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11 Borštner je bil namenjen celovški gimnaziji. . . . . . . . . . . 24
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Predgovor

Leto 2017 je v razmeroma bogati zgodovini slovenske matematike nekaj

posebnega, in sicer zaradi dveh okroglih obletnic: 50-letnice smrti akade-

mika prof. Josipa Plemlja (1873–1967) in 100-letnice smrti njegovega

gimnazijskega profesorja Vincenca Borštnerja (1843–1917). Prof. Josip

Plemelj je dobro znan matematikom po vsem svetu, prof. Borštner pa je

prišel v zgodovino slovenske matematike predvsem zaradi neke geometrij-

ske naloge, ki jo je dal leta 1891 v 5. razredu na ljubljanski državni gim-

naziji dijakom v reševanje. Rešil jo je samo Plemelj, ki z matematiko tudi

sicer ni imel težav. Mladi Plemelj je nalogo rešil samostojno in originalno.

Brez težav je nato v nekaj letih doštudiral in doktoriral na Dunaju, postal

univerzitetni profesor in rešil več težkih matematičnih problemov. Po prvi

svetovni vojni je postal prvi rektor ljubljanske univerze, na kateri je potem

mnogo let predaval matematiko in vzgojil celo vrsto dobrih matematikov,

kar se pozna še danes. Prof. Borštner in prof. Plemelj sta lep in neredek

primer, ko je nekdanji dijak krepko prekosil svojega učitelja.

V prispevku bomo na podlagi nekaterih dosegljivih virov nekaj pove-

dali o Borštnerjevem življenju in delu in predstavili tudi tisto znamenito

geometrijsko nalogo, ki zahteva konstrukcijo trikotnika s tremi podatki:

stranico, višino nanjo in razliko kotov ob tej stranici.

Marsikaj v zvezi z Borštnerjem je še neznanka, zato avtor naproša vse,

ki morda lahko še kaj dodajo ali popravijo, da se oglasijo. Zahvaljuje

pa se prof. Detlefu Gronauu, ki mu je posredoval dragocene podatke o

Borštnerjevem študiju in delu v Gradcu, gospe Martini Jelenc in njenemu

možu Ivanu, ki sta ga vodila po Šmiklavžu v občini Laško, ter rodoslovcu

Robertu Fondi, ki je razvozlal zapletene družinske povezave.
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1 Cerkovnikov sin

Vincenc Borštner se je rodil 8. januarja 1843 na naslovu Lažiše 36 v takrat-

ni kuraciji Sv. Miklavž, tudi Šmiklavž nad Laškim. V matični knjigi

obstaja zapis v bohoričici: Vincentius Borshtner, oče Andreas Borshtner,

cerkovnik pri sv. Miklavžu nad Laškim, mati Agnes roj. Rosh. Priimek

Borštner v Republiki Sloveniji (RS) še obstaja. Po Statističnem uradu RS

je 45 oseb s tem priimkom. Brez kljukice, torej Borstner, pa jih je le 6.

Priimek Borštnar je bolj razširjen, lasti si ga 380 oseb. Ko iščemo podatke

o Vincencu Borštnerju, pogosto naletimo na zapis Borštnar, čeprav evi-

dentno gre za pravega. Podoben priimek je Borštnik, ki pripada 139 ose-

bam. Priimek izhaja iz narečne besede boršt, ki je malo predelana nemška

beseda Forst, kar pomeni gozd. Spomnimo, na 1328 m nadmorske višine,

na pobočju Zaplate nad Preddvorom, je Hudičev boršt, zavarovan gozd, ki

se vidi s ceste, ki vodi na Jezersko. Priimek Roš ima v RS 100 oseb.

Slika 1. Lažiše na starejši in novejši zemljepisni karti.

Ime rojstnega kraja Vincenca Borštnerja ni povsod enako zapisano. At-

las Slovenije ima Laziše, Krajevni leksikon Slovenije pa Lažiše. Na sve-

tovnem spletu izvemo, da Lažiše spada po eni strani pod občino Laško, po

drugi strani pa pod pošto Rimske Toplice. Kraj ima tudi podružnično os-

novno šolo pod okriljem osnovne šole Antona Aškerca v Rimskih Toplicah.
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Zanimivo je pripisati, da obstaja še en kraj z imenom Lažiše, nedaleč od

Borštnerjevega rojstnega kraja, in sicer v občini Dobje, vzhodno od občine

Laško. Občina Dobje je bila pred letom 1999 del občine Šentjur pri Celju.

Sedež občine je v Dobju pri Planini.

Tudi pod Avstrijo ne najdemo enotnega zapisa krajevnega imena Lažiše.

Na zemljevidu iz leta 1910 piše Laschische in St. Nikolai, na starejšem vo-

jaškem, ki je nastal v času vladanja Marije Terezije in njenega sina Jožefa

II., pa Lasesche in St. Nicolaj.

Slika 2. Šmiklavž in Borštnerjeva rojstna hiša leta 2018.

Če človeka zanimajo podatki o slovenskih naseljih, lahko vzame v roke

Krajevni leksikon Slovenije iz leta 1995. Poleg opisov krajev in številskih

podatkov najdemo v njem tudi skupinsko ime prebivalcev in navodilo

za rabo predlogov v in na. To je dobro, saj smo pogosto v dilemi, ali je

pravilno, na primer, v Poljanah ali na Poljanah. V Krajevnem leksikonu

Slovenije najdemo med drugimi podatki tudi naslednje:

Lažiše, v Lažišah (497 m), lažiški, Lažišani (82 preb.)

V jedru gručasto naselje s posameznimi samostojnimi domači-

jami leži na zahodu Vzhodnega Posavskega hribovja na položnih

južnih pobočjih gozdnatega Žimerka (552 m). Pod vasjo se svet

strmo spusti v grapasto pokrajino doline rečice Gračnice. Na
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odprtem slemenu je na južni strani zaselek Sv. Miklavž z isto-

imensko župnijsko cerkvijo. Iz doline je dobro vidna prepadna

južna stena pod njim. V okolici kraja prevladujejo travniki,

prebivalci pa se ukvarjajo predvsem z živinorejo.

Število prebivalcev: 115 leta 1869, 138 leta 1900, 165 leta 1931, 144 leta

1961, 119 leta 1971 in 93 leta 1981. Samo 30 otrok je bilo starih do 14 let.

Vincenc Borštner se je potemtakem rodil ravno v omenjenem zaselku

Sv. Miklavž, po domače Šmiklavž, v tako imenovani mežnariji tik ob

cerkvi, danes je to hiša na naslovu Lažiše 24 (slika 2). Nad vhodom v

hišo je letnica 1836. Hišo naj bi sicer pričeli graditi leta 1837 in je bila

vseljiva leta 1839, kot je zapisal Ripšl (glej [12]).

Latinska imena s končnico -tius, običajno poslovenimo s končnico -cij,

radi pa odvržemo še -ij, na primer Terentius – Terencij – Terenc, Achatius

– Ahacij – Ahac, Laurentius – Lavrencij – Lavrenc – Lovrenc, Vincentius

– Vincencij – Vincenc. V Nemščini je Vincenc postal Vincenz ali Vinzenz

oziroma v gotici Vincenz ali Vinzenz. Da bo mera polna, dodajmo še angleško

in francosko obliko Vincent. Zapis Vinzenz bi bil lahko tudi v bohoričici.

Po domače in krajše pa je vse to navaden Vinko. Ime se je razvilo iz

latinskega deležnika vincens, kar pomeni zmagujoč. Vincenc goduje pri

nas 22. januarja.

Veliko podatkov o šmiklavški kuraciji oziroma župniji najdemo v [12].

To je iz nemščine prevedena spominska knjiga ali kronika, ki jo je pisal

duhovnik Dragotin Ferdinand Ripšl (1820–1887). Ripšl je od 1854 do

1859 kot kurat služboval pri sv. Miklavžu nad Laškim. Po Ripšlovem

odhodu so jo pisali še nekaj časa, sicer vedno manj natančno, njegovi

nasledniki.

Sv. Miklavž je bil kuracija, kar pomeni ekspozitura večje cerkvene

enote, v tem primeru nadžupnije Laško. V kuraciji je služboval kurat.
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Pogosto je kurat vojaški duhovnik, lahko pa kurat službuje v kaki us-

tanovi ali zavodu. Poznamo jetniške in bolniške kurate. Leta 1873 je

škof Maksimilijan Stepišnik (1815–1889), Slomškov naslednik, povzdignil

šmiklavško kuracijo v samostojno župnijo. Stepišnikov naslednik Mihael

Napotnik (1850–1922) je prišel v slovensko literarno zgodovino zaradi

pesnika balad in romanc, Antona Aškerca (1856–1912), ki se je leta 1898

z njim sprl in se odločil za predčasno upokojitev.

