Physik. Wirtinger in Plemelj

sta si od leta 1908 do 1920 veliko dopisovala.
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Plemelj je v Göttingenu (1900/1901) poslušal Holmgrenova predavanja

o Fredholmovih integralskih enačbah, ki so bile takrat še novost, se takoj

navdušil nad njimi in prišel do novih, zavidanja vrednih rezultatov.

Erik Ivar Fredholm (1866–1927) je bil švedski matematik. Njegov dok-

torski mentor je bil Gösta Mittag-Leffler (1846–1927). Fredholm je na

prelomu stoletja vpeljal integralske enačbe in ustrezno teorijo, ki se imenu-

jeta po njem. Erik Albert Holmgren (1872–1943) je bil tudi švedski mate-

matik, ki se je pretežno ukvarjal s parcialnimi diferencialnimi enačbami.

V letih 1904 in 1905 so časopisi Plemlja v glavnem pustili pri miru, le

Grazer Tagblatt je 2. maja 1905 zapisal, da je najel sobo v graškem hotelu

Daniel. Med drugimi gosti piše:

{ Dr. J. Plemelj, Univ. Dozent, Wien. {

Omenjen je tudi v avstrijsko–cesarskem koledarju, na primer za leti

1904 in 1905, kot sodelavec na avstrijskem regionalnem uradu za medna-

rodno prirodoslovno bibliografijo. Urad je vodil geograf in alpinist August

Böhm von Böhmersheim (1858-1930), Rudolf Wagner, doktor filozofije, pa

je bil prav tako sodelavec.

Časopis Wiener Zeitung je 19. maja 1906 poročal v rubriki Znanost –

cesarska akademija znanosti na Dunaju:

Dr. Josef Plemelj in Wien §berreiĚt eine Mitteilung mit dem Titel: \Über den ExiĆenzbeweiŊ

deŊ RiemannsĚen FunktionŊsyĆemŊ mit gegebener Monodromiegruppe".

Dr. Josip Plemelj z Dunaja je predal poročilo z naslovom “O dokazu za

eksistenco Riemannovega sistema funkcij z dano monodromijsko grupo”.

Stvar je bila objavljena z rahlo spremenjenim naslovom “Über einen

neuen Existenzbeweis des Riemannschen Funktionssystems mit gegebener

Monodromiegruppe”, to se pravi “O novem dokazu za eksistenco Rieman-

novega sistema funkcij z dano monodromijsko grupo”, v Anzeiger der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Glasnik cesarske akademije

znanosti) leta 1906.
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2 Černovice in prva svetovna vojna

V letu 1907 se je Josip Plemelj že lahko pohvalil, da mu je uspelo objaviti 8

kvalitetnih matematičnih znanstvenih prispevkov, največ v reviji Monats-

hefte für Mathematik und Physik. To je bil zagotovo signal, da je goden za

napredovanje. Napredoval je tudi sicer: leta 1906 se je poročil. Dovolj mu

je bilo biti asistent, privatni docent in sedenja v pisarni Augusta Böhma.

Na univerzi v Černovicah so potrebovali profesorja matematike in pred-

lagani Plemelj je po utečeni proceduri v daljni Bukovini leta 1907 postal

izredni profesor matematike (natančneje o tem je zapisano v [7]). Vest o

Plemljevem imenovanju je priobčilo več časopisov.

Dunajski Deutsches Volksblatt je 2. oktobra 1907 zapisal:

AuŊzeiĚnungen und Ernennungen von UniversitŁtŊprofeĄoren. { Der Privatdozent an der

UniversitŁt Wien Dr. Josef Plemelj wurde zum auerordentliĚen ProfeĄor der Mathematik an der

UniversitŁt in CzernowiŃ ernannt. {

Odlikovanja in imenovanja univerzitetnih profesorjev. – Privatni do-

cent na dunajski univerzi dr. Josip Plemelj je bil imenovan za izrednega

profesorja matematike na univerzi v Černovicah.

Praški Prager Abendblatt je istega dne objavil vest:

Se. MajeĆŁt der Kaiser hat . . . den Privatdozenten an der UniversitŁt in Wien Dr. Josef

Plemelj zum a. o. ProfeĄor der Mathematik an der UniversitŁt in CzernowiŃ ernant.

Njegova cesarska Visokost je . . . privatnega docenta na dunajski uni-

verzi dr. Josipa Plemlja imenovala za izrednega profesorja matematike na

univerzi v Černovicah.

Podobno novico so tiste dni objavili tudi drugi časopisi: Prager Tag-

blatt, dunajski Reichspost, Grazer Tagblatt Czernowitzer Tagblatt in Buko-

winaer Post

V Černovicah je Czernowitzer Allgemeine Zeitung je 6. novembra

1907 poročal:
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Von unseren UniversitŁt. Der neuernannte auerordentliĚe ProfeĄor der Mathematik an unserer

UniversitŁt Dr. Josef Plemelj iĆ auŊ Wien hier eingetroĎen und hat seine Vorlesungen §ber

\Algebra" bereitŊ aufgenommen.

Z naše univerze. Novoimenovani izredni profesor matematike na naši

univerzi dr. Josip Plemelj je z Dunaja prispel sem in se je že lotil svojih

predavanj iz algebre.

Slika 7. Glavna železniška postaja v Černovicah.

Že omenjeni Avstrijec August Böhm von Böhmersheim, pri katerem je

delal Plemelj na Dunaju, ima pester in zanimiv življenjepis. Študiral je

na dunajski tehniški visoki šoli in geografijo na dunajski univerzi. Dok-

torat iz filozofije mu je 1882 podelila univerza v Erlangnu. Nato je de-

lal kot prostovoljec na dunajskem geološkem zavodu in še naprej študiral

v Münchnu in Berlinu. Habilitiral se je 1887 za fizikalno geografijo na

dunajski tehniški visoki šoli. Potem je dobil delo na oddelku za prirodo-

znanstvo dvornega muzeja na Dunaju. Od leta 1906 je vodil avstrijski

regionalni urad za mednarodno prirodoslovno bibliografijo, kjer se je sre-

čal s Plemljem, s katerim je še dolgo prijateljeval. Leta 1908 je postal

redni profesor za geografijo na univerzi v Černovicah, kjer se je ukvarjal
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pretežno z matematično geografijo. Od leta 1920 je predaval na graški uni-

verzi in se 1922 upokojil. Prvenstveno je raziskoval na področju geografije,

doma pa je bil tudi v geologiji in paleontologiji. Raziskoval je geomor-

fologijo Alp, zlasti vzhodnih. Bil je tudi navdušen alpinist in soudeležen

pri prvih osvojitvah nekaterih gorskih vrhov. Za nas je pomembno nje-

govo delo Steiner Alpen – ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der

Gebirgsgruppennamen (Kamniške Alpe – prispevek k zgodovini razvoja

imen gorskih skupin). August Böhm je veliko potoval po Evropi in Plemlju

od vsepovsod pošiljal razglednice. Nikakor ni mogel razumeti, da Plemelj

kot velik matematik, ki bi ga lahko postavili ob bok Eulerju, Gaußu in

Besselu, po prvi svetovni vojni vztraja v neki zakotni Ljubljani ([6]).

V Černovice je seveda Plemelj dopotoval z vlakom. Avstro-Ogrska je

imela takrat že dobro razvejano železniško omrežje. Progo iz Lvova do

Černovic v dolžini 267 km so odprli že leta 1866. Reke Dnester, Zlato

Bistrico in Prut je prečkala po veličastnih železnih mostovih. Železniški

most čez Prut tik pred Černovicami se je že leta 1868 pod težo vlaka zrušil,

zato je bila proga precej časa zaprta. Verjetno je Plemelj potoval z Dunaja

prek Moravske Ostrave, Krakova, Tarnowa, Rzeszowa, Przemysla, Lvova,

Stanisławowa, Kolomije v Černovice. Krajše poti po železnici ni bilo, tudi

prek Ogrske ne. Černovice ležijo namreč onstran Karpatov in jih je bilo

treba z Dunaja nekako zaobiti. Zračna razdalja med Dunajem in Černovi-

cami je okoli 710 km, po omenjeni progi pa okoli 900 km. Lahko si pred-

stavljamo, da je Plemelj porabil za to vožnjo skoraj cel dan. V Černovicah

je stanoval na Franzensgasse 43 a v središču mesta.

Čez slab mesec, 11. decembra 1907, je bil časopis Czernowitzer Allge-

meine Zeitung natančnejši:

Der ordentliĚe ProfeĄor der Mathematik Dr. Robert DaublebŊky v. SterneĘ iĆ zum ordentliĚen

ProfeĄor deŊselben FaĚeŊ an der UniversitŁt Graz; an seiner Ćatt iĆ der Privatdozent an der

UniversitŁt in Wien Dr. Josef Plemelj zum auerordentliĚen ProfeĄor der Mathematik ernannt
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Slika 8. Železnice v monarhiji okoli 1855 – dokončane in načrtovane.

worden. PlemeljŊ ArbeitŊgebiet iĆ die moderne Theorie der DiĎerentialgleiĚungen und vor Allem

die Gruppe von Fragen, die durĚ die neueren UntersuĚungen deŊ SĚweden Fredholm in den

Vordergrund deŊ mathematisĚen IntereĄeŊ ger§Ęt worden.

Redni profesor matematike dr. Robert Daublebsky von Sterneck je bil

imenovan za rednega profesorja iste stroke na univerzi v Gradcu. Na nje-

govo mesto je bil imenovan privatni docent z univerze na Dunaju dr. Josip

Plemelj kot izredni profesor matematike. Plemljevo delovno področje je

moderna teorija diferencialnih enačb in predvsem skupina vprašanj, ki so

prodrla v ospredje zanimanja matematikov po novejših raziskavah Šveda

Fredholma.

Robert Daublebsky von Sterneck (1871–1928) je bil sin enako imeno-

vanega von Sternecka (1839–1910), generalmajorja, geofizika, astronoma

in geodeta. Von Sternek mlajši je delal na področjih diferencialne ge-

ometrije, analitične teorije števil in algebre. Matematiko je študiral na

Dunaju, kjer je doktoriral pri Escherichu in Weyru. Nato je delal v knjiž-
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Slika 9. Železniška proga Lvov (Lemberg) – Černovice – Sučava.

nici, postal tako kakor Plemelj privatni docent dunajske univerze in še

tehniške visoke šole, 1904 je postal izredni profesor na univerzi v Čer-

novicah, kjer je 1906 postal redni profesor, nato pa je 1907 dobil isti naziv

še na graški univerzi, kjer je bil 1913/14 dekan filozofske fakultete.

Mesto Černovice ob reki Prut v Bukovini, kakor ga imenujemo Slovenci

in Čehi, Nemci Czernowitz, Madžari Csernyivci, Ukrajinci Qern�vc�, Rusi

Qernovcy, Belorusi Qarnaŭcy, Romuni Cernăuţi in Poljaki Czerniowce, je

zamenjalo več gospodarjev. Izpod Turkov je prešlo pod Habsburško ce-

sarstvo, nato pod Avstrijo in Avstro-Ogrsko. Po prvi svetovni vojni so

ga dobili Romuni, nato Sovjeti in nazadnje Ukrajinci. Mesto je bilo v

Plemljevem času nacionalno zelo pisano. Tam so živeli Nemci, Avstrij-

ci, Romuni, Moldavci, Poljaki, Ukrajinci, Rusini, Armenci in Židje. V

jeziku slednjih, jidiš, so bile Černovice !Zצירנובי, v pravilni hebrejščini pa
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!Zטשערנאווי. Mesto je imelo takrat kakšnih 85.000 prebivalcev.

Slika 10. Razglednica iz Bukovine kaže pisanost tamkajšnjega življa.

Univerza v Černovicah je bila ustanovljena leta 1875 kot Franz-Josephs-

Universität, sto let po priključitvi Bukovine Habsburški monarhiji.

Ob ustanovitvi je imela univerza tri fakultete: teološko, pravno in filo-

zofsko. Njen prvi rektor je bil Constantin Tomaszczuk (1840–1889), prav-

nik in politik. Univerzo so ustanovili predvsem zato, da bi nemštvo laže

širilo svoj vpliv na vzhod Evrope. Na spominski plošči piše v ukrajinščini:

V c~omu budinku 4 �ovtn� 1875 roku za Visoko� uhvalo� c�sar� Franca

�ozefa I bulo v�dkrito Qern�vec~ki� un�versitet.

Sledi napis v nemščini, oba pa mimoidočim sporočata:

V tem poslopju je bila 4. oktobra 1875 po ustanivitveni listini cesarja

Franca Jožefa I. odprta Univerza Černovice.

Zanimiva ukrajinska beseda: �ovten~, oktober. Na neki drugi spomin-

ski plošči v Černovicah sicer prijazno piše po nemško in ukrajinsko:

Chernowitz, auf halbem Weg zwischen Kiew und Bukarest, Krakau

und Odessa, war die heimliche Hauptstadt Europas, wo die Bürgersteige

mit Rosensträussen gefegt wurden und es mehr Buchhandlungen gab als

Bäckereien.
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Slika 11. Spominska plošča ustanovitve univerze v Černovicah.

Qern�vc� ·Na p�vdoroz� m�� K�vom � Buharestom, Krakovom � Ode-

so� ·byli tamno� stolice� �vropi. De trotuari p�dm�tali buke-

tami tro�nd, a knigaren~ bylo b�l~xe, n�� pekaren~.

Černovice, na pol poti med Kijevom in Bukarešto, Krakovom in Odeso,

je bilo tajno glavno mesto Evrope, kjer so pločnike pometali s šopi vrtnic,

in kjer je bilo več knjigarn kot pekarn.

Ob ustanovitvi univerze v Černovicah so seveda počeli veliko reč, kot

se ob taki slavnosti spodobi. O svečanostih so pisali tudi časopisi. Dunaj-

ski Illustrirtes Wiener Extrablatt (izhajal v letih 1872-1928; danes bi pisali

Illustriertes) je 5. oktobra 1875 poročal:

4. Oktober. Zu den FeĆliĚkeiten in CzernowiŃ. (Privat-Telegramm deŊ \Ill. Wiener
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Slika 12. Spomin na stare čase.

Extrablatt".)

In der Aula deŊ provisorisĚen UniversitŁtsgebŁudeŊ versammelten siĚ naĚ 11 Uhr Rektor und

ProfeĄoren, sŁmmtliĚe Deputationen der Stadt im FeĆkleide. Zu Seiten der Tribune Ćanden Pedelle

mit den Szeptern deŊ RektorŊ und der drei FakultŁten.

4. oktober. O svečanostih v Černovicah.

V avli začasnega univerzitetnega poslopja so se po 11. uri zbrali v

slavnostnih oblačilih rektor, profesorji in vsa odposlanstva mesta. Ob

straneh tribune so stali šolski slugi z žezli rektorja in fakultet.

Slavnostnega odprtja univerze so se udeležili številni gosti od blizu

in daleč: minister za uk in bogočastje Stremayr, njegov svétnik Lemayer,

25



deželni predsednik Alesani, predstavniki univerz iz Gradca, Innsbrucka,

Krakova, Lvova, Prage, Dunaja, Klausenburga (romunsko Cluj, madžarsko

Kolozsvár), Strasburga, Frankfurta in drugi. Slavnost so popestrili tudi

domači pevci. Glavni namen univerze, o čemer piše tudi prof. dr. Ivan

Vidav (1918–2015) v [7], je razviden iz govorov nekaterih gostov.

ProfeĄor SĚmidt von der Grazer UniversitŁt bezeiĚnet die neue HoĚsĚule alŊ Zeugni und

BeweiŊ der glŁnzenden Erfolge der deutsĚen KulturmiĄion auf diesem Boden und die Aufgabe

StraburgŊ im WeĆen habe sie hier im OĆen zu erf§llen.

Profesor Schmidt z graške univerze označi novo visoko šolo kot priče-

vanje in dokaz bleščečih uspehov nemškega kulturnega poslanstva na teh

tleh, kar mora opraviti na Vzhodu isto nalogo kot na Zahodu v Strasburgu.

Slika 13. Austria, postavljena 1875 – simbol širjenja nemštva na Vzhod.

Po združitvi Nemčije leta 1871 je bil Strasburg z Alzacijo in Loreno
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vred priključen Nemčiji. V Strasburgu so takoj pohiteli z ustanovitvijo

nemške univerze (1872) z namenom širjenja nemštva na Zahod.

Podobnih misli so bili tudi Inama von Sternegg iz Innsbrucka, Fan-

gor iz Lvova in drugi govorniki. Nekateri govori so se končali z glasnim

odobravanjem navzočih.

Prvi profesor matematike na univerzi v Černovicah je bil Leopold Ge-

genbauer (1849–1903). Prišel je z Dunaja, po štirih letih je nadaljeval

kariero v Innsbrucku in na Dunaju. Sledil mu je Gustav von Escherich, ki

je prišel iz Gradca, v Černovicah predaval tri leta in nadaljeval v Gradcu in

na Dunaju. Leta 1883 se je spoprijel z matematiko Adolf Migotti (1850–

1886) z dunajske tehniške visoke šole. Migotti je veliko planinaril in se

smrtno ponesrečil. Nasledil ga je Anton Puchta (1851–1903), ki je bil prej

na praški tehniški visoki poli in na praški univerzi. Umrl je v Černovicah.

Delo je za njim nadaljeval že omenjeni Robert Daublebski von Sterneck,

za njim pa naš Josip Plemelj, ki je v Černovicah zdržal okoli deset let.

Plemelj je imel smolo, da ga je ravno tam doletela prva svetovna vojna in

se je moral od tam umikati. Leta 1917 so ga vtaknili v vojaško službo in

njegovega dela je bilo v Černovicah tudi uradno konec. Tja je leta 1909 z

Dunaja prišel Hans Hahn (1879–1934), ki je 1915 vstopil v avstrijsko voj-

sko, bil 1916 ranjen, nakar je odšel v Bonn na tamkajšnjo univerzo. Svojo

univerzitetno kariero je končal na Dunaju. Leta 1911 se je v Černovicah

habilitiral Erwin Kruppa (1885–1967), malo potem ko je bil doktoriral na

graški tehniški visoki šoli, kamor se je vrnil po sedmih letih.

Profesor Josip Plemelj je v Černovicah, kot smo že navedli v njegovem

življenjepisu, hitro napredoval. Že leta 1908 je bil imenovan za rednega

profesorja matematike na filozofski fakulteti. O tem so pisali časopisi.

Lokalni Czernowitzer Allgemeine Zeitung je 23. decembra 1908 po dunaj-

skem časopisu Wiener Zeitung povzel:

Der Kaiser ernannte den auerordentliĚen ProfeĄor Doktor Josef Plemelj zum ordentliĚen Pro-
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feĄor der Mathematik, ferner den auerordentliĚen Prof. Dr. Sextil PuŊcariu zum ordentliĚen

ProfeĄor der rumŁnisĚen SpraĚe und Literatur an der UniversitŁt in CzernowiŃ.

Cesar je imenoval izrednega profesorja dr. Josipa Plemlja za rednega

profesorja matematike, dalje izrednega profesorja dr. Sextila Puşcarija

za rednega profesorja romunskega jezika in literature na univerzi v Čer-

novicah.

Skoraj enako besedilo so tiste dni objavili še Prager Abendblatt, Neues

Wiener Journal in nekateri drugi časopisi.

Sextil Puşcariu (1877–1948) je bil romunski romanist in romunist. Štu-

diral je v Leipzigu, Parizu in na Dunaju, kjer se je habilitiral za področje

romanistike. Kariero je nadaljeval v Černovicah, kjer je bil v času prve

svetovne vojne dekan filozofske fakultete, in v Cluju, kjer je bil celo prvi

rektor univerze, ustanovljene 1919. Bil je tudi družbeno politično aktiven

in član več znanstvenih akademij.

Časopisa Czernowitzer Tagblatt in Bukowinaer Post sta 24. marca 1908

objavila naslednjo vest:

Studentenversammlung. Sonntag, den 22. MŁrz l. J. fand in einem Saale unserer UniversitŁt

eine Versammlung der inskribierten RealsĚulabsolventen (Naturh., Philologen und HiĆoriker) Ćatt,

an der alŊ Vertreter Seiner Magnifizenz deŊ Herrn RektorŊ Herr Dekan Prof. Radakowicz,

sowie die Herren ProfeĄoren Dr. SĚariŃer, Dr. Friedwagner, Dr. Zelinka, Dr. Geitler, Dr.

Plemelj und Dozent Dr. Botezat teilnahmen.

Zbor študentov. Nedelja, 22. marca tekočega leta, so v eni od dvoran

naše univerze zborovali vpisani absolventi realk (prirodoslovci, jezikoslov-

ci in zgodovinarji), kjer so kot zastopniki njegove magnificence gospoda

rektorja bili udeleženi gospod dekan prof. Radaković, kakor tudi profe-

sorji dr. Scharitzer, dr. Friedwagner, dr. Zelinka, dr. Geitler, dr. Plemelj

in docent dr. Botezat.

Dr. Josef Geitler vitez von Armingen (1870–1923) je bil avstrijski fizik.

Študiral je v Bonnu in Pragi, 1896 je bil imenovan za privatnega docenta
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na nemški univerzi v Pragi, leta 1906 je prevzel katedro za eksperimen-

talno fiziko na univerzi v Černovicah. Njegovo glavno raziskovalno po-

dročje je bilo elektromagnetno valovanje. Po romunskem prevzemu uni-

verze se je preselil v Gradec na tehniško visoko šolo. Eden od njegovih

doktorandov je bil Wojciech Rubinowicz (1889–1974), ki je matematiko

študiral pri Josipu Plemlju, fiziko pa pri Michaelu Radakoviću. Plemelj

je privabil Rubinowicza v Ljubljano na novo univerzo, kjer je predaval od

jeseni 1920 do pomladi 1922 v takrat slabih materialnih razmerah ([6]).

Kariero je nadaljeval v Lvovu in Varšavi.

Michael Radaković (1866–1934) je bil tudi avstrijski fizik. Fiziko in

matematiko je študiral na graški univerzi, nato dve leti v Berlinu pri Helm-

holtzu in Kirchhoffu. Leta 1897 je postal privatni docent za teoretično

fiziko, leta 1902 pa neplačani izredni profesor na univerzi v Innsbrucku.

Ukvarjal se je z notranjo balistiko. Leta 1906 je zasedel katedro za teo-

retično fiziko na univerzi v Černovicah. Kmalu po začetku prve svetovne

vojne se je preselil na univerzo v Gradcu, kjer je zasedel katedro za teo-

retično fiziko. Leta 1936 je to katedro prevzel znani fizik Erwin Schrödin-

ger (1887–1961). Radaković je po prvi svetovni vojni vabil Plemlja na

graško univerzo, kjer bi lahko zasedel mesto rednega profesorja, toda naš

profesor je ponudbo s težkim srcem odklonil ([6]).