Kronika vsebuje v glavnem podatke v zvezi s cerkvenimi zadevami,

dragoceni pa so tudi zapisi o vremenu, letinah, boleznih, nesrečah, gradnji

železnice, velikih obiskih, večjih dogodkih po svetu, ljudskih običajih itd.

V kroniki najdemo podatek, da je pred njim tam služboval kurat Franc

Muhič, in sicer od 1842 do 1853. Vinkov rojstni datum pade v to obdobje.

Vmesni čas pa je zapolnil namestnik Jožef Kveder. Pisanje lokalnih kronik

je odredil škof Anton Martin Slomšek leta 1855.

Slika 3. D. Ripšl in spominska plošča na šmiklavškem župnišču (2018).

Cerkovnikom se tam ni prav dobro godilo. V začetku 19. stoletja je

stanoval celo v mrtvašnici na pokopališču, nato v sobi za služinčad v žup-

nišču, leta 1839 pa je dobil novo stavbo. V [12, stran 91] piše:

Mali vrtič na vzhodni strani sedanje mežnarije je v zasebni lasti

sedanjega mežnarja Andreja Borštnerja.
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To pomeni, da je oče Vincenca Borštnerja zagotovo bil cerkovnik pri sv.

Miklavžu v letih 1854–1859. V [12, stran 109] je zapisano:

Popoldne na dan sv. Štefana 1854 so glavni oltar razdrli in dele

prenesli v lastno hišo mežnarja Andreja Borštnerja, v kateri je

mojster Gottwald s pomočnikom in vajencem začel delati 27.

decembra. Mojster je stanoval v kuratovi hiši, pomočnik in va-

jenec pa kar v sobi, kjer so delali. Za to je dobil mežnar neko

najemnino. Hrano so imeli v župnišču proti plačilu.

Kaj tu pomeni lastna hiša mežnarja Andreja Borštnerja? Ali je to mežna-

rija ali pa je nemara Borštner imel svojo hišo? Kronika sicer ima seznam

hiš s hišnimi imeni, ne pa z dejanskimi lastniki. Tu priimka Borštner ne

zasledimo.

V Ripšlovi kroniki [12] so zapisane dolžnosti in pravice cerkovnika pri

sv. Miklavžu. Iz teh lahko sklepamo, da je Andrej Borštner bil tudi orga-

nist in pevec v cerkvi. To pomeni, da je neka izobrazba doma pri Boršt-

nerjevih le bila prisotna. Andrej je imel okoli leta 1955 letno cerkveno

plačo 48 gld dogovorne veljave. Dobil pa je še razne dodatke za razna

dela in opravila, kot so na primer pranje, orglanje, zvonjenje ob smrti,

poroke, krsti. Od kmetov pa je z berami dobil žito, jajca, klobase, vino in

še kaj. Za primerjavo: kurat je imel takrat letno plačo 300 gld dogovorne

veljave, sluga na ljubljanskem magistratu pa 200. Vsekakor vse skupaj

za sinovo šolanje, stanovanje in prehrano to ni bilo dovolj. Pogosto so

dijakom in študentom pomagale dobrodelne ustanove, obstajale so tudi

nekakšne štipendije, revnim pa pogosto ni bilo treba plačevati šolnine. Ve-

liko dečkov je vstopilo v bogoslovno semenišče in mnogi so postali duhov-

niki, kar je bila pogosto želja njihovih pobožnih mater.

Tako kot je Mihael Peternel (1808–1884) na Kranjskem miril prestraše-

ne ljudi pred popolnim Sončevim mrkom 8. julija 1842, je to v Šmiklavžu
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verjetno počel Franc Muhič. Dogodek je omenjen v Ripšlovi kroniki.

Leta 1845 so začeli z gradnjo železnice med Celjem in Zidanim Mostom.

Začasno je prebivalo tudi v šmiklavški fari veliko tujih delavcev, s kateri-

mi so domačini imeli resne probleme zaradi kraje kmetijskih pridelkov.

Prihajalo je celo do ubojev. V zvezi s tem je omenjen tudi Andrej Borštner

([12, stran 94]):

Šmiklavški mežnar, ki je vedno imel majhen vinotoč, je z njim

v tem času prenehal, ker se je bal, da bi v kakšnem pretepu bili

ubiti on in njegovi družinski člani. Kljub temu pa je bilo na

voljo še več kakor dovolj gostiln.

Med tujimi delavci so razsajale razne bolezni, predvsem tifus, in zahte-

vale svoj davek. Šmiklavško pokopališče so zato celo razširili. V ta namen

so od nekega kmeta odkupili zemljišče za 70 gld dogovorne veljave.

Leta 1858 je pognal Donatijev komet kmetom precej strahu v kosti,

kot piše v kroniki. To je bil v 19. stoletju najsvetlejši komet, ki se ga

je dalo opazovati tudi s prostim očesom. Bil je celo prvi komet, ki so ga

fotografirali. Njegova obhodna doba je okoli 1953 let.

Leta 1859 je Ripšl dobil dekret, da se mora pridružiti kot vojaški ku-

rat nekemu avstrijskemu pehotnemu polku v Italiji. V Šmiklavžu ga je

nadomestil Matija Stagoj.

Leto 1866 je bilo za družino Borštner nesrečno. Stagoj je v šmiklavško

kroniko zapisal ([12, stran 140]):

Po nesrečni vojni s Prusi, v kateri je bil sin Franc tukajšnjega

mežnarja Borštnerja ujet, sin Miklavž pa je padel, je bil 11.

lovski bataljon skoraj 2 meseca dislociran v trg Laško in je v

tem času opravil vadbeni marš v Sv. Lenart in v Lažiše, kar je

bilo tukaj povsem nepričakovano in redko.
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Leta 1866 se je namreč Avstrija skupaj z nemškimi zavezniki zapletla

s Prusijo s svojimi zavezniki v vojno zaradi prevlade nad nemškimi deže-

lami v procesu združevanja. Avstrijci so bili poraženi v bitki pri König-

grätzu, danes Hradec Králové na Češkem.

Stagoja je leta 1869 v Šmiklavžu zamenjal Jože Skert. Slednji je v kro-

niki dodal ([12, stran 142]):

Dne 14. novembra 1869 so farani, ki so jih zastopali zemljiški

posestniki: Jernej Vodišek, vulgo Motoloz s Sela, Valent Šve-

plan iz Lažiš, zdaj cerkvena ključarja, ter franc Knez, vulgo

Leskovšek z Leskovca in Matevž Deželak, vulgo Flis z Lož, od

vdove Marije Slaje v Brinjah kupili njene nepremičnine v Ti-

hovšah, sub urb. št. 198 1/4, prej spadajoče pod gospostvo

Jurklošter v davčni občini Lože, ki sestoji iz parcel: njiva št.

722 s 140 � sežnji, št. 732 s 342 � sežnji in št. 724 z 990 �

sežnji, travnik št. 725 s 4 orali 616 � sežnjev, skupaj 5 oralov

488 � sežnjev, s čistim katastrskim dohodkom 14 gld 22 1/4

kr. konv. velj., v navzočnosti prič Antona Kokotca, vulgo Mar-

tinšek z Brstovnice, Antona Kneza, vulgo Bobek z Dola, mež-

narja Borštnerja in šmiklavškega kurata Jožefa Skerta, v prosto

last za 1 125 gld avstr. velj.

V Močnikovih računicah za obče ljudske šole najdemo na koncu ra-

zlago avstrijskega denarja. Pred letom 1858 se je v Avstriji računalo na

goldinarje (slovenska kratica gld, nemška fl) tako imenovane dogovorne

(konvencijske) veljave. Dvajset goldinarjev je imelo v sebi 233,87 g čis-

tega srebra. En goldinar srebra (C. M. – Conventionsmünze) je imel 60

kr. po 4 (stare) vinarje, 100 goldinarjev C. M. je veljalo toliko, kakor 105

goldinarjev avstrijske veljave ali 210 K. Od 1. novembra 1858 se je raču-

nalo na goldinarje avstrijske veljave ter iz 500 g čistega srebra kovalo po
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45 goldinarjev. Goldinar se je delil na 100 krajcarjev. Po zakonu z dne 2.

avgusta 1892 je nastopila kronska veljava, ki je bila od 1. januarja 1900

edina zakonita. Njena računska enota je bila krona (K), ki se je delila na

100 vinarjev ali beličev (h).