Leta 1908 je Plemelj v reviji Monatshefte für Mathematik und Physik

objavil rešitev Riemannovega problema o eksistenci homogene linearne

diferencialne enačbe s predpisanimi singularnimi točkami in s predpisano

monodromijsko grupo. Nekateri imajo Plemljevo rešitev za njegov naj-

večji znanstveni dosežek. Za njegov uspeh so hitro izvedeli matematiki

po celotni Evropi. Problem je postavil Bernhard Riemann (1826–1866),

David Hilbert (1862–1943) pa ga je leta 1900 uvrstil pod številko 21 na

seznam svojih 23 znamenitih problemov.

Prof. Plemelj v Černovicah ni predaval samo matematiko, ampak je
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imel tudi poljudna predavanja iz astronomije. Ta so bila verjetno v sklopu

njegove obveznosti, imenovane collegium publicum, ki je bila, kot piše v

[7], na vrsti vsak tretji semester. Časopis Czernowitzer Allgemeine Zeitung

je na primer 13. februarja 1909 objavil vabilo:

VolkŊt§mliĚe UniversitŁtskurse. Sonntag, den 14. Februar, erĆer Vortrag deŊ Herrn ProfeĄorŊ

Dr. Josef Plemelj: \AuŊ der Sternenwelt" (mit LiĚtbildern), von halb 5 biŊ halb 6 Uhr

naĚmittagŊ; UniversitŁt, zweiter StoĘ und leŃter Vortrag deŊ Herrn ProfeĄorŊ Dr. Sigmund

Herzberg-FrŁnkel: \Moderne KulturĆrŽmungen im LiĚte der GesĚiĚte", von 6 biŊ 7 Uhr abendŊ,

UniversitŁt, zweiter StoĘ.

Poljudni univerzitetni tečaji. Nedelja, 14 februarja, prvo predavanje

gospoda profesorja dr. Josipa Plemlja: “Iz zvezdnega sveta” (s fotografi-

jami), od pol petih do pol šestih popoldne, univerza, drugo nadstropje,

in zadnje predavanje gospoda profesorja dr. Sigmunda Herzberg-Fränkla:

“Moderni kulturni tokovi v luči zgodovine”, od šeste do sedme ure zvečer,

univerza, drugo nadstropje.

Plemljeva astronomska predavanja so bila najavljena že v januarju za

14., 21. in 28. februar ter 7. marec ob zgoraj navedenem času in lokaciji.

Ko je dr. Sigmund Herzberg-Fränkel svoja predavanja končal, je nadalje-

val profesor dr. Sextil Puşcariu s temo “Romunska zgodovina na začetku

XIX. stoletja” (v romunščini).

Iz objave v časopisu Bukowinaer Post s dne 2. decembra 1909 je raz-

vidno, da je prof. Plemelj sodeloval tudi pri promocijah novih doktorjev:

Promotionen. In der Aula unserer UniversitŁt wurden promoviert Herr Trajan Brailean zum

Doktor der Philosophie und FinanzkommiĄŁr Otto ErnĆ zum Doktor der ReĚte. AlŊ Promotoren

fungierten die ProfeĄoren, Dr. Plemelj bezieungŊweise dr. EhrliĚ.

Promocije. V avli naše univerze sta bila promovirana gospoda Trajan

Brailean za doktorja filozofije in komisar za finance Otto Ernst za doktorja

prava. Promocijo sta izpeljala prof. dr. Plemelj oziroma dr. Ehrlich.

Prof. Plemelj se astronomiji nikoli ni popolnoma odrekel. Imel je tudi
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zelo dober vid. Kot piše v [7], je Venero lahko opazoval celo pri belem

dnevu. Morda ga je za astronomijo malo navdušil tudi njegov gimnazijski

profesor Vincenc Borštner, ki je v Celovcu objavljal prirodoslovne članke,

tudi take z astronomsko vsebino.

Slika 14. Neues Wiener Journal, 7. maja 1910: Plemelj in meteor.

Leta 1910 je prof. Plemelj presenetil dunajsko zvezdarno z depešo,

kaj je videl v Černovicah. Objavljena je bila skoraj z istimi besedami v

časopisih Neue Freie Presse in Neues Wiener Journal 7. maja 1910:

Eine hŽĚĆ intereĄante HimmelŊersĚeinung. Die Wiener Sternwarte erhielt geĆern vom mete-

orologisĚen Observatorium in CzernowiŃ eine DepesĚe, in der mitgeteilt wird, da Herr Plemelj,

ProfeĄor der Mathematik an der dortigen UniversitŁt, eine ErsĚeinung am Himmel beobaĚtet hat, die

kaum jemalŊ von einem AĆronomen gesehen wurde. Der DepesĚe zufolge wurde am 4. Mai um

9. Uhr 33 Minuten OrtŊzeit ein Meteor erĆer GrŽe, im S§doĆen aufgehend, gesehen. DaŊselbe

zog §ber OĆen naĚ Norden und ging im NordweĆen unter. Die grŽte HŽhe §ber dem Horizont

war 30 Grad, dabei war die GesĚwindigkeit zuerĆ langsam, dann rasĚer, dann wieder langsamer.

Die Dauer der ErsĚeinung erreiĚte die ganz auergewŽhnliĚe LŁnge von f§nf Minuten. ProfeĄor

Plemelj hielt die ErsĚeinung f§r ein Meteor, welĚeŊ die Grenze der ErdatmosphŁre Ćreifte und

dieselbe dann wieder verlie. WaŊ bei dieser ErsĚeinung dem FaĚmann sofort in die Augen fŁllt, iĆ,

da dieseŊ Meteor auf- und untergegangen iĆ. Da daŊ kurze St§Ę der Bahn der f§r gewŽhnliĚ

ersĚeinenden Meteore alŊ gerade Linie aufgefat werden kann, so folgt darauŊ, da solĚe Meteore
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entweder nur aufgehen oder nur untergehen kŽnnen, niemalŊ aber beideŊ zugleiĚ der Fall sein

kann. Dazu kommt die auergewŽhnliĚ lange SiĚtbarkeit von 5 Minuten, wŁhrend sonĆ derartige

ErsĚeinungen nur wenige Sekunden andauern. Soviel kann aber jeŃt sĚon gesagt werden, da die

Bahn dieseŊ MeteorŊ eine krumme Linie iĆ und relativ sehr weit von der ErdoberflŁĚe gelegen

war. Diese Kr§mmung iĆ jedenfallŊ durĚ die Attraktion der Erde hervorgerufen worden. FallŊ

daŊ Meteor unsere ErdatmosphŁre geĆreift hat, wurde deĄen urspr§ngliĚe GesĚwindigkeit, die 42

Kilometer in der Sekunde oder mehr betragen haben kann, verringert, aber eŊ iĆ ganz gut mŽgliĚ,

da durĚ diese Verringerung die GesĚwindigkeit niĚt biŊ auf 30 Kilometer gebraĚt wurde, und

dann konnte daŊ Meteor die ErdatmosphŁre wieder verlaĄen und siĚ von der Erde entfernen. DaŊ

Meteor hat siĚ dann wie ein Trabant unserer Erde verhalten, der aber keine elliptisĚe, sondern eine

parabolisĚe oder hyperbolisĚe Bahn mit R§ĘsiĚt auf die Erde eingesĚlagen hat. EŊ laĄen siĚ im

gegenwŁrtigen Momente noĚ niĚt alle MŽgliĚkeiten §berbliĘen, weil ein solĚer Fall der erĆe iĆ, der

von faĚkundiger Seite beobaĚtet wurde. Von der grŽten WiĚtigkeit wŁren deŊhalb BeobaĚtungen

von anderen, hauptsŁĚliĚ nordŽĆliĚ von CzernowiŃ gelegenen Orten, die daŊ wiĚtigĆe Element, die

HŽhe in Kilometern §ber die ErdoberflŁĚe, zu beĆimmen geĆatten werden.

Izjemno zanimiv nebesni pojav. Dunajska zvezdarna je včeraj prejela z

meteorološkega observatorija v Černovicah depešo, ki sporoča, da je gos-

pod Plemelj, profesor matematike na tamkajšnji univerzi, opazoval pojav

na nebu, ki ga je komaj kdaj videl kak astronom. Sledeč depeši je bil 4.

maja ob 9. uri 33 minut po lokalnem času viden meteor prve velikosti,

ki je vzšel na jugovzhodu, se pomikal prek vzhoda proti severu in zašel

na severozahodu. Največja višina nad horizontom je bila 30◦, pri čemer

je bila hitrost najprej majhna, potem večja, nazadnje spet manjša. Tra-

janje pojava je doseglo prav nenavadno dolžino 5 minut. Profesor Plemelj

ima pojav za meteor, ki je oplazil mejo Zemljine atmosfere in jo potem za-

pustil. Kar pri tem pojavu strokovnjaku takoj pade v oči, je dejstvo, da je

meteor vzšel in zašel. Ker lahko razumemo kratek del tira običajno pojav-

ljajočega se meteorja kot ravno črto, sledi, da tak meteor bodisi samo vzide

ali samo zaide, nikoli pa ne oboje hkrati. Poleg tega imamo opraviti z ne-
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navadno dolgo vidljivosto 5 minut, medtem ko sicer tovrstni pojavi trajajo

le nekaj sekund. Sedaj pa že lahko rečemo toliko, da je tir tega meteorja

kriva črta in leži relativno zelo daleč od Zemljine površine. To ukrivljenost

vsekakor povzroča privlačnost Zemlje. Če je meteor našo Zemljino atmos-

fero oplazil, se mu je prvotna hitrost, ki je 42 km/s ali več, zmanjšala, je

pa čisto možno, da to zmanjšanje hitrosti ni seglo do 30 km/s, in je potem

Meteor Zemljino atmosfero zapustil in se od Zemlje oddaljil. Meteor se

je potem obnašal kot trabant naše Zemlje, ki pa ni krenil po eliptičnem

tiru, ampak po paraboličnem ali hiperboličnem glede na Zemljo. Ne da

se v sedanjem trenutku pregledati vseh možnosti, ker je tak primer prvi,

ki je bil opazovan s strokovne plati. Najpomembnejša bi bila zato opazo-

vanja z drugih, v glavnem od Černovic severovzhodno ležečih krajev, ki bi

dovolili določiti najvažnejši element, višino v km nad Zemljino površino.

Časopis Salzburger Volksblatt: unabhängige Tageszeitung für Stadt

und Land Salzburg z dne 6. maja 1910 je bil krajši:

Ein HimmelŊPhŁnomen. CzernowiŃ, 6. Mai. Eine intereĄante ErsĚeinung beobaĚtete am 4.

dŊ der UniversitŁtŊprofeĄor Plemelj, welĚer an jenem Tage um 9 Uhr 33 M. abendŊ ein hell

leuĚtendeŊ Meteor fallen sah, daŊ einen Halbkreisbogen von 180 Grad besĚrieben hat. BiŊher war

die AnsiĚt verbreitet, da Meteore in geradliniger Bahn durĚ den Raum niedergehen.

Nebesni pojav. Černovice, 6. maj. Zanimiv pojav je opazoval 4. tega

meseca univerzitetni profesor Plemelj, ki je tistega dne ob 9. uri 33 minut

zvečer videl padati svetleč meteor, ki je opisal polkrožni lok 180◦. Doslej

je bilo razširjeno mnenje, da se meteorji spuščajo po premočrtnem tiru

skozi prostor.

Meteor (iz grške besede μετέωρος – na nebu se nahajajoč) ali utrinek

je razžarjeno drobno telo, na primer ostanek kometa ali asteroida, ki z

veliko hitrostjo (do 72 km/s) zaide v Zemljino atmosfero. Če je razlaga v

časopisih bila pravilna, naj presodijo astronomi.

Nekoč je pri mnogih ljudstvih veljalo, da si je treba, videč utrinek,
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nekaj lepega zaželeti, kar pa se ne sme nikomur povedati, sicer se želja

ne bo izpolnila. Bolj pa so se ljudje bali kometov, ki naj bi napovedovali

vojne in katastrofe. Koliko so bili ljudje še v Plemljevih časih vraževerni,

izpričuje v časopisu Neues Wiener Journal 7. maja 1910 naslednji prispe-

vek:

Die KometenfurĚt. AuŊ BukareĆ wird unŊ unter dem GeĆrigen telegraphiert: Eine auŊ 12.000

Personen beĆehende ProzeĄion begibt siĚ in Begleitung von dreiig GeiĆliĚen in 30 Extraz§gen auŊ

RumŁnien naĚ Rom, um den PapĆ um SĚuŃ vor dem Kometen zu bitten. Die ProzeĄion wird am

10. Mai in Rom eintreĎen.

Strah pred kometi. Iz Bukarešte so nam včeraj telegrafirali: procesija

12.000 oseb se podaja v spremstvu tridesetih duhovnikov s tridesetimi

posebnimi vlaki iz Romunije v Rim, da bi prosili papeža za zaščito pred

kometi. Procesija bo prispela v Rim 10. maja.

Prej ali slej je bilo pričakovati, da bo Josip Plemelj deležen tudi kakšne

nagrade za svoje neumorno znanstveno raziskovalno delo. In res! Leta

1910 je znanstveno društvo kneza Jablonowskega iz Leipziga razpisalo

temo za raziskavo, ki bi dala nekaj bistveno novega na področju teorije

potenciala. Od avtorjev je razpis zahteval tudi jasnost in strogost ali pa

vsaj primeren obseg in popolnost. Plemelj se je odzval na razpis z delom

“Potentialtheoretische Untersuchungen” (Raziskave v teoriji potenciala).

Nekaj napotkov, kako naj bo delo napisano, da bo zadoščalo vsem pogo-

jem razpisa in da bo ocenjevalcem všeč, je Plemlju dal Wilhelm Wirtinger

v enem od številnih pisem. Plemelj je to upošteval in uspel. Zato sta lahko

časopisa Bukowinaer Post in Czernowitzer Tagblatt 28. maja 1911 objavila

zelo lepo novico:

Dem ProfeĄor der Mathematik an der UniversitŁt in CzernowiŃ Dr. Josef Plemelj wurde von

der f§rĆliĚen JablonowŊkisĚen GesellsĚaft der WiĄensĚaften in Leipzig f§r seine Arbeit \Potentialthe-

oretisĚe UntersuĚungen" der f§r daŊ Jahr 1910 auŊgesĚriebene mathematisĚe PreiŊ zuerkannt.

Profesorju matematike na univerzi v Černovicah dr. Josipu Plemlju
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je bila za njegovo delo “Potentialtheoretische Untersuchungen” prisojena

nagrada društva kneza Jablonowskega iz Leipziga za leto 1910.

Društvo kneza Jablonowskega je bilo ustanovljeno leta 1769 na uni-

verzi v Leipzigu in se je imenovalo Fürstlich Jablonowskische Gesellschaft

der Wissenschaften — Societas Jablonoviana. Deluje še danes. Ustanovitelj

društva je bil poljski premožnež in državni knez Józef Aleksander Jabło-

nowski (1711–1777). Društvo naj bi vsako leto razpisalo nagrade za naj-

boljša dela na področju matematike ali fizike, ekonomije, pa tudi iz nem-

ško–poljske zgodovine in zgodovine slovanskih narodov.

Slika 15. Monatshefte für Mathematik und Physik 22 (1911), del kazala.

Profesor Plemelj je rad odrinil kakšno krono tudi v dobrodelne namene,

kar so objavili v časopisih. Tako je na primer časopis Czernowitzer Allge-

meine Zeitung dne 28. decembra 1911 objavil:

F§r die durĚ die HoĚwaĄerkataĆrophe BesĚŁdigten sind in der abgelaufenen WoĚe naĚĆehende

Spenden eingelaufen und zwar: . . . , Dr. Josef Plemelj, . . .

Za prizadete v katastrofalnih poplavah so v preteklem tednu prispe-

vali: . . . , dr. Josip Plemelj, . . .

Tik pred prvo svetovno vojno, 9. julija 1914, je bilo v Czernowitzer

Allgemeine Zeitung objavljeno:

Dem UniversitŁtŊ-Studentenheime sind anlŁliĚ deŊ 12. Juni angef§hrten FeĆkonzerteŊ naĚĆe-

hende Spenden und UnterĆ§Ńungen zu GunĆen eineŊ StipendienfondŊ geleiĆet worden: LandeŊprŁsi-

dent Graf von Meran 50 K, B§rgermeiĆer Dr. Weielberger 50 K, Graf Ezdorf 10 K, Dr.

PasĚkiŊ 10 K, ProfeĄor Dr. Plemelj 10 K, . . .

35



Univerzitetnemu študentskemu domu so za 12. junija izveden slavnos-

tni koncert v prid štipendijskemu skladu dali naslednje prispevke in pod-

poro: deželni predsednik grof von Meran 50 K, župan dr. Weißelberger

50 K, grof Ezdorf 10 K, dr. Paschkis 10 K, prof. dr. Plemelj 10 K, . . .

Prav tako kasneje, kot je pisalo v Czernowitzer Tagblatt 30. decembra

1915, ko je bila Evropa že krepko v vojni:

Spenden der CzernowiŃer UniversitŁtŊprofeĄoren f§r unsere Soldaten. F§r die WeihnaĚtŊbesĚe-

rung der an der Bukowiner Grenze kŁmpfenden Soldaten spendeten beim MagiĆrate: . . . , Prof.

Dr. Josef Plemelj, 2K: . . .

Prispevki profesorjev univerze v Černovicah za naše vojake. Za božično

obdaritev na bukovinski meji borečih se vojakov so na magistratu darovali:

. . . , prof. dr. Josip Plemelj, 2K: . . .

Leta 1912 je Plemelj prejel še eno nagrado za delo “Potential-theoreti-

sche Untersuchungen”, in sicer nagrado Richarda Liebna. Liebnovo na-

grado je po želji, ki jo je izrazil v oporoki bankir Ignatz Lieben (1805–

1862), ustanovila leta 1863 njegova soproga Elise (1807–1867). Prvič je

bila podeljena nagrada Ignaza Liebna leta 1865 nam zelo znanemu fiziku

Jožefu Stefanu (1835–1893). Prejel jo je tudi v Ljubljani rojeni, kasnejši no-

belovec Fritz Pregl leta 1914. Podeljevala se je za najodličnejša dela v fiziki

in kemiji, od leta 1900 pa tudi za fiziologijo. Nagrado Richarda Liebna za

izjemne dosežke v matematiki so ustanovili leta 1909 in Plemelj je bil prvi,

ki jo je prejel leta 1912. Richard Lieben (1842–1919) je bil Ignatzev sin.

Liebnovo nagrado so imeli kar za avstrijsko Nobelovo nagrado.

Leta 2004 je NU – Jüdisches Magazin für Politik und Kultur v 17.

zvezku pisal o Liebnovi nagradi, ki je bila leta 1937 ustavljena zaradi

nacističnega preganjanja družine ustanovitelja, oživili pa so jo leta 2004.

Objavili so naslednje besedilo:

Der Lieben-Preis zählte zu den prestigeträchtigsten wissenschaftlichen

Auszeichnungen, die in der Monarchie zu erlangen waren. Zukunftswei-
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send war die Auswahl junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen,

die später zu international anerkannten Experten in ihrem Feld wurden:

So erhielten immerhin vier der Lieben-Preisträger, Fritz Pregl, Otto Loewi,

Karl von Frisch und Viktor Hess, später den Nobelpreis. Lise Meitner,

Felix Ehrenhaft, Josef Stefan und der Mathematiker Josip Plemelj waren

weitere herausragende Wissenschaftler, deren frühe Leistungen mit dem

Lieben-Preis ausgezeichnet wurden.

Liebnovo so prištevali med najprestižnejša znanstvena priznanja, ki so

se lahko dosegla v monarhiji. Izbor mladih znanstvenikov in znanstvenic,

ki so kasneje postali mednarodno priznani strokovnjaki na svojem po-

dročju, je bil usmerjen v bodočnost. Res so prejeli kar štirje Liebnovi

nagrajenci kasneje Nobelovo nagrado: Fritz Pregl, Otto Loewi, Karl von

Frisch in Viktor Hess. Nadalje so bili Lise Meitner, Felix Ehrenhaft, Jožef

Stefan in matematik Josip Plemelj izvrstni znanstveniki, katerih dela so

bila odlikovana z Liebnovo nagrado.

Friderik ali Fritz Pregl (1869–1930) je prejel Nobelovo nagrado za kemi-

jo leta 1923. Njegov in Plemljev gimnazijski profesor matematike v Ljub-

ljani je bil Vincenc Borštner. Pregl je deloval v Gradcu in Innsbrucku in

razvil izjemno natančno metodo za kvantitativno organsko mikroanalizo.

Otto Loewi (1873–1961) je prejel Nobelovo nagrado za fiziologijo ali

medicino leta 1936 za odkritja na področju kemičnih prenosov živčnih

impulzov. Deloval je najprej v Marburgu v nemški deželi Hessen, nato na

Dunaju in v Gradcu. Po priključitvi Avstrije nacistični Nemčiji leta 1938

mu je uspelo emigrirati v ZDA.

Karl von Frisch (1885–1982) je prejel Nobelovo nagrado za fiziologijo

ali medicino (skupaj še z dvema sonagrajencema) leta 1973 za nova spoz-

nanja pri proučevanju čebel. Rojen je bil na Dunaju, kjer je tudi študiral.

Deloval je v Münchnu, Rostocku, Vroslavu, Gradcu in na Dunaju.

Viktor Hess (1883–1964), rojen v Gradcu, je prejel skupaj še z enim
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sonagrajencem Nobelovo nagrado za fiziko za odkritje kozmičnih žarkov.

Deloval je v Gradcu, na Dunaju in v ZDA, kamor je po Anschlussu emi-

griral.

Dunajski časopis Deutsches Volksblatt in Czernowitzer Allgemeine Zei-

tung sta 1. junija 1912 bralcem sporočala:

Die PreiŊverteilung. Verliehen wurden: Der Lieben-PreiŊ f§r Physiologie an den Privatdozenten

an der Wiener-UniversitŁt Doktor OŊwald RiĚter f§r seine Monographie \Die ErnŁhung der Algen",

der R. Lieben-PreiŊ f§r Mathematik an ProfeĄor Dr. Josef Plemelj in CzernowiŃ f§r seine Arbeit

\PotentialtheoretisĚe UntersuĚungen".

Podelitev nagrad. Podeljeni sta bili: Liebnova nagrada za fiziologijo

privatnemu docentu dunajske univerze dr. Oswaldu Richterju za njegovo

delo “Die Ernähung der Algen” (Prehranjevanje alg), nagrado Richarda

Liebna za matematiko pa profesorju dr. Josipu Plemlju v Černovicah za

njegovo delo “Potentialtheoretische Untersuchungen”.