Zanimivost v kroniki je tudi zapis temperatur po Réaumurjevi lestvici,

na kateri je tališče ledu pri 0 ◦R, vrelišče vode pa pri 80 ◦R. Zabeležen

je tudi prehod na nove mere in uteži leta 1876. Stote, funte, lote, orale,

johe, sežnje, klaftre, komolce, čevlje, palce, vedra, maseljce so z zakonom

ukinili. Avstrija je dobila nove enote gram, meter in liter, torej metrični

sistem enot. Do takrat je minilo skoraj sto let, odkar se je bil matematik

in vojak Jurij Vega (1754–1802) začel zavzemati za vpeljavo metričnega

sistema enot v Avstriji.

Zaenkrat nam ni popolnoma nič natančno znanega o Borštnerjevem

osnovnem šolanju. Verjetno je v domačem kraju obiskoval župnijsko šolo,

kar sklepamo iz zapisov v kroniki [12], na primer:

V četrtek, dne 25. septembra 1851, je laški nadžupnik in dekan

tukaj opravil letno kanonično vizitacijo in šolsko skušnjo.

V torek, 19. septembra 1854, je laški nadžupnik in dekan An-

ton Žuža opravil tukaj običajno kanonično vizitacijo in šolsko

skušnjo.

Takrat je veljala uredba, da mora v vsakem kraju, kjer je reden dušni

pastir, kjer se torej vodi župnijska knjiga, biti župnijska šola. Uredba je

veljala od leta 1806 do 1869. Sklepamo, da je veljala tudi v Lažišah. V [10]

najdemo podatek, da so v Lažišah pred 1884 otroci prostovoljno dvakrat

tedensko hodili v šolo v mežnarijo, kjer jih je župnik poučeval verouk ter

malenkost pisanja in branja.

Organizirano šolstvo v Lažišah se je začelo s šolskim letom 1884/85. V

[10] izvemo, da se je od leta 1884 do 1941 število otrok v tej šoli gibalo med
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120 in 166. Leta 2017 je šola v Lažišah kot podružnična šola Osnovne šole

Antona Aškerca s sedežem v Rimskih Toplicah zaradi premajhnega števila

otrok začasno prenehala delovati.

Slika 4. Podružnična šola Lažiše leta 2018.

Kjerkoli in kakorkoli že je Vincenc hodil v osnovno šolo, pa ne izpod-

bija dejstva, da je gimnazijo najprej obiskoval v Celju. Vpisal se je v

šolskem letu 1855/56. Tamkajšnja gimnazija, ustanovljena leta 1808, mu

je bila pač najbližja.

Dostopni viri kažejo, da se je Vincenc Borštner s celjske gimnazije prepi-

sal na mariborsko, kjer je na koncu šolskega leta 1862/63 uspešno maturi-

ral in se uvrstil na seznam zrelih za univerzitetni študij.

Po dostopnih podatkih graške univerze se je Vincenc Borštner vpisal

na tamkajšnjo filozofsko fakulteto v zimskem semestru akademskega leta

1865/66. V študentskem katalogu so mu dodali opombo teolog iz Celovca.

Glede na to, da je končal gimnazijo v Mariboru leta 1863, je morda res bil

vmes dve leti v mariborskem ali celovškem semenišču. Poleg tega pa je

celo graški časopis Tagespost 8. oktobra 1864 zapisal, da se je študent
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Slika 5. Borštner na seznamu dijakov celjske gimnazije, prvi razred.

Slika 6. Zapis o Borštnerjevi maturi.

Borštner iz Laškega med 30. septembrom in 5. oktobrom 1864 nastanil

Mariboru.

Blaženi škof Anton Martin Slomšek (1800–1862) je preselil leta 1859

sedež lavantinske škofije v Maribor. Kot zanimivost povejmo, da je filo-

zofijo študiral v Senju, kamor si je svojčas želel tudi Borštner. Vendar

Slomšku senjskega spričevala niso priznali in je moral vse skupaj ponoviti,

da je lahko nadaljeval bogoslovni študij v Celovcu. Slomšek je za nadar-

jene revne dijake in študente ustanovil leta 1855 v Celju dijaški zavod

Maximilianum, leta 1861 pa v Mariboru podoben zavod Victorinum. Mož-

no je, da je Borštner uporabljal ta dva zavoda kot dijak celjske oziroma
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mariborske gimnazije. Ni pa zaenkrat točno znano, zakaj si je prislužil

opombo teolog iz Celovca pri vpisu na graško univerzo.

2 Študij

Borštner je torej študiral na filozofski fakulteti graške univerze, ki je po

takratni tradiciji vključevala tudi matematiko in fiziko, tako kot kasneje

na ljubljanski univerzi. Tudi matematik Franc Močnik (1814–1892), pisec

številnih matematičnih učbenikov in pedagog, je študiral na graški uni-

verzi in tam doktoriral leta 1840. Postal je doktor filozofije. V času Boršt-

nerjeva študija je graška univerza imela teološko fakulteto, fakulteto za

pravne in državniške vede, medicinsko ter filozofsko fakulteto.

V prvem semestru je Borštner obiskoval predavanja iz eksperimentalne

fizike pri Hummlu, pri Machu pa akustiko, vaje iz matematike in anali-

tično geometrijo. Borštnerjevemu študiju se da slediti po katalogu do leta

1869. Njegovi glavni študijski področji sta bili višja matematika in fizika.

Poslušal pa je tudi predavanja iz teoretične in poljudne astronomije, ma-

tematične geografije, geografskega določanja krajev, eksperimentalne in

praktične filozofije, logike, psihologije, splošne metafizike, srednje visoke

nemške in slovanske literature, zgodovine kultur in splošne svetovne zgo-

dovine.

V seznamu predmetov in osebja graške univerze za obdobje 1811–1918

lahko najdemo veliko podatkov. Ko je bil Borštner vpisan v prvi letnik,

(1865/66) je bil rektor univerze zoolog in psiholog Eduard Oskar Schmidt

(1823–1886), filozofsko fakulteto pa je vodil filolog Karl Schenkel (1827–

1900). Omenimo samo znana profesorja v času, ko je bil Borštner bruc:

Karl Hummel (1801–1879), profesor fizike, Ernst (v seznamu piše Ernest)

Mach (1838-1916), profesor matematike, bolj znan kot fizik na področju
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gibanja teles v zraku. Po Machu se imenuje Machovo število, razmerje

med hitrostjo telesa v sredstvu in hitrostjo zvoka v istem sredstvu. Z Ma-

chovimi števili izražamo hitrosti nadzvočnih letal.

Na seznamu profesorjev drugega letnika (1866/67) sta bila med drugi-

mi, za nas zanimivimi profesorji, tudi Johannes Frischauf (1837–1924), za

matematiko, in Simon Šubic (1830–1903) za algebro, fiziko in elementarno

mehaniko. Šubic je bil doma v Brodeh v Poljanski dolini, nedaleč od Škofje

Loke.

V tretjem letniku (1867/68) je Gregor Krek (1840–1905) predaval slo-

vansko filologijo, v četrtem (1868/69) pa Karl Friesach (1821–1891) mate-

matično in fizikalno geografijo ter sferno trigonometrijo. Krekov rojstni

kraj je Četena Ravan nad Poljansko dolino, danes v občini Gorenja vas–

Poljane.

Frischauf je bil poleg Schenkla in Schmidta in drugih član izpitne komi-

sije za učiteljske kandidate. Verjetno se Borštner Frischaufu pri tem ni

mogel izogniti.

Karl Friesach, astrofizik in matematik, je bil rojen na Dunaju, kjer je

tudi študiral na univerzi in doktoriral leta 1846. V letih 1848/49 je sode-

loval v bitki pri Novari kot nadporočnik v glavnem štabu. Leta 1854 je

bil povišan v stotnika. Bil je profesor matematike na pomorski akademiji

v Trstu, od 1867 pa je predaval matematiko na graški univerzi. Razisko-

val je na področju astronomije in teorije potenciala. Johannes Frischauf

in Karl Friesach sta bila mentor oziroma somentor pri doktoratu Gustava

von Eschericha (1849–1935), ki je bil Plemljev doktorski mentor.

Vincenc Borštner se je poročil 12. oktobra 1868 v župniji Maribor, pri

sv. Janezu Krstniku, torej v mariborski stolnici, s Katarino Pernwieser.

Naslednje leto se jima je v Gradcu rodil sin Heribert.

Priimek Pernwieser v RS ne obstaja več, v Avstriji pa se jih še nekaj

najde. V Mariboru pa so nekoč živeli Pernwieserji, kar potrjujejo stari
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zapisi, na primer Josef Pernwieser, Sattlerei und Riemerei (sedlarstvo in

pasarstvo). Jakob Pernwieser, kolar z Bavarske, od 1826 na Slovenski

ulici, Janez Pernwieser in Katarina, od 1840 prav tako na Windischgasse

(Slovenski ulici) v Mariboru. V Marburger Zeitung (Mariborski časopis)

za 29. december 1867 piše, da je Johannes Perwieser, Wagnermeister (ko-

larski mojster), daroval za uboge. V graškem Tagespostu pa, da je taisti

30. maja 1873 umrl v Mariboru.