Časopis Salzburger Volksblatt: unabhängige Tageszeitung für Stadt

und Land Salzburg je 2. junija 1912 poročal:

Heuer gelangte auĚ zum erĆenmal der RiĚard Lieben-PreiŊ f§r Mathematik zur Verleihung.

Der PreiŊ wurde ProfeĄor Dr. Josef Plemelj in CzernowiŃ f§r seine Arbeit: \PotentialtheoretisĚe

UntersuĚungen" zuerkannt.

Letos je prvič prišlo do podelitve nagrade Richarda Liebna za matema-

tiko. Prisodili so jo profesorju dr. Josipu Plemlju v Černovicah za njegovo

delo “Potentialtheoretische Untersuchungen”.

Nekaj podobnega je svojim bralcem sporočil tudi časopis Österreichi-

sche Illustrierte Zeitung 9. junija 1912.

Polomil pa ga je časopis Bukowinaer Post 2. junija 1912, ker je zapisal:

UniversitŁtŊprofeĄor Plemelj TrŁger eineŊ PreiseŊ der BudapeĆer Akademie der WiĄensĚaften.

In der JahreŊsiŃung der Akademie der WiĄensĚaften in BudapeĆ vom 31. Mai l. J. wurde der

LiebenpreiŊ f§r Mathematik zum erĆen Male an den UniversitŁtŊprofeĄor Dr. Josef Plemelj in

CzernowiŃ f§r seine Arbeit \PotentialtheoretisĚe UntersuĚungen" verliehen.
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Univerzitetni profesor Plemelj nagrajenec budimpeštanske akademije

znanosti. Na letnem zasedanju akademije znanosti v Budimpešti 31. maja

tega leta je bila prvič podeljena Liebnova nagrada za matematiko uni-

verzitetnemu profesorju dr. Josipu Plemlju v Černovicah za njegovo delo

“Potentialtheoretische Untersuchungen”.

Zadrego je potem pojasnjeval in popravljal časopis Czernowitzer All-

gemeine Zeitung dne 4. junija 1912:

Die AuŊzeiĚnung deŊ UniversitŁtŊprofeĄorŊ Doktor Plemelj. Die Meldung, da Univer-

sitŁtŊprofeĄor Doktor Plemelj f§r eine mathematisĚe Arbeit mit einem Preise der BudapeĆer Akademie

der WiĄensĚaften beteilt worden sei, beruht insofern auf einem Irrtum, alŊ der LiebenpreiŊ Herrn

ProfeĄor Plemelj f§r seine auŊgezeiĚnete Arbeit, dem hervorragendĆen unter sŁmtliĚen der Jury

vorgelegten Elaboraten, von der Wiener Akademie der WiĄensĚaften verliehen wurde. DaŊ Miver-

ĆŁndniŊ hatte eine irrt§mliĚe Meldung deŊ k. k. KorrespondenzbureauŊ zur UrsaĚe.

Odlikovanje univerzitetnega profesorja dr. Plemlja. Sporočilo, da je

bila univerzitetnemu profesorju dr. Plemlju podeljena nagrada budim-

peštanske akademije znanosti za matematično delo, temelji na pomoti,

kajti Liebnovo nagrado je podelila gospodu profesorju Plemlju za nje-

govo izvrstno delo, najodličnejše med vsemi elaborati, ki so bili pred-

loženi žiriji, dunajska akademija znanosti. Za nesporazum je krivo na-

pačno sporočilo c. kr. dopisnega urada.

Vest o Plemljevih dveh nagradah se ni kar tako hitro polegla. Dne

3. decembra 1912 je prorektor prof. dr. Stefan Saghin (1860-1920) na

zboru podal obsežen pregled dogajanja na univerzi v iztekajočem se letu.

Zborovanje se je končalo z inavguracijo rektorja dr. Raimunda Friedricha

Kaindla (1866–1930).

Seveda dr. Saghin med drugim ni mogel mimo Plemljevih dosežkov. V

časopisu Czernowitzer Allgemeine Zeitung so ljudje lahko že 4. decembra

1912 brali:

Mit ganz besonderem Stolze will iĚ hervorgeben, da der ProfeĄor der Mathematik Dr. Josef
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Plemelj den PreiŊ der mathematisĚ-physikalisĚen KlaĄe der f§rĆliĚ JablonŊki’sĚen GesellsĚaft der

WiĄensĚaften in Leipzig und den RiĚard Lieben-PreiŊ der kaiserliĚen Akademie der WiĄensĚaften in

Wien erhielt.

Vsak se lahko zmoti. Nekdo je zapisal napačno Jablonski namesto

pravilno Jablonowski. Vse skupaj pa je pomenilo:

S prav posebnim ponosom lahko poudarim, da je profesor matema-

tike dr. Josip Plemelj prejel nagrado matematično-fizikalnega razreda

znanstvenega društva kneza Jablonowskega v Leipzigu in nagrado Richar-

da Liebna cesarske akademije znanosti na Dunaju.

Ni pa razvidno, če so tudi slovenski dnevni, tedenski in drugi časopisi

kaj pisali o Plemljevih uspehih v Černovicah.

Czernowitzer Tagblatt je 24. avgusta 1912 zapisal, kakšne tedenske

obveznosti s študenti je imel Plemelj na univerzi v Černovicah. Prevod ni

potreben.

. . . Plemelj: DiĎerential- und IntegralreĚnung, 5Ć; Seminar f§r Mathematik, 2Ć; Proseminar

f§r Mathematik, 2Ć; . . .

V začetku leta 1913 so Plemlja imenovali celo v neko komisijo, ver-

jetno zato, ker je veljal za dobrega računarja. V kakšne politične zadeve se

ni vmešaval, saj je vedno zase trdil, da bi politik sicer lahko postal, a da

nima dovolj razvitega daru govora. Ko se je začela prva svetovna vojna,

ki jo je po njegovem mnenju izzvala Avstrija z napadom na Srbijo, je bil

malo preglasen in so ga kmalu, konec leta 1916, z Bleda odpeljali v Lvov v

četo rezervnih stražarjev. Po dveh mesecih so ga preselili v Gross Heilen-

dorf, danes Postřelmov na Moravskem. Rektorju univerze v Černovicah in

prijateljem se je lahko zahvalil, da so z njim, tudi zaradi slabega zdravja,

lepše ravnali. Nato so ga preselili na Dunaj na neki vojaški inštitut, od

koder se je vrnil na Bled k družini sredi leta 1818 (več o tem v [6]).

Czernowitzer Tagblatt je 3. januarja 1913 objavil:

Ueber Antrag deŊ Abg. Serbu fand heute vorabend eine Konferenz im LandeŊauŊsĚuĄe Ćatt,
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an welĚer LandeŊprŁsident Dr. Graf v. Meran, die Abg. Serbu und Onciul und der Univer-

sitŁtŊprofeĄor der Mathematik Doktor Plemelj ein Vertreter auŊ dem BankfaĚe teilnehmen. Diese

KomiĄion hat die Aufgabe, die AnuitŁtŊraten deŊ zum ZweĘe der Sanierung aufzunehmenden Dar-

lehenŊ auŊzureĚnen.

Na predlog poslanca Serbuja je danes navečer potekala v deželnem

odboru konferenca, katere so se udeležili deželni predsednik dr. grof von

Meran, poslanca Serbu in Onciul ter univerzitetni profesor matematike

dr. Plemelj zastopnik bančništva. Ta komisija ima nalogo, da izračuna

anuitetne obroke s ciljem sanacije najetega posojila.

Tako kot po vseh univerzah so tudi v Černovicah volili dekane fakultet.

V Bukowinaer Nachrichten so 20. junija 1913 zapisali:

DekanŊwahlen. Bei der am 16. d. Ćattgefundenen Wahl deŊ DekanŊ der theologisĚen FakultŁt

unserer UniversitŁt f§r daŊ Studienjahr 1913/14 wurde der ProfeĄor deŊ KirĚenreĚteŊ KonĆantin

KlemenŊ Popowicz zum Dekan gewŁhlt. { GeĆern fand die Wahl deŊ DekanŊ der philosophisĚen

FakultŁt unserer UniversitŁt f§r daŊ Studienjahr 1913/14 Ćatt. Beim erĆen Wahlgange wurde

ProfeĄor Dr. Sextil PuŊcariu gewŁhlt, der jedoĚ die Wahl infolge Arbeits§berb§rdung niĚt

annehmen zu kŽnnen erklŁrte, worauf der ProfeĄor der Mathematik Dr. Josef Plemelj zum Dekan

gewŁhlt wurde, der die Wahl annahm.

Volitve dekana. Na 16. dan tega meseca opravljenih volitvah je bil za

dekana teološke fakultete naše univerze za študijsko leto 1913/14 izbran

profesor cerkvenega prava Konstantin Klemens Popowicz. – Včeraj so

potekale volitve dekana filozofske fakultete naše univerze za študijsko leto

1913/14. V prvem krogu je bil izvoljen profesor dr. Sextil Puşcariu, ki pa

zaradi delovne preobremenitve izvolitve ni mogel sprejeti, nakar je bil za

dekana izvoljen profesor matematike dr. Josip Plemelj.

Bukowinaer Post in Der Volksfreund sta 22. junija, Bukowinaer Nach-

richten pa 25. junija 1913 našteli člane senata univerze v Černovicah:

Der akademisĚe Senat unserer UniversitŁt beĆeht nunmehr auŊ folgenden ProfeĄoren. Rektor

Dr. HanŊ R. v. FrisĚ. Prorektor Dr. Raimund FriedriĚ Kaindl, Dekane: TheologisĚe FakultŁt,
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KonĆantin KlemenŊ Popowicz, juridisĚe FakultŁt, Dr. Josef Mauczka, philosophisĚe FakultŁt, Dr.

Josef Plemelj, Prodekane . . .

Akademski senat naše univerze sedaj sestavljajo naslednji profesorji.

Rektor dr. Hans R. v. Frisch, prorektor dr. Raimund Friedrich Kaindl;

dekani: teološka fakulteta Konstantin Klemens Popowicz, pravna fakul-

teta dr. Josef Mauczka, filozofska fakulteta dr. Josip Plemelj, prodekani

. . .

Kot dekan filozofske fakultete se je Plemelj moral udeleževati tudi žal-

nih sej za preminule kolege. Czernowitzer Allgemeine Zeitung, Czerno-

witzer Tagblatt in Bukowinaer Post so 13., 14. oziroma 16. novembra 1913

objavili:

Die Mitglieder deŊ SeminarŊ f§r allgemeine GesĚiĚte veranĆalten am 21. d. in der Aula

der CzernowiŃer UniversitŁt eine Gedenkfeier zu Ehren ihreŊ unvergeliĚen LehrerŊ weiland deŊ

UniversitŁtŊprofeĄorŊ Dr. Siegmund Herzberg-FrŁnkel. Die Feier findet um halb 12 Uhr vormittagŊ

mit folgendem Programm Ćatt: Begr§ung durĚ den Rektor Dr. HanŊ Ritter von FrisĚ; ErŽĎnung

der Feier durĚ den Dekan der philosophisĚen FakultŁt Dr. Josef Plemelj; Gedenkrede, gehalten vom

UniversitŁtŊprofeĄor Dr. FriedriĚ Raimund Kaindl; Gedenkrede, gehalten vom ehemaligen SĚ§ler,

LehramtŊkandidaten ConĆantin Ritter von Zoppa; SĚluwort deŊ DekanŊ der philosophisĚen FakultŁt

dr. Josef Plemelj.