Kolarstvo, sedlarstvo in pasarstvo so bile nekoč nujno potrebne obrti,

da je lahko delovalo prevozništvo s konjsko vprego, pa tudi jezdenje in

druge dejavnosti, vključno z osebno opremo ljudi. Ne pozabimo, da je

nekoč vojaštvo uporabljalo na tisoče konj in vozov, ki jih je bilo treba

opremiti z izdelki omenjenih obrti. Železnica je sicer odvzela furmanom

nekaj dela, je pa le bilo treba do nje pripeljati ljudi in tovor večinoma s

konjsko vprego, kajti avtomobilov takrat še ni bilo.

Graška univerza, Karl-Franzens-Universität Graz, je bila Slovencem

mnogo bližja kot dunajska, zato je tam študiralo veliko ljudi iz naših kra-

jev. Med njenimi profesorji je bilo kar nekaj Slovencev. Univerza je bila

ustanovljena že leta 1585. Imenuje se po nadvojvodi Karlu II. Avstrijskem

(1540–1590). Od leta 1869 do 1873 je na tej univerzi prvič deloval fizik

Ludwig Boltzmann (1844–1906), od 1866 do 1906 matematik, fizik, as-

tronom in geodet Johannes Frischauf, velik ljubitelj Kamniško-Savinjskih

Alp. Pri Frischaufu sta doktorirala že omenjeni Gustav von Escherich,

Plemljev doktorski mentor, in manj znani, v Ljubljani rojeni matematik

Konrad Zindler (1866–1934). Karl Hummel je bil na tej univerzi profe-

sor fizike od 1850 do 1866. Boltzmann se je na graško univerzo vrnil leta

1876 in tam ostal do leta 1890. Bil je nemirnega duha, menjaval je uni-

verze v Gradcu, na Dunaju, v Münchnu in Leipzigu. Svoje življenje je

prostovoljno sklenil leta 1906 v Devinu. Po Frischaufu se imenuje planin-

ski dom na Okrešlju nad Logarsko dolino.
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Slika 7. Zapis nekaterih Borštnerjev podatkov.

V Gradcu je Borštner v šolskem letu 1869/70 kot učiteljski kandidat

poučeval matematiko na drugi državni gimnaziji, ki je bila ustanovljena

leta 1869 in je delovala na Griesgasse. Leta 1889 je dobila nove prostore na

Lichtenfelsgasse. Šola obstaja še danes pod imenom Bundesgymnasium

und Bundesrealgymnasium Graz, krajše BG/BRG Lichtenfels Graz. Med

njenimi nekdanjimi učitelji je zapisan tudi Borštner.

V Gradcu je bil Borštner 26. februarja 1870 imenovan za asistenta za

matematiko in fiziko na deželni tehniški visoki šoli. Verjetno je tam pri-

manjkovalo asistentov. Delo je opravljal do konca septembra 1871 pri pro-

fesorjih Alléju in Pöschlu. Moritz Allé (1837–1913), tu pa tam piše Moriz,

je bil matematik in astronom, rojen v Brnu. Matematiko je študiral na

Dunaju, kjer je bil tudi asistent na astronomskem observatoriju. Doktori-

ral je iz astronomije v Kielu, nakar je delal na praškem in krakovskem

astronomskem observatoriju. Leta 1867 je postal profesor matematike na

Joanneumu, leta 1876 je bil njegov rektor. Od 1882 je predaval na nemški

univerzi v Pragi, od leta 1896 je na tehniški visoki šoli na Dunaju kot redni

profesor predaval matematiko in vodil drugi matematični inštitut, v letu

1900/01 je bil celo rektor dunajske tehnične visoke šole. Pravico za podel-

jevanje doktoratov je šola dobila leta 1901. Leta 1906 je Allé postal dvorni

svétnik.

Fizik Jakob Pöschl (1828–1907) se je rodil na Dunaju. Od 1855 do 1887

je predaval eksperimentalno in tehniško fiziko na Joanneumu v Gradcu.

Njegov rektor je bil od 1. oktobra 1871 do 30. septembra 1872. Kot za-

nimivost navedimo, da sta bila Allé in Pöschl tudi profesorja Nikole Tesle
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(1856–1943) v akademskem letu 1875/76 in 1876/77. Tesla je pri obeh

opravil izpite iz matematike, eksperimentalne ter tehniške fizike z odliko.

Naslednje leto je Tesla zapustil Gradec.

Profesorja Allé in Pöschl, sta se, kot je razvidno iz zapisnikov, zelo

potegovala za to, da je Borštner postal asistent. Na razpis se je prijavil

tudi Friedrich Schlacher, ki pa ni bil izbran, ker ga je Borštner prekašal v

znanju višje matematike in fizike. O kandidatu je odločal učiteljski zbor,

nato pa še štajerski deželni odbor.

Od leta 1865 se je deželna tehniška visoka šola v Gradcu uradno ime-

novala Steiermärkische landschaftliche Technische Hochschule am Joan-

neum zu Graz. Šolo je ustanovil nadvojvoda Janez Habsburško-Lotarinški

(1782–1859) leta 1811 in je znana tudi pod imenom Joanneum. Postopoma

je šola prerasla v državno tehniško visoko šolo (1874) in kasneje (1975) v

tehniško univerzo s sedmimi fakultetami (2017). Pravico za podeljevanje

doktoratov je tudi dobila leta 1901.

Slika 8. Borštner je bil imenovan za asistenta.

V času, ko je bil Borštner asistent, je graška tehniška visoka šola imela

veliko honorarnih profesorjev, predvsem z graške univerze. Navedimo

še nekaj znanih profesorjev na tehniški visoki šoli. Josef Wastler (1831–

1899) je predaval praktično geometrijo, Rudolf Niemtschik (1831–1877)

opisno geometrijo, Johann von Rogner (1823–1886) elementarno mate-

matiko, Moritz Allé višjo matematiko, Jakob Pöschl eksperimentalno in

tehniško fiziko, Ferdinand Lippich (1838–1913) mehaniko.

Borštner je po končanju študija, ko je bil že poročen in ko je delal kot
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asistent, poslal več prošenj za službo na gimnazije. Zagotovo so bile to

gimnazije v Senju, Ljubljani in Celovcu. Asistentska plača namreč ni bila

velika, vemo pa tudi, da je zaprosil za njeno povišanje. Poleg tega bi moral

delati na doktoratu. Ko je videl, da se mu vse to ne bo izšlo, se je pač začel

ozirati po profesorskih mestih na gimnazijah.

Ferdinand Lippich je pisal na ljubljansko gimnazijo 19. oktobra 1870,

da je Vincenc Borštner kot asistent za višjo matematiko in fiziko pri svo-

jih profesorjih izpolnil vsa pričakovanja in da je primerno usposobljen v

matematiki in naravoslovju za zasedbo profesorskega mesta na gimnaziji.

Ljubljanska gimnazija je pač zahtevala od zadnjega delodajalca mnenje o

Borštnerju.

To pomeni, da je bil Borštner dovolj dober in obetaven študent, ki

bi lahko naredil univerzitetno kariero, a se mu je vse skupaj zasukalo

malo drugače. Časopis Studia Historica Slovenica leta 2010 v številki 2/3

Borštnerja omenja kot doktoranda filozofije in kandidata za gimnazijskega

učitelja, kar pomeni, da je najbrž študiral za doktorat, a ga ni dokončal.

Morda ni bil dovolj hiter, morda ga je ovirala družina.

Kaže, da si je Borštner želel oditi tudi v Senj, morda celo bolj kot v

Ljubljano ali Celovec, toda prošnjo so mu novembra istega leta odklonili.

Razlog je bil preprost. S prošnjo je zamujal, medtem pa so na izpraznjeno

mesto profesorja matematike in fizike že postavili nekoga drugega.

Gimnazijo v Senju je ustanovil že leta 1725 cesar Karel VI. Habsburški

(1685–1740), oče cesarice Marije Terezije (1717–1780). Šolo so ustanovili

predvsem zaradi šolanja duhovnikov, otrok senjskega plemstva, častnikov

Vojne krajine in trgovcev. Leta 1802 je šola zašla v krizo, ki je trajala dolga

leta. Bila je več let celo zaprta. Leta 1839 je bila gimnazija obnovljena, leta

1843 je imela šest razredov, leta 1849 pa vseh osem. Leta 1867 je bil na

senjski gimnaziji profesor matematike Johann Zindler (1835–1913), oče v

Ljubljani rojenega matematika Konrada Zindlerja.

21



Ferdinand Lippich je 15. marca 1871 napisal pristojnim organom pred-

log, da se asistentu Borštnerju poviša plačo za 100 gld. Borštner je nam-

reč nekaj dni prej na seji profesorskega zbora oddal prošnjo za povišanje

svojih prihodkov. Podprla sta ga profesorja Allé in Pöschl. Posebno sta

poudarila in priznala Borštnerjevo pridnost in vestnost pri izpolnjevanju

njegovih obveznosti kljub obremenjenosti in revščini prosilca. Izpostavila

sta tudi dejstvo, da je Borštner edini asistent na šoli, ki je dodeljen dvema

katedrama in da ima tedensko pet ur ponavljalnega tečaja in da zaradi

ustrezne porabe časa ne more slediti napredku znanosti. Predlog je eno-

glasno potrdil profesorski zbor. Kaj se je nato zgodilo? Borštner ni dolgo

ostal asistent v Gradcu. Ko si je pridobil vse profesorske kvalifikacije, je

odšel poučevat na gimnazijo. Postal je cesarsko-kraljevi profesor, kar je bil

tiste čase spoštovanja vreden poklic, seveda z vsemi dolžnostmi in pravi-

cami.

Na Joanneumu so torej Borštnerju leta 1871 napisali priporočilo za

dvig plače glede za njegovo dobro delo in še istega leta priporočilo za

profesorsko mesto na gimnaziji v Celovcu, kamor je zares odšel in tam

z leti nadomestil benediktinca Karla Robido (1804–1877), ki je bil rojen

kot Luka v Mali vasi pri Ljubljani.

3 Profesor

Konec oktobra leta 1871 je Borštner urejal selitev v Celovec, kjer je končno

dobil mesto profesorja na gimnaziji. V Gradcu so mu, kot je ob takih

priložnostih v navadi, izrazili vse priznanje za pridnost in vnemo pri delu

ter uspešen trud na ponavljalnem tečaju iz višje matematike in fizike.

Niso pa na koncu pozabili zapisati, da je Borštner štajerskemu deželnemu

odboru za izdelavo dekreta o nastavitvi dolžan za koleke 6 gld 25 kr (slika

22



Slika 9. Borštnerjev dolg.

9). Rok za poravnavo dolga je bil 3. december 1871.

Spomladi leta 1870 se je Borštnerju v Gradcu rodila hčerka Emma

Josefa Katarina, ki je umrla že 22. aprila. Marca 1871 pa se mu je rodila

hčerka Matilda Jožefa.

Slika 10. Zapis o rojstvu hčerke.

V Celovcu je Borštner doživel novi osebni tragediji: julija 1872 mu je

umrla hčerka Matilda, decembra 1872 pa sinček Friedrich, star komaj 5
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mesecev. Po vsem tem mu je še kako prav prišlo okrevanje v Rimskih

Toplicah. V graškem Tagespostu z dne 8. oktobra 1873 je zapisano, da

je celovški gimnazijski profesor Vincenc Borštner z ženo in sinom dobil

pravico do zdravljenja v teh toplicah od 1. do 25. septembra.

V Celovcu je bil Borštner v letih 1872–73 član odbora Slovanske čital-

nice, ki je bila ustanovljena leta 1863. Opravljal je funkcijo gospodarja.

Časopis Slovenec je 23. oktobra 1877 zapisal vest, ki jo je posredovala

Mohorjeva družba:

Celovški družniki sv. Mohora so 21. t. m. volili novega odborni-

ka mesto umrlega o. Karl Robida. Od navzočih družnikov je

bil enoglasno voljen g. Vincenc Borštner, c. k. profesor više

gimnazije v Celovcu. Lavantinska škofija v katerej je za Ljub-

ljansko škofijo največ udov ima sedaj dva zastopnika v odboru:

enega duhovnika (dr. Nemca) in enega posvetnega (prof. Boršt-

nerja.)

Leta 1872 je Borštner postal redni član štajerskega naravoslovnega dru-

štva. Tudi slavni Ludwig Boltzmann (1844–1906), nekdaj Stefanov asis-

tent, je bil član tega društva, prav tako botanik Constantin von Etting-

shausen (1826–1897) in fizik Albert von Ettingshausen (1850–1932). Prvi

je bil sin fizika in matematika Andreasa Ettingshausna (1796–1878), drugi

pa njegov vnuk. Andreas se je ovekovečil z uvedbo binomskih simbolov,

ki nastopajo na primer v razvoju

(1 + x)n =
n∑
k=0

(
n
k

)
xk

pri naravnih eksponentih n. Andreas je svojo znanstveno kariero začel v

nemškem Heidelbergu, končal pa na cesarskem Dunaju. Leta 1858 je pri

njem na Dunaju doktoriral znani fizik Jožef Stefan (1835–1893), leta 1860

pa Ernst Mach.
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Slika 11. Borštner je bil namenjen celovški gimnaziji.

Slika 12. Borštner je bil član štajerskega naravoslovnega društva.

Na Koroškem je Borštner imel več javnih predavanj. Dne 27. marca

1874 je predaval o prehodu Venere čez Sončevo ploskev. To se je potem

zgodilo 9. decembra istega leta in še 6. decembra 1882. Za naslednja
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prehoda je bilo treba čakati do 8. junija 2004 in 5. junija 2012. Za tema

bosta prehoda spet decembra 2117 in decembra 2125. Leta 1875 je Boršt-

ner predaval o pojavih pri rotaciji. Nekatera predavanja je izvedel posebej

za dame.

Vincenc Borštner je v Celovcu leta 1875 v programu celovške gim-

nazije objavil svojo edino matematično razpravo Zur Theorie der Poten-

zen von Kreisen und Kugeln (O teoriji potenc krogov in krogel), ki pa je

doživela tako hudo kritiko s strani profesorja Wallentina, da matematičnih

prispevkov ni več pisal.

V Celovcu sta se Borštnerjevim rodila sinova Milan (1876) in Vincenc

(1881), kar je zapisano na seznamu maturantov ljubljanske gimnazije.

Leta 1882 je imel prof. Borštner na celovški gimnazji afero, ker je baje,

po nekaterih virih, dal nekemu dijaku le oceno 2, najboljša ocena pa je

bila takrat 1. Po letu 1848, pomladi narodov, so bili na Koroškem ger-

manizatorski pritiski še večji kot prej in ni se bilo težko zameriti temu

ali onemu lokalnemu veljaku. Zato je Borštner dobil brez kakršnekoli

tehtne obrazložitve dekret, da se mora preseliti na gimnazijo v Weide-

nau, danes Vidnava na Češkem, tik ob poljski meji, pod Avstro–Ogrsko

pa v Avstrijski Šleziji. V učiteljskih krogih je Weidenau njega dni veljal

za nekakšen avstrijski Cayenne, imenovan po glavnem mestu Francoske

Gvajane, kjer se je končala življenska pot marsikaterega kaznjenca, ki ga

je tja poslala neusmiljena la justice française. Najhuje je bilo zapornikom

na Hudičevem otoku pred gvajansko obalo v Atlantskem oceanu. Kako je

bilo tam, opisuje Henri Charrière (1906–1973) v romanu Metulj.

Drugi viri, na primer [13], pa navajajo, da je bil Borštner včasih v šoli

precej neusmiljen do dijakov, če se niso naučili, kar je bilo treba. V Celovcu

se je bil baje grobo lotil sina samega deželnega glavarja, kar je povzročilo

premestitev profesorja.

Premestitev je bila uradno zapisana takole:
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Slika 13. Kako so se hoteli v Celovcu znebiti Borštnerja.

Dobri prijatelji so le dosegli, da je bil ta dekret umaknjen, dobil pa je

novega, tokrat za Ljubljano, kamor se je res preselil leta 1883 in poučeval

matematiko in fiziko na državni gimnaziji praktično vse do svoje upoko-

jitve. O Borštnerjevih težavah v Celovcu so pisali celo nekateri časopisi. Še

29. marca 1884 je mariborski časopis Steierische Post med drugim pisal:

Prof. BorĆner von Klagenfurt wurde 1882 auf Grund einer ebenso perfiden alŊ

grundlosen Denunziation, naĚdem er siĚ einer hoĚmŽgenden deutsĚ-liberalen CoryphŁe

KlagenfurtŊ vermeĄen, naĚ SĚlesien dekretirt, naĚ vielen SĚritten und AufklŁrungen

aber erĆ in LaibaĚ angeĆellt.

Prof. Borštner iz Celovca je bil leta 1882 na podlagi prav tako

zahrbtne kot neosnovane zlonamerne ovadbe, potem ko se je

bil zameril vplivni nemško-liberalni celovški veličini, z dekre-

tom premeščen v Šlezijo, šele po mnogih korakih in pojasnilih

pa je bil nastavljen v Ljubljani.