Člani seminarja za splošno zgodovino so priredili 21. tega meseca v

avli univerze v Černovicah spominsko slovesnost v čast njihovega nepoz-

abnega učitelja pokojnega univerzitetnega profesorja dr. Siegmunda Herz-

berg-Fränkla. Slovesnost se je pričela ob pol 12 dopoldne z naslednjim

programom: pozdrav rektorja dr. Hansa viteza von Frischa; slovesnost

je pričel dekan filozofske fakultete dr. Josip Plemelj; spominski govor

je imel univerzitetni profesor dr. Friedrich Raimund Kaindl; spominski

govor je imel tudi nekdanji učenec, učiteljski kandidat Constantin vitez

von Zoppa; zadnjo besedo je izrekel dekan filozofske fakultete dr. Josip

Plemelj.
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Czernowitzer Tagblatt in Czernowitzer Allgemeine Zeitung sta 16. de-

cembra 1913 opisala neko pivsko zabavo akademskih združenj.

FeĆ-ErŽĎnungŊkommerŊ der akademisĚen KorpŊ \AuĆria", \Alemannia" und \Gothia". Die

dieŊjŁhrige FeĆerŽĎnungŊkneipe der drei CzernowiŃer KorpŊ fand am 13. d. M. im Saale der

ĆŁdtisĚen Turnhalle in der JosefŊgaĄe Ćatt. Zu der Feier, der eine imposante AuĎahrt um 12 Uhr

mittagŊ vorauŊgegangen war, hatten siĚ eingefunden: Seine Magnifizenz Rektor MagnifikuŊ Dr.

HanŊ R. v. FrisĚ, Hofrat v. RosĚmann, Prof. BŽhm, Prof. Plemelj, Hofrat Roller, faĆ alle

A. H. A. H., zahlreiĚe GŁĆe, sowie die gasamte Aktivitas.

Slovesno odprtje pivske zabave akademskih združenj “Austria”, “Ale-

mannia” in “Gothia”. Tokratno družabno srečanje treh černoviških zdru-

ženj je bilo 13. tega meseca v dvorani mestne telovadnice v Jožefovi ulici.

Na slovesnosti, s predhodnim veličastnim sprevodom opoldne, so bili: nje-

gova magnificenca rektor magnifikus dr. Hans vitez von Frisch, dvorni

svétnik von Roschmann, prof. Böhm, prof. Plemelj, dvorni svétnik Roller,

skoraj vsa stara gospoda, številni gostje, kakor tudi celotna aktivitas.

Kratica A. H. je včasih pomenila Alter Herr, star gospod, A. H. A. H.

ali celo A. H.2 pa Alte Herren, stari gospodje. Pojem aktivitas obstaja

v nemškem študentskem prostoru in pomeni skupnost študirajočih štu-

dentov. Mednje so všeti tudi starejši, ki nameravajo študij prej ali slej

dokončati. Aktivitas ima svojega predsednika in nekaj drugih odgovornih

oseb, med njimi brucmajorja, ki skrbi za sprejem brucev v skupnost.

Profesor Plemelj je iz Černovic tudi odpotoval za krajši čas na kako

drugo univerzo, saj so ga zagotovo povabili. Z rešitvijo Riemannovega

problema in z dvema prestižnima nagradama je postal znan daleč naokoli.

Verjetno se je zato ali pa iz nekih drugih razlogov opravičil, ker ni mogel

biti navzoč na neki pustni prireditvi, kot je zapisal Czernowitzer Tagblatt

30. januarja 1914:

Ihr Fernbleiben haben entsĚuldigt: Herr LandeŊprŁsident Graf v. Meran, LandeŊhauptmann

Baron Alexander Hormuzaki, Abg. Nikolaj v. WaĄilko, Hofrat GŽrŃ, die Abgeordneten Dr.
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StrauĚer, Dr. KaŃ, RudiĚ, Univ. ProfeĄoren Dr. v. Geitler, Dr. Plemelj, ReĚnungŊdirektor

v. WenglowŊki.

Svojo odsotnost so opravičili: gospod deželni predsednik grof von Me-

ran, deželni glavar baron Alexander Hormuzaki, poslanec Nikolaj von

Wassilko, dvorni svétnik Görtz, poslanci dr. Straucher, dr. Katz, Rudich,

univerzitetni profesorji dr. von Geitler, dr. Plemelj, računski direktor von

Wenglowski.

Časopis Czernowitzer Tagblatt je 26. aprila 1914 poročal o Schieberth-

ovi razstavi v Černovicah.

Hoher BesuĚ in der SpezialauŊĆellung SĚieberth. Heute besuĚte LandeŊprŁsident Dr. Graf

von Meran die SpezialauŊĆellung SĚieberth, die die \GesellsĚaft der KunĆfreunde" in den RŁumen

deŊ GewerbemuseumŊ erŽĎnet hat. . . . AuŊ Anla deŊ f§r heute angek§ndigten BesuĚeŊ der

Exposition durĚ die VereinŊprotektoren, von denen Se. Exzellenz ErzbisĚof Dr. v. Repta sein

AuŊbleiben briefliĚ entsĚuldigt hatte, waren auer den VereinŊmitgliedern, Obmann Univ.-Prof.

Dr. Saghin, Obman . . . , noĚ ersĚienen: Finanzdirektor Hofrat Mayer, Hofrat Guzman,

LandeŊgeriĚtŊprŁsident Dr. Pieta, OberpoĆdirektor KoĆrouĚ, Rektor MagnifikuŊ Dr. v. FrisĚ,

Monsignore PrŁlat SĚmid, die LandeŊsĚulinspektoren Dr. PawlitsĚek und SimiginowiŃ, Hofrat

M§ller, Dekan Prof. Dr. Plemelj, . . .

Visoki obisk na posebni Schieberthovi razstavi. Danes je obiskal dežel-

ni predsednik dr. grof von Meran posebno Schieberthovo razstavo, ki jo

je odprlo “Društvo prijateljev umetnosti” v prostorih obrtnega muzeja. . . .

Od za danes najavljenih obiskov izmed podpornikov razstave, od katerih

se je njegova ekscelenca nadškof dr. von Repta opravičil, so razen članov

društva, predsednika univerzitetnega profesorja dr. Saghina, predsed-

nika . . . , prišli še: finančni direktor dvorni svétnik Mayer, dvorni svét-

nik Guzman, predsednik deželnega sodišča dr. Pieta, višji poštni direktor

Kostrouch, rektor magnifikus dr. von Frisch, monsinjor prelat Schmidt,

deželna šolska inšpektorja dr. Pawlitschek in Simiginowitz, dvorni svét-

nik Müller, dekan prof. dr. Plemelj, . . .
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Hermann Schieberth (1876–1948?) je bil avstrijski umetniški fotograf

(podatki iz [9]), rojen v kraju Vama v Bukovini. Leta 1909 je prišel na

Dunaj, kjer je postavil atelje. Leta 1913 je odprl še podružnico v Kaltenleut-

gebnu v Zgornji Avstriji. Znan je postal leta 1912 z razstavo v umetniškem

salonu Arnot na Dunaju. Težišče njegovega dela so bili najprej portreti, pri

čemer so bili njegovi odjemalci pomembneži iz sveta umetnosti in odra,

od dvajsetih let naprej pa se je posvetil aktni fotografiji. Obvladal je tudi

razne vrste tehnik tiskanja. Svoja dela je prikazoval na razglednicah, v

revijah, fotografskih publikacijah in na razstavah. V svojem ateljeju je

prirejal tudi tečaje moderne fotografije. Leta 1939 je emigriral na Kitaj-

sko. Umrl je v Šanghaju okoli leta 1948. Njegov rojstni kraj je danes v

okraju Sučava v Romuniji.

Dne 3. julija 1914, le nekaj dni po sarajevskem atentatu, je v Čer-

novicah umrl dvorni svetnik dr. Emil Kaluzniacki. Časopis Bukowinaer

Post je 7. julija objavil:

Die philosophisĚe FakultŁt hielt SamĆag naĚmittagŊ ihre TrauersiŃung ab, in welĚer der Dekan

der FakultŁt, Prof. Dr. Plemelj, den Gef§hlen der Trauer um den VerluĆ deŊ verdienĆvollen

SeniorŊ und hoĚangesehenen MitgliedeŊ warmen AusdruĘ gab.

Filozofska fakulteta je imela v soboto popoldne svojo žalno sejo, na

kateri je dekan fakultete, prof. dr. Plemelj, s toplimi besedami izrazil

občutek žalosti ob izgubi zaslužnega seniorja in zelo uglednega člana.

To se je zgodilo, preračunano za nazaj, v soboto, 4. julija 1914.

O pogrebu umrlega Kaluzniackega je 8. julija 1914 Czernowitzer Tag-

blatt med drugim zapisal:

Sodann spraĚ Dekan ProfeĄor Dr. Plemelj: \Im Namen der philosophisĚen FakultŁt und

ihrer Mitglieder gilt unserem lieben Kollegen KaluzniaĘi mein AbsĚiedŊgru."

Nato je govoril dekan profesor dr. Plemelj: “V imenu filozofske fakul-

tete in njenih članov našemu dragemu kolegu Kaluzniackemu izrekam

svoj poslovilni pozdrav.”
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O pogrebu je pisal istega dne tudi časopis Czernowitzer Allgemeine

Zeitung. Navedimo samo kratek izsek:

Zum BegrabniŊ deŊ HofrateŊ KaluzniaĘi. Wie bereitŊ geĆern gemeldet, spraĚen am Grabe

Rektor Prof. Dr. FrisĚ und Dekan Prof. Dr. Plemelj.

O pogrebu dvornega svétnika Kaluzniackega. Kot je bilo že včeraj

sporočeno, so ob grobu govorili rektor prof. dr. Frisch in dekan prof.

dr. Plemelj.

Naslednji dan je časopis Bukowinaer Post, ki je izhajal med letoma

1893 in 1914 trikrat tedensko, obširno pisal:

Hofrat ProfeĄor Dr. Emil KaluzniaĘi †. Die auergewŽhnliĚe Ćarke Beteiligung an dem

LeiĚenbegŁngniĄe deŊ verewigten HofrateŊ ProfeĄorŊ Dr. KaluzniaĘi gab ZeugniŊ von dem groen

Ansehen und den vielen Sympathien, deren siĚ der VerbliĚene im Leben erfreute. Dem mit vielen

koĆbaren KrŁnzen bedeĘten Galawagen der PietŁt, zu deĄen beiden Seiten die UniversitŁtŊdienersĚaft

sĚritt, folgten nebĆ den AngehŽrigen Hofrat v. GŽrŃ in Vertretung der LandeŊregierung, Rektor

MagnifikuŊ ProfeĄor Dr. HanŊ Ritter v. FrisĚ unter Vorantritt deŊ OberpedellŊ mit dem

florumh§llten RektorŊĆabe, ebenso unter Vorantritt der Pedelle mit den florumh§llten FakultŁtĆŁben,

der Dekan der philosophisĚen FakultŁt ProfeĄor Dr. Plemelj und die Dekane der anderen FakultŁten,

die Mitglieder deŊ akademisĚen SenateŊ, der akademisĚe LehrkŽrper, die hoĚw§rdigen KonsiĆori-

alarĚimandriten ManaĆyrŊki und Hofrat EusebiuŊ Popowicz, der hoĚw. PrŁlat Msgr. SĚmid,

B§rgermeiĆer Dr. Weielberger mit Stadt- und GemeinderŁten, die HofrŁte Guzman, M§ller und

Dr. KleinwŁĚter, Abgeordnete, StaatŊanwalt Dr. TuŊzyŊki, OberĆabŊarzt Dr. BuraczynŊki,

BibliothekŊdirektor Dr. BaumhaĘel mit BibliothekŊbeamten, RegierungŊrat Dr. RorĆ mit Beamten

der UniversitŁt, Abordnungen akademisĚer Verbindungen, die StudentensĚaft, Direktoren und Pro-

feĄoren der MittelsĚulen, Beamte, Aerzte, Advokaten und sehr viele Damen. Um OĎenen Grabe

widmeten Rektor MagnifikuŊ Prof. Dr. v. FrisĚ, Dekan Prof. Dr. Plemelj und Ćud. phil.