V nemškem besedilu je uporabljena morda manj znana beseda ko-

rifeja, kar pomeni zborovodja, kolovodja v antični drami, lahko pa tudi

prvi plesalec, prva plesalka ali vodja baleta. V našem primeru korifeji še

najbolj ustreza prvak, vidna osebnost ali veličina. Beseda korifeja izhaja
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iz grške besede κορυφαῖος, kar pomeni najvišji, vrhovni, glavni oziroma

vodja, poglavar, zborovodja.

Slika 14. Poslopje, kjer je delovala ljubljanska gimnazija – avtor S. Pengov.

Šolske vesti gimnazije Celovec za šolski leto 1882/83 so poročale:

Aus dem Lehrkörper schied Professor Vincenz Borstner, der

während der Ferien mit hohem Ministerial-Erlasse vom 18. Juli

Z. 3820 zuerst zum Professor am Staats-Obergymnasium zu

Weidenau ernannt worden, sodann mit dem hohem Ministerial-

Erlasse vom 3. September Z. 13188 dem Staats-Obergymnasi-

um in Laibach zugewiesen worden war. Seine collegiale Gesin-

nung, sein Eifer und die Hingabe an seinen Beruf wird allen,

die ihn kennen zu lernen Gelegenheit hatten, in steter Erin-

nerung bleiben.
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Od učiteljskega zbora se je poslovil prof. Vincenc Borštner,

ki je bil med počitnicami najprej z visoko ministrsko odredbo

18. julija imenovan za profesorja na državni višji gimnaziji v

Vidnavi, potem pa z visoko ministrsko odredbo 3. septem-

bra dodeljen državni gimnaziji v Ljubljani. Njegova kolegialna

naklonjenost, njegova vnema in predanost njegovemu poklicu

bodo vsem, ki so ga imeli proložnost spoznati, ostale v trajnem

spominu.

Slika 15. Zapis v nekem časopisu.

Ljubljanska gimnazija je takrat, ko je Borštner prišel v Ljubljano, de-

lovala na Vodnikovem trgu v stavbi nekdanjega slavnega ljubljanskega
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liceja. Od tam so šolo oktobra 1899 preselili na Tomanovo, danes Preži-

hovo ulico. Licejsko poslopje, ki ga je ljubljanski potres leta 1895 precej

razmajal, so v prvih letih 20. stoletja podrli in na njegovem mestu uredili

živilski trg.

Slika 16. Borštner ni bil premeščen v Weidenau.

Borštner je po hudi Wallentinovi kritiki svojega edinega matematičnega

dela začel pisati fizikalne strokovne prispevke, ki jih je objavljal tudi v

celovškem Kresu, v njegovem času leposlovnem in znanstvenem listu, ki

ga je urejal Jakob Sket (1852-1912), avtor znane Miklove Zale. V tem

listu je na primer Borštner objavil leta 1881 v treh nadaljevanjih prispevek

Spektralna analiza kot pripomoček v astronomiji, naslednje leto pa O tele-

grafičnih vremenskih poročilih, prav tako v treh nadaljevanjih.

Borštner je objavljal tudi ocene knjig, na primer leta 1881 Oko in vid

iz leta 1880 Jakoba Žnidaršiča (1847–1903) in kasneje dveh predelanih

Močnikovih učbenikov za aritmetiko in geometrijo, ki ju je v slovenščino

prevedel Josip Celestina (1845–1912). Plemelj je še kot dijak rad prebi-

ral Borštnerjeve astronomske prispevke v Kresu, zato ni čudno, če se je

navduševal nad astronomijo.

Na ljubljanski gimnaziji je bil profesor Borštner tudi varuh fizikalno-

kemijskega kabineta. V šolskem letu 1887/88 sta on in profesor Mihael

Wurner (1829–1891) obogatila fizikalno in kemijsko zbirko, kar sta porav-

nala z donacijami v znesku 327 gld 95 kr. Nabavila sta na primer: model
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Slika 17. Začetek Borštnerjevega prispevka v Kresu.

krožnega nonija, tehtnico s kazalcem, model lyonske tehtnice, model vi-

jaka, propeler z nekakšnim helikopterjem, napravo za Foucaultov poskus

z nihalom, vrtavko s spiralo, dozno libelo, napravo za prikaz hiperbolično

dvigajoče se tekočine, napravo za aerostatični paradoks z manometrsko

cevjo, Heronovo bučo pod poveznikom, žveplenokislinski kriofor po Wein-

holdu, utripalnik, radiometer, tripolno magnetno palico, električno vodor-

avno nihalo, trdogumni elektrofor, električni vžigalnik, električno cvetlico,

napravo za vrtanje stekla, napravo za zaznavanje trajanja električne iskre,

31



Slika 18. Začetek Borštnerjeve recenzije v Kresu.

model električne železnice, fosforescenčno cev, Crookejevo napravo, mi-

krofon, galvanske člene, vzorec kabla, razne električne vodnike, slike valov

s stroboskopskim bobnom, zračno udarno napravo, Savartovo zobato sire-

no, Meldejevo napravo z glasbenimi vilicami, piščalko s skalo, gorilnik na

svetilni plin za pojoče plamene, govorno cev, kamero obskuro, Bunsenov

fotometer z normalno žarnico in optično klopjo, kaleidoskop, napravo za

obračanje spektralnih črt, slike s principom delovanja daljnogleda in mi-

kroskopa, Stämpferjev optometer, žarilne plošče, Pfaundlerjevo živosre-

brno čistilno napravo, s termometrom umerjen alkoholometer, par rokavic

in palčnikov iz kavčuka, balone iz kavčuka, več orodij in priprav kot škarje

za pločevino, pile, francoze, talilno žlico, možnarje kot tudi nekaj potroš-

nega materiala.

Kasneje je profesor Borštner sam vodil fizikalno-kemijski kabinet. V

šolskem letu 1894/95 je nabavil nove pripomočke, na primer: napravo

za spust po tetivi in loku, Machovo napravo za prikaz tretjega zakona

nihala, Schmidtovo univerzalno hidrostatično napravo za prikaz širjenja

par različnih tekočin, anemometer, telegraf na zračni tlak, razpršilec, Ma-

chov valovni stroj z vrtilno ročico, fonoavtografski boben, termometer z

natančnosto 1/10 ◦, Weinholdovo napravo za raztezanje togih teles, tri
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stroboskopske plošče z vrtilom, dvojni dalnogled, 10 kosov dodatkov za

influenčni stroj, miliampermeter, več orodij, različen potrošni material in

kemikalije. Potrebnih je bilo tudi več popravil in predelav. Inventar je štel

558 številk s 781 kosi, 265 kemijskih preparatov in reagentov. Priročna

knjižnica je štela 54 zvezkov, kart in tabel.

Slika 19. Začetek Borštnerjeve recenzije učbenika v Kresu.

Dr. Karol Glaser (1845–1913), profesor na tržaški gimnaziji, je v letih

1894–1900 napisal obsežno delo Zgodovina slovenskega slovstva. V četr-

tem delu je omenil tudi Vincenca Borštnerja kot pisca prirodoslovnih spi-

sov (slika 20). Glaser je bil slovenski literarni zgodovinar in prvi slovenski

indoevropeist in prevajalec. Doktoriral je iz sanskrta – s\-k� tm̂. Zanimivo,

da je v letih 1877–1880 poučeval v Vidnavi, kamor so hoteli premestiti

Borštnerja zaradi njegove celovške afere. Glaser je prevedel 11 Shake-

spearovih dram, ki pa jih ni mogel objaviti.

Poleg Plemlja je Borštner od znanih oseb poučeval tudi vrstnika Herib-

erta Borštnerja, Friderika Pregla (1869–1930), Nobelovega nagrajenca za

kemijo leta 1923, pravnika Vladimirja Ravniharja (1871–1954), ki je bil v

letu 1935 ljubljanski župan, nato pa vse do sredine leta 1942 ljubljanski

podžupan, duhovnika Ignacija Nadraha (1868-1951), ki je bil svojčas gen-
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Slika 20. Karol Glaser omenja Borštnerja.

eralni vikar ljubljanske škofije, Pavla Grošlja (1883–1940), biologa, kul-

turega delavca in prešernoslovca. Nadrah je Borštnerja opisal kot robatega

profesorja, ki se je bolj zanimal za planinarjenje kot za šolo. Prav tako ga

nima v preveč lepem spominu pisatelj Janko Mlakar (1874–1953), ki mu

je posvetil nekaj stavkov v [13]. Mlakar, sin ljubljanskega krojača, je bil na

gimnaziji en razred pred Plemljem, čeprav je bil leto mlajši. To pa zato,

ker Plemelj zaradi revščine doma in slabega predznanja ni mogel z vrst-

niki takoj na gimnazijo. V Ljubljani je moral pred vpisom nanjo najprej

eno leto hoditi v pripravljalnico. Tako kot Borštner je tudi Mlakar veliko

hodil v gore in svoja doživetja opisal v Planinskem vestniku in v več knji-

gah, v katerih nastopa gospod Trebušnik.