NagroĘi dem Verewigten warme NaĚrufe.

Dvorni svétnik profesor dr. Emil Kaluzniacki †. Izjemno močna ude-

ležba na pogrebu pokojnega dvornega svétnika profesorja dr. Kaluzni-

ackega je pričala o velikem ugledu in mnogih simpatijah, ki jih je bil
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preminuli v življenju vesel. S številnimi dragocenimi venci pokritemu

svečanemu žalnemu vozu, ob katerem so na obeh straneh stopali uni-

verzitetni služabniki, so sledili s svojci vred dvorni svétnik von Görtz kot

zastopnik deželne vlade, rektor magnifikus profesor dr. Hans vitez von

Frisch hodeč za višjim slugom, ki je nosil s cvetjem obdano rektorsko pali-

co, prav tako so šli za slugi, ki so nosili s cvetjem obdane fakultetne palice,

dekan filozofske fakultete profesor dr. Plemelj in dekani drugih fakultet,

člani akademskega senata, akademski učiteljski zbor, prečastiti konzis-

torialni predstojnik samostana Manastyrski in dvorni svétnik Eusebius

Popowicz, prečastiti prelat monsinjor Schmid, župan dr. Weißelberger

z mestnimi in občinskimi svétniki, dvorni svetniki Guzman, Müller in dr.

Kleinwächter, poslanec, državni odvetnik dr. Tuszyski, štabni zdravnik dr.

Buraczynski, direktor knjižnice dr. Baumhackel s knjižničnimi uradniki,

vladni svetnik dr. Rorst z univerzitetnimi uradniki, poslanci akademskih

združb, študenti, direktorji in profesorji srednjih šol, uradniki, zdravniki,

odvetniki in mnogo dam. Ob odprtem grobu so se rektor magnifikus prof.

dr. von Frisch, dekan prof. dr. Plemelj in študent filozofije Nagrocki s

toplimi besedami spominjali pokojnega.

Za vojna leta 1915, 1916, 1917 in 1918 z uporabo portala [8] ne naj-

demo v časopisih nobenega zanimivejšega zapisa, v katerem bi se omenjal

Josip Plemelj razen tega, da je leta 1915 prispeval nekaj denarja za vojake.

Nič čudnega! V prvi svetovni vojni je Černovice trikrat zasedla ruska voj-

ska, vsega skupaj za okroglo 19 mesecev. Zadnja ruska zasedba je trajala

od 18. junija 1916 do 3. avgusta 1917. Po Saintgermainski pogodbi so

Černovice leta 1919 pripadle Romuniji. Sovjetska zveza jih je zasedla ju-

nija 1940, od 1941 do 1944 so bile spet pod Romunijo, 1944 jih je zasedla

Rdeča armada in se iz njih ni umaknila, dokler jih po razpadu Sovjetske

zveze ni dobila Ukrajina.

Univerza v Černovicah je formalno obstajala med prvo svetovno voj-
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Slika 16. Univerza v Černovicah.

no. Leta 1918, po miru v Brest Litovskem, je na univerzi spet oživelo

poučevanje. Ko je Bukovina pripadla Romuniji, se je porodila celo ideja

o preselitvi univerze v Salzburg. Temu so se uprli romunski profesorji

in dosegli, da je univerza ostala v Černovicah pod imenom Universitatea

Regele Carol I din Cernăuţi po romunskem kralju Karlu I. (1839–1914).

Danes, ko so Černovice v Ukrajini, se tamkajšnja univerza imenuje

Qern�vec~ki� nac�onal~ni� un�versitet �men� �r�� Fed~koviqa

po Osipu Juriju Fedkoviču (1834–1888), ukrajinskem pisatelju, pesniku,

folkloristu in prevajalcu. Univerza ima dvanajst fakultet in dva inštituta.

Med temi sta tudi fakulteta za matematiko in informatiko s šestimi kate-

drami ter fakulteta za pedagogiko, psohologijo in socialno delo s sedmimi

katedrami. Grb univerze ima napis VIVAT ACADEMIA. Zgradba na sliki

16 je bila zgrajena med letoma 1864 in 1882 kot rezidenca metropolitov

Dalmacije in Bukovine. Delno jo že od ustanovitve uporablja černoviška

univerza. Od leta 2011 jo kot veliko kulturno dediščino ščiti UNESCO.
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Danes ima černoviška Fakulteta za matematiko in informatiko, ukra-

jinsko Fakul~tet matematiki ta �nformatiki, svoje prostore na Univerzi-

tetni ulici 28, vulic� Un�versitec~ka. Dne 20. maja 2017, skoraj točno 50

let po Plemljevi smrti, so mu ob vhodu v stavbo v sodelovanju z občino

Bled in mestom Černovice odkrili lično spominsko ploščo, na kateri piše

v slovenščini in ukrajinščini:

Slovenski matematik

Profesor na Univerzi v

Černovicah 1907 - 1917

Rešil Riemanov

problem 1908

Dekan Filozofske

fakultete 1912/13

Soustanovitelj in prvi rektor

Univerze v Ljubljani 1919

Bled 1873 - †Ljubljana 1967

Občina Bled

Mesto Černovice

2017

Sloven~ski� matematik

Profesor Qern�vec~kogo

un�versitetu 1907 - 1917

Rozv�zav problemu

Rimana 1908

Dekan f�losofs~kogo

fakul~tetu 1912/1913

Sn�vzasnovnik � perxi�

rektor L�bl�ns~kogo

un�versitetu 1919

Bled 1873 - L�bl�na 1967

m. Bled - m. Qern�vc�

2017

Na srednji vertikali plošče je Plemljeva reliefna podoba in pod njo napis z

večjimi črkami:

Josip
Plemelj

1873–1967
�osip

Plemel~
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3 Univerza v Ljubljani

Leta 1704 smo v Ljubljani že imeli visokošolsko izobraževanje, in sicer

nepopolno. V času Ilirskih provinc, leta 1810, smo imeli dejansko popolno

univerzo, ki so jo po Napoleonovem padcu ukinili. Želje po slovenski uni-

verzi ni mogel nihče več ukiniti, čeprav je bilo nanjo treba čakati do leta

1919. Število domačih izobražencev, ki so večinoma študirali v Gradcu in

na Dunaju, je naraščalo, potrebe po univerzi pa tudi.

Meseca marca leta 1899 se je mariborski časopis Südsteirische Post,

nemški časopis slovenskih patriotov, s člankom Zur Universitätsfrage in

Laibach (O vprašanju univerze v Ljubljani) v več nadaljevanjih na veliko

razpisal o potrebnosti ustanovitve ljubljanske univerze. Proti koncu je

zapisal (navajamo prevod iz nemščine):

Nadalje, v Ljubljani je deželni muzej “Rudolfinum”, pravi biser med

muzeji, neizčrpen, v več ozirih nenadomestljiv vir za etnografska in priro-

doslovna področja. Tukaj so tudi s sijajnimi, z nadvse redkimi primerki

tako silno zanimive domače favne sestavljene zbirke Freyerja, Schmidta,

Hauffna, Hohenwarta, Robiča; tukaj so izvrstni, tja v 17. stoletje izvirajoči

herbariji Hladnika, Hacqueta, Janše, Plemlja, Dežmana, Robiča; tukaj so

shranjene zanimive zbirke etnografskih predmetov iz centralne Afrike in

Egipta dr. Lavrina in dr. Knobleharja. Ne nazadnje, zaradi vedno bolj

številnih izkopanin iz predzgodovinskega, keltskega in rimskega obdobja

pričakuje dandanes že tako bogato opremljen muzej stalno bogatenje.

Omenjeni Plemelj je bil duhovnik in botanik Valentin Plemelj s Ko-

roške Bele. Pri zbiranju rastlin za herbarij mu je pomagal mlajši brat

Franc. O preostalih omenjenih mož lahko veliko izvemo v razpoložljivi

literaturi.

Časopis Südsteirische Post je o potrebi po slovenski univerzi pisal nekaj

let po ljubljanskem potresu 1895, ko se je mesto spet opomoglo. Nadaljuje:
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Ne le študentje, tudi univerzitetni učitelji bi imeli na široko odprto po-

dročje za svoje znanstveno, zlasti filozofsko, prirodoslovno in zgodovinsko

raziskovanje. Še ničkoliko zakladov leži nedotaknjenih tako v knjižnicah

kot tudi v arhivih; te bi lahko spravili na svetlo in izrabili v prid kulture

edinole učenjaki, ki bi univerzo trajno povezovali z mestom Ljubljana in

njenimi znamenitostmi. Tale zadnja okoliščina je tudi zelo pomemben ra-

zlog za ustanovitev univerze v Ljubljani.

Ljubljana je mesto napredka in tam že od nekdaj radostno cveti du-

hovno življenje; sedaj pa mesto na novo vstaja s številnimi lastnimi žrt-

vami kakor Feniks iz pepela katastrofalnega potresa. Ni potrebno posebej

poudarjati, da težko prizadeto mesto tudi zato zasluži posebno obravnavo

s strani države in da bi mu bilo v olajšanje, da bi mu ravno za poseben

razcvet ustanovili univerzo. Zagotovo pa je, da je Ljubljana s svojimi

novimi palačami, s svojimi razširjenimi trgi in ulicami, kakor s svojimi

modernimi ustanovami videti sedaj kot za nalašč ustvarjena, da v svojo

gostoljubno sredino sprejme univerzitetno življenje, s katerim bi mesto

postalo lepo in zdravo zavetišče za študirajočo akademsko mladino, up-

anje avstrijskega Juga.

Ustanovitev slovenske univerze so podpirale celo manjše občine. V

zapisniku starešinske seje v Cerknem z dne 30. decembra 1901 lahko na

primer najdemo naslednje originalno besedilo 14. točke (s slovničnimi

napakami vred) te seje:

Župan pročita brzojavko, kojo je odposlal predsedništvu shoda radi us-

tanovitve useučelišča v Ljubljani, vkar jim čestita na tem početji. Odobreno

soglasno.

Niso pa bili vsi posebno navdušeni, da bi se v Ljubljani ustanovila

univerza. Pod Avstrijo so pravili, da je nepotrebna, saj je že v bližnjem

Gradcu in Zagrebu. Celo v daljnem Plznu (češko Plzeň, nemško Pilsen) se

je tamkajšnji časopis Pilsner Tagblatt 22. junija 1910 na veliko razpisal o
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Slika 17. Nekdanji deželni dvorec – sedež ljubljanske univerze.

tem. Naslov članka, napisan en dan pred objavo, je bil Eine slowenisĚe UniversitŁt

(Slovenska univerza). Navedimo samo zadnji del sicer obširnega članka.