Ljubljanski časopis Jutro je 11. decembra 1923, ko je bil Josip Plemelj

star natančno 50 let, pisal o njegovem življenju in delu. Pisatelj Pavel Kar-

lin (1899-1965) je v prispevku omenil tudi Vincenca Borštnerja, o katerem

naj bi Plemelj izjavil, da je bil sicer matematični talent, toda brez pedago-

ške metode. Borštner je bil, kot je zapisalo Jutro, svoj čas pravi strah na

Vodnikovem trgu, kjer je bila njega dni klasična gimnazija.

V omenjenem Mlakarjevem delu so tudi risbe gimnazijskih profesorjev

in nekaterih ljubljanskih posebnosti. Risbe so delo slikarja Slavka Pengova

(1908–1966). Morda je kot mladenič poznal Borštnerja, verjetno pa je po

neki fotografiji ustvaril njegovo podobo.

Vincenc Borštner je bil med pomembnimi člani Slovenskega planinske-
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Slika 21. Vincenc Borštner – avtor S. Pengov.

ga društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1893. V tretji številki prvega letnika

Planinskega vestnika leta 1895 je omenjen takole:

Prvi večer dne 13. je predaval gosp. prof. Orožen o Rogaški ali

Donaški Gori (883 m) pri Rogatcu na južnem Štajerskem, drugi

večer dne 18. pa gosp. prof. Borštner o gori Obiru ali Ojstrcu

(2140 m) na Koroškem.

V peti in šesti številki istega letnika Planinskega vestnika je potem v dveh

nadaljevanjih izšel tudi ustrezni članek, kjer sta navedeni samo inicialki

avtorja (V. B.).

Leta 1895 sta Borštner in njegov graški profesor Frischauf obiskala
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Kocbekovo kočo na Korošici, kar ni ostalo neopaženo, saj je dogodek za-

pisan v 11. številki prvega letnika Planinskega vestnika (slika 22).

Slika 22. Nekateri obiskovalci Kocbekove koče leta 1895.

Leta 1900 so Borštnerja premestili na novo, drugo državno gimnazijo

v Ljubljani (Poljane), kjer pa zaradi bolezni prvo leto ni poučeval, na sez-

namu učnega osebja ga najdemo še v šolskem letu 1901/02, leta 1903 pa

se je upokojil.

Slika 23. Leta 1900 je bil v Ljubljani Borštner premeščen.

Profesorjeva žena Katarina je po kratki bolezni umrla v Ljubljani 3.

februarja 1917 v 73. letu svoje starosti. V osmrtnici, ki je bila objavljena

v časopisu Slovenec, je Katarina navedena kot soproga, mati, babica in

tašča. Vest o njeni smrti je objavil tudi časopis Laibacher Zeitung dne

5. februarja 1917. V osmrtnici, napisani v nemščini, je naveden tudi

Katarinin dekliški priimek Pernwieser, pa tudi poimensko žalujoči: so-

prog Vincenc, sinovi Heribert, Milan in Vincenc, hčeri Pavla in Ljudmila,

snahi Lina (Karolina) in Cili (Cecilija) ter vnuki Heri (Heribert) Borštner
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in Tilda Ingruber. Ljudmila se je takrat pisala Skala, poročena je bila nam-

reč z Antonom Skalo (1858–1925), nadučiteljem. Dr. Heribert Borštner je

bil zdravnik, Milan pa poštni uradnik. Tilda je bila Heribertova in Linina

hči, ki je zapisana kot Thilde Dr. Ingruber, verjetno ne zato, ker bi bila

pravnica ali zdravnica, ampak zato, ker so soproge doktorjev takrat nazi-

vali s Frau Doktor . . . . Poročila se je, stara okoli 18 let, januarja 1914 v

Celovcu s trbiškim sodnikom dr. Ottom Ingruberjem. Dr. Borštner je bil

v času njune poroke zdravnik v Gosauu v Zgornji Avstriji.

Sinovi in hčere so v osmrtnici navedeni po starosti. Vsi trije sinovi so

maturirali na ljubljanski klasični gimnaziji, kot lahko razberemo iz letnih

poročil: Heribert leta 1887, Milan 1895 in Vincenc 1900.

Profesor Vincenc Borštner je kot član Slovenskega planinskega društva

zbiral prostovoljne prispevke za gradnjo Triglavske koče. V prvi številki

Planinskega vestnika za leto 1896 piše, da je Lina Borštner prispevala v ta

namen 2 gld, Mila Borštner pa 1 gld. To sta bili lahko samo Borštnerjeva

snaha Lina in in njegova hči Ljudmila, krajše Mila. Šlo je za Triglavsko

kočo na Kredarici, ki so jo odprli 10. avgusta 1896. Dne 8. septem-

bra 1909 je bila koča, večkrat prenovljena in povečana, preimenovana v

Triglavski dom na Kredarici, tako kot se imenuje še danes. Pavlo zasledi-

mo leta 1900 tudi v Planinskem vestniku, ker je imela za planince neko

predavanje. Morda o Blagajevem volčinu, pri nas redki rastlini, ki jo je bila

našla na Igalah v Polhograjskih Dolomitih. Leta 1903 in kasneje je sodelo-

vala pri organizaciji plesa za Slovensko planinsko društvo. Zasledimo tudi

podatek, da je Pavla zbirala material za herbarij botaniku Alfonzu Pavlinu

(1853–1942). Pavla je tudi pisala v Planinski vestnik. Leta 1899 je obja-

vila potopisni članek Iz Ljubljane črez Pohorje do Drave in nazaj. To pot

je opravila leta 1898 z očetom. Obiskala sta tudi dr. Heriberta Borštnerja,

ki je takrat služboval v Lovrencu na Pohorju. Škoda, da o njem Pavla ni

ničesar zapisala. Omenila pa je dobesedno:
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Napravili smo iz Št. Lovrenca veliko izletov; najznamenitejši

so bili na Klopni vrh, na Planinko, Črni vrh in Veliko kopo.

Morda so se s teh izletov vračali preglasno, kar je kasneje, ko jim je

bilo že tega zadosti, razbesnelo nekatere domačine, ki so zadevo dali v

mariborski časopis.

Časopis Slovenec je 25. aprila 1939 objavil osmrtnico za Pavlo Raktélj

rojeno Borštner. Navedeni so žalujoči: Teodor Raktélj, polkovnik v pokoju;

dr. Heribert, medicinski svétnik v pokoju; Milan, uradnik v pokoju; Ljud-

mila Skala rojena Borštner in Vinko, banski svétnik.

Skoraj enako osmrtnico je objavil tudi časopis Slovenski dom, samo

da je zapisal priimek Borštnar, namesto Ljudmila Skala rojena Borštner

pa so napisali Milena Skala, učiteljica v pokoju. V razlagi imen najdemo

podatek, da imajo imena Ljudmila, Mila in Milena res nekaj skupnega,

namreč pridevnik mil. Verjetno so gospo učiteljico ogovarjali različno.

V adresarju [1] za leto 1928 sta zapisana Pavla in Teodor Raktélj na

naslovu Breg 20, Ljubljana. Teodorju je pripisano: polkovnik v pokoju.

Drugje najdemo tudi zanimiv podatek, da je bil Pavlin mož Teodor

Raktélj (1866–1963) po prvi svetovni vojni poveljnik Slovenskega planin-

skega polka in borec za severno mejo. V avstrijskem šematizmu je za-

pisan kot Theodor Raktélj. V letnih poročilih ljubljanske realke piše črno

na belem, da je bil Teodor Raktélj njen dijak med letoma 1879 in 1885.

V avstrijskih časopisih lahko sledimo njegovemu vzponu do polkovnika

v pehoti in priznanjem, ki jih je prejemal vse do leta 1918. Po razsulu

Avstro-Ogrske se je pridružil Maistrovim borcem, in kmalu je v SHS tudi

bil odlikovan. Zanimivo, da ga v publikaciji, ki je izšla leta 2004 ob 80.

obletnici študija arheologije na ljubljanski univerzi, najdemo na seznamu

študentov, ki so v akademskem letu 1923/24 obiskovali seminar iz do-

mače arheologije pri prof. Vojeslavu Moletu (1886–1973), ki je bil umet-
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nostni zgodovinar, arheolog, konservator, profesor in pesnik. Od znanih

slušateljev sta bila na tem seminarju tudi pisatelj in duhovnik Janez Jalen

(1891–1966) ter Anton Vodnik (1901–1965), pesnik, esejist in umetnostni

zgodovinar.