AuŊ der Wiener UniversitŁt iĆ auĚ der CzernowiŃer auerordentliĚe ProfeĄor f§r Mathematik,

Dr. Josef Plemelj, ein Wende, hervorgegangen. Drei AnwŁrter auf slowenisĚe Lehrkanzeln wŁren

also sĚon da, die §brigen lieen siĚ im Notfalle leiĚt besĚaĎen auŊ der Zahl jener slowenisĚen

StipendiĆen, die die ŽĆerreiĚisĚe Regierung seit mehreren Jahren an reiĚŊdeutsĚe HoĚsĚulen sĚiĘt,

damit sie siĚ dort die Eignung f§r ihre k§nĆige Laufbahn erwerben. Vorderhand sind mit sĚwerer M§he

{ durĚ UeberseŃung der deutsĚen Lehrb§Ěer wobei freiliĚ viel Worte erĆ erfunden werden muten

{ die Lehrb§Ěer f§r die slowenisĚen Obergymnasien fertig geworden. Die deutsĚen Originale wird

man bald niĚt mehr brauĚen. Man darf die AbsiĚt, in slowenisĚer SpraĚe auĚ HoĚsĚulvortrŁge

halten zu wollen, niĚt belŁĚeln, denn eŊ wŁre sĚlieliĚ auĚ diese Narretei mŽgliĚ, weil eŊ ja den

Slawen nur darauf ankommt, Beamte zu fabrizieren. Daher verdienen auĚ alle SĚritte, die eine

slowenisĚe HoĚsĚule vorbereiten helfen sollen, volle Aufmerksamkeit bei den deutsĚen Politikern, wenn

man siĚ niĚt eineŊ TageŊ durĚ vollendete TatsaĚen §berrasĚen laĄen wird.

Z dunajske univerze je izšel tudi černoviški izredni profesor matema-

tike, dr. Josip Plemelj, neki Slovan. Trije kandidati za slovenske katedre

naj bi bili tudi že tu, preostale bi se v sili hitro priskrbelo iz številnih

slovenskih štipendistov, ki jih avstrijska vlada že več let pošilja na nemške

52



visoke šole, da bi se tam primerno usposobili za svoje bodoče življenje.

Sedaj so z velikim trudom – s prevajanjem nemških učbenikov, pri če-

mer je bilo potrebno številne besede šele izumiti – dokončali učbenike za

slovenske gimnazije. Nemških originalov kmalu ne bodo več rabili. Ne

smemo se smehljati nameri, da bodo hoteli tudi visokošolska predavanja

imeti v slovenskem jeziku, kajti končno bi bila možna tudi ta norija, ker

vendar Slovanom gre le za to, da proizvajajo uradnike. Zato tudi zaslužijo

vsi koraki, ki naj bi pomagali pripraviti slovensko visoko šolo, polno po-

zornost nemških politikov, da nas ne bi nekega dne presenetili z izvršenim

dejstvom.

Avtor prispevka očitno leta 1910 ni vedel, da je dr. Josip Plemelj že

dve leti prej postal redni profesor matematike na univerzi v Černovicah.

Ni jasno, kaj je mislil z izrazom ein Wende. Beseda Wende pomeni v slo-

varju Lužiški Srb ali v splošnem zahodni Slovan. Zgodovina pa se je kljub

temu drugače zasukala, tako da smo Slovenci leta 1919 le dobili svojo prvo

univerzo.

Dunajski časopis Wiener Zeitung je 5. septembra 1919 poročal o ljub-

ljanski univerzi, ki jo je Uradni list kraljevine SHS razglasil 23. avgusta

1919:

Von der UniversitŁt LaibaĚ. Zu ordentliĚen ProfeĄoren an der UniversitŁt in LaibaĚ wurden

biŊher ernannt: an der juridisĚen FakultŁt Dr. Ivan Zolger, vormalŊ SektionŊĚef in Wien; Dr.

LeonidaŊ Pitamic, biŊher UniversitŁtŊprofeĄor in CzernowiŃ; Dr. Bogumil Vosnjak, Dozent in

Agram, und Dr. Johann Zmavc, Bibliothekar in Prag. An der philosophisĚen FakultŁt Dr. Josef

Plemelj, UniversitŁtŊprofeĄor in CzernowiŃ; Dr. Rajko NaĚtigall, UniversitŁtŊprofeĄor in Graz;

dann Dr. Franz RamovŊ, Dozent in Graz, und Dr. Johann Prijatelj, KuĆoŊ an der Hofbibliothek

in Wien. An der teĚnisĚen FakultŁt Dr. RiĚard Zupancic, Dozent an der TeĚnisĚen HoĚsĚule in

Wien, und Dr. Karl HinterleĚner, Geologe in Wien; ProfeĄor Dr. Max Samec und Dr. Ing.

Milan Vidmar.

Z univerze v Ljubljani. Za redne profesorje na univerzi v Ljubljani so
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bili doslej imenovani: na pravni fakulteti dr. Ivan Žolger, prej državni

tajnik na Dunaju; dr. Leonid Pitamic, doslej univerzitetni profesor v Čer-

novicah; dr. Bogumil Vošnjak, docent v Zagrebu, in dr. Ivan Žmavc, bib-

liotekar v Pragi. Na filozofski fakulteti dr. Josip Plemelj, univerzitetni pro-

fesor v Černovicah; dr. Rajko Nahtigal, univerzitetni profesor v Gradcu;

potem dr. Fran Ramovš, docent v Gradcu, in dr. Ivan Prijatelj, kustos

dvorne knjižnice na Dunaju. Na tehniški fakulteti dr. Rihard Zupančič,

docent na tehniški visoki šoli na Dunaju, in dr. Karel Hinterlechner, ge-

olog na Dunaju; profesor dr. Maks Samec in dr. ing. Milan Vidmar.

Isto besedilo sta objavila 6. septembra še Grazer Tagblatt in 7. septem-

bra še Salzburger Chronik.

Dne 10. decembra 1919 je Grazer Tagblatt objavil:

An der LaibaĚer UniversitŁt wurde Prof. Dr. Josef Plemelj zum Rektor, Prof. Dr. RiĚard

Zupancic zum Prorektor und Prof. Dr. RamovŊ zum GesĚŁftŊf§hrer gewŁhlt. Zu Dekanen

(Prodekanen) wurden gewŁhlt: An der philosophisĚen FakultŁt Prof. Dr. NaĚtigall (Prof. Dr.

Prijatelj), an der medizinisĚen Prof. Dr. Alfred Serko (Prof. Dr. Albert Botteri), an der

teĚnisĚen Prof. Dr. Karl HinterleĚner (Prof. Dr. Max Samec) und an der theologisĚen Prof.

Dr. Franz Usenicnik (Prof. Dr. I. Zore).

Na ljubljanski univerzi je bil za rektorja izvoljen prof. dr. Josip Plemelj,

prof. dr. Rihard Zupančič za prorektorja in prof. dr. Ramovš za poslovodjo.

Za dekane (prodekane) so bili izvoljeni: na filozofski fakulteti prof. dr.

Nahtigal (prof. dr. Prijatelj), na medicinski prof. dr. Alfred Šerko (prof.

dr. Albert Botteri), na tehniški prof. dr. Karel Hinterlechner (prof. dr.

Maks Samec) in na teološki prof. dr. Franc Ušeničnik (prof. dr. I. Zore).

Prva leta po ustanovitvi univerze se je prof. Plemelj vozil v službo z

Bleda z vlakom v Ljubljano. Stanovanje v Ljubljani si je kasneje le našel.

V [1] so leta 1928 objavili, da so dr. Josip Plemelj, njegova žena Julijana in

hči Nada stanovali na naslovu Tavčarjeva ulica 4 v Ljubljani. Takrat je bil

njegov študent in naslednik, dr. Ivan Vidav (1918–2015), star komaj 10
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let. Iz članka [5] izvemo, da je Plemelj, po pripovedovanju prof. Vidava,

stanoval v Ljubljani še blizu pravoslavne cerkve, nato blizu Drame in na

Igriški ulici.

Južna železniška proga Dunaj–Trst prek Ljubljane je bila odprta leta

1857. Gorenjska železniška proga od Ljubljane do Trbiža, sedaj v Italiji,

je bila odprta leta 1870, bohinjska od Beljaka do Trsta pa leta 1906. Prof.

Plemelj je kot študent tako lahko potoval na Dunaj z vlakom z železniške

postaje Lesce–Bled prek Ljubljane. Z Bleda v Lesce se je verjetno zapeljal

s kočijo. Morda se je po odprtju karavanškega predora 1906 vozil prek

Jesenic do Beljaka in potem po današnji Avstriji do Dunaja. Morda pa je

potoval tudi kako drugače.

Slika 18. Plemljevi formuli na njegovem blejskem spomeniku.

Dne 11. decembra 1923 je ljubljanski časopis Jutro objavil daljši članek

o prof. Plemlju, ki je bil tistega dne star točno petdeset let. Prvi del članka,

ki ga je napisal pisatelj Pavel Karlin (1899–1965), opisuje petdeset let

Plemljevega življenja. Opravičuje se, da se na matematiko ne spozna do-

volj in da zato o njegovem delu raje ne bo pisal. Iz članka lahko razberemo,

da je Plemelj svojemu gimnazijskemu profesorju Borštnerju sicer priznal

matematični talent, ne pa njegovih pedagoških metod. Borštner je baje

veljal na Vodnikovem trgu, kjer je svoj čas poučeval na gimnaziji, za pravi
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strah in trepet. Pač pa je Plemlju ostal v dobrem spominu prof. Ivan Šu-

bic (1856–1924), ki ga je v prvem in drugem razredu kot suplent poučeval

matematiko, geografijo in prirodoslovje.

V članku tudi piše, da je na Dunaju Plemelj živel, po pripovedovanju

drugih slovenskih študentov, s katerimi se je pogosto družil, povsem nor-

malno študentsko življenje. Doktorsko disertacijo naj bi pisal zvečer v

kavarni. Nekaj študentske sproščenosti naj bi podaljšal še v svoje do-

centske čase.

Drugi del članka, pod katerega pa avtor ni zapisan, obravnava Plem-

ljevo znanstveno delo. Ne pozabi omeniti, da je leta 1923 Plemelj objavil

odmevno matematično razpravo Sur l’abaissement du degré de l’équation

modulaire v reviji Bulletin des Sciences Mathèmatiques. Istega leta je ob-

javil še dve razpravi v Radu Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-

nosti.

Za konec še nekaj o imenu Josip, ki je bilo nekoč med Slovenci zelo

priljubljeno. Ime Josip je hrvaška oblika imena Jožef, ki se je po Sloven-

skem močno razširilo pod vplivom ilirizma v 19. stoletju. Druge oblike so

še na primer Jože, Jožko, Joža, Jožek, Juš. Ime je biblijsko, v latinščini

in francoščini Joseph, v grščini ᾿Ιοσήφ, v nemščini Josef, v italijanščini

Giuseppe, v španščini in portugalščini José, v srbščini Josif, v arabščini

Jusuf, z arabskimi črkami 	
�ñK
. Ime izvira iz hebrejščine: Joséf pomeni

Naj (Bog) doda (potomstvo). S hebrejskimi črkami ga zapišemo takole:

!Pיוס.

Avtor se zahvaljuje prof. dr. Milanu Hladniku za vse pripombev zvezi s

tem besedilom.
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