V prvi svetovni vojni je bil Molè na vzhodni fronti ujet in odpeljan

v Sibirijo, kjer je na univerzi v Tomsku predaval umetnostno zgodovino.

Leta 1920 je postal docent na novi ljubljanski univerzi, kjer je bil takrat

rektor ravno Josip Plemelj, na filozofski fakulteti pa profesor Fran Ramovš

(1890–1952), katerima je bil Molè prav dobrodošel.

Ljudmila Borštner je v šolskem letu 1893/94 obiskovala 4. razred glas-

bene šole, ko je študirala klavir pri Karolu Hoffmeistru, kar lahko izvemo

iz poročil Glasbene matice v Ljubljani. Karol Hoffmeister (1868–1952) je

bil češki skladatelj, ki je deloval na šoli Glasbene matice kot učitelj klavirja

med letoma 1891 in 1898. Svojo bogato kariero je nadaljeval v Pragi. Leta

1893 je za klavir priredil Podoknico iz opere Teharski plemiči Benjamina

Ipavca (1829–1908).

Leta 1901 je Ljudmila postala učiteljica in dobila delo v Vipavi. Tam

je srečala svojega bodočega moža nadučitelja Antona Skalo, ki je imel z

ženo Marijo kar enajst otrok, od katerih so trije umrli stari komaj nekaj

let. V marcu leta 1916 mu je umrla žena Marija rojena Maslo (1860–1916)

in zapustila osem otrok. Septembra istega leta se je Anton Skala poročil z

Ljudmilo Borštner, s katero pa ni imel otrok. Tudi eden od njegovih sinov,

rojen leta 1889, iz prejšnjega zakona se je pisal Anton Skala in bil je ravno

tako šolnik. S poučevanjem je začel v Podragi, nato pa je bil ravnatelj šole

v Šturjah na Vipavskem.

Po prvi svetovni vojni se je družina Skala zaradi nevzdržnih razmer

pod Italijo z Vipavskega preselila na Štajersko, kjer sta Ljudmila in mlajši

Anton nadaljevala z učiteljsko kariero: Ljudmila v Šoštanju, mlajši Anton

pa v Topolšici. Starejši Anton se je zaradi bolezni upokojil in leta 1925
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umrl v celjski bolnišnici. Ljudmila se je leta 1935 upokojila in živela še

vse do leta 1962.

Med prvo svetovno vojno je bil mlajši Anton Skala (1889-1968) mobi-

liziran, po vojni se izpopolnjeval v Mariboru in se specializiral za pouk

prizadete mladine. Kariero je nadaljeval v Beogradu, kjer so ga 1941 ujeli

Nemci in ga kot Primorca predali Italijanom. Po kapitulaciji Italije leta

1943 mu je uspelo priti v Zürich, kjer se je še naprej izpopolnjeval v svoji

stroki. Po vojni se je vrnil v Beograd, kjer je nadaljeval delo na Ministrstvu

za prosveto. Postal je celo profesor na beograjski Višji pedagoški šoli in

honorarni profesor na Filozofski fakulteti. Upokojil se je leta 1953. Mla-

jšega Antona Skalo štejejo za prvega specialnega pedagoga in defektologa

na Balkanu. Po njem se imenuje več šol za prizadeto mladino v Srbiji. V

Mariboru pa je Dom Antona Skale. Obstaja tudi Priznanje Antona Skale,

ki je najvišje priznanje v Republiki Sloveniji, ki ga podeljuje Društvo spe-

cialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije.

Dr. Heribert Borštner je v osmrtnici naveden kot cesarsko–kraljevi

Forst- und Salinenarzt, gozdni in solinarski zdravnik, kakršne so potrebo-

vali po gozdovih in ob rudnikih soli na Solnograškem in v Zgornji Avstriji.

Doktor medicine je poslal leta 1894 na graški univerzi. Heribert je zago-

tovo imel, sklicujoč se na časopisne oglase, leta 1895 ordinacijo v Gle-

dališki ulici 3 v Ljubljani. Ulica je povezovala Marijin in Kongresni trg.

Gledališke ulice ni več, ker je Stanovsko gledališče, po katerem je bila

poimenovana, leta 1887 do tal pogorelo. Stanovsko gledališče je stalo na

lokaciji, kjer je sedaj stavba Slovenske filharmonije na Kongresnem trgu.

Od leta 1892 se Gledališka ulica po zaslugi župana Ivana Hribarja (1851–

1941) imenuje Wolfova ulica, ki sedaj povezuje Prešernov in Kongresni

trg. Že leta 1895 se je Heribert preselil v Braslovče, od tam pa že nasled-

nje leto v Šempavel na Bolski, danes del Prebolda, potem pa še v Lovrenc

na Pohorju. Včlanil se je tudi v savinjsko sekcijo Slovenskega planinskega

40



društva. Kasneje, leta 1904, ko je bil imenovan za gozdnega, solinarskega

in občinskega zdravnika, pa Heriberta zasledimo še v letih 1927 in 1929 v

Gosauu in Hallstattu v Zgornji Avstriji v časopisih, predvsem ob kakšnih

nesrečah. Za stalno se je upokojil leta 1933. Leta 1918 je bil imenovan za

cesarskega svétnika.

Heribert Borštner mlajši je omenjen v časopisu Linzer Volksblatt leta

1917 v zvezi s predhodnim opravljanjem zrelostnega izpita na gimnaziji v

Kremsmünstru. Bil je vojaški obveznik in je, kot kaže, izkoristil dopust.

V časopisju je zabeleženih tudi nekaj neljubih dogodkov. Oktobra 1894

je dr. Borštner objavil v časopisu Slovenski narod oglas, v katerim je ponu-

jal 20 kron tistemu, ki bi sporočil, kdo mu je z vhoda v ordinacijo v Gleda-

liški ulici 3, nasproti gostilne gospoda Auerja, odtujil tablico z napisom.

Zagotovo je doktorja tablica precej stala, saj je bila najbrž iz medenine z

vgraviranim napisom.

V Gledališki ulici sta res bili pivovarna in gostilna, kjer so se nekoč

zbirali znameniti slovenski literarni ustvarjalci. V tej ulici je stanovala Pri-

micova Julija (1816–1864), velika neuslišana Prešernova ljubezen. Nanjo

spominja kipec, ki gleda proti Prešernovemu spomeniku. Po ljubljanskem

potresu leta 1895 se je videz te ulice precej spremenil.

Dr. Borštner je doživel neprijetnosti tudi v Lovrencu na Pohorju. V

času, ko je služboval tam, so bili nekateri prebivalci zelo nemško usmer-

jeni. Celjski časopis Domovina mu je, sinu slovenskega rodoljuba, zelo

zameril, da se je s soprogo poleti leta 1899 udeležil neke prireditve, polno

nabite z globokimi nemškimi čustvi.

Nekdo je avgusta leta 1900 v imenu več krajanov Lovrenca poslal v

mariborski časopis pritožbo, da dr. Borštner s svojo druščino ob prisot-

nosti soproge in štiriletne hčere moti nočni mir, ko se vrača s svojih gorskih

tur, ter da celo streljajo skozi okno in spuščajo rakete, zaradi česar naj

bi bilo dobro poklicati orožnike. Poškodovali naj bi celo vhodna vrata v
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tamkajšnji rotovž. Dr. Borštner je na to reagiral in zanikal, da bi motil kar

vse vprek in da mu je vsaka polemika o tem pod častjo. Polemike pa ni bilo

tako hitro konec, kot je razvidno iz kasnejših prispevkov v mariborskem

časopisu Marburger Zeitung.

Milan Borštner je študiral pravo v Gradcu, leta 1897 je bil imenovan

za poštnega praktikanta v Ljubljani, službo je opravljal po raznih krajih:

Maribor, Gradec, Celje, Mürzzuschlag. Leta 1900 je postal poštni asis-

tent. Z očetove osmrtnice izvemo, da je bil Milan leta 1917 že upokojenec.

Omenjena snaha Cili je po vsej verjetnosti bila Milanova žena, saj se da

izslediti, da sta Milan in Cecilija Boršner stanovala na Leonhardstraße v

Gradcu.

Vincenc Borštner mlajši je končal študij prava v Gradcu, postal cesar-

sko-kraljevi okrajni komisar in služboval v Ljubljani, Radovljici, Kranju,

Postojni in Novem mestu. Poročil se je poleti leta 1917 v Postojni z Mici

Kutin. Po prvi svetovni vojni je bil nekaj časa okrajni glavar v Kočevju,

nato član konzularnega predstavništva v Gradcu, kasneje pa še vladni in

banski svétnik. Leta 1940 se je upokojil.

Slika 24. Zapis o Borštnerjevem kraju bivanja.

Profesor Vincenc Borštner je na stara leta stanoval na Streliški ulici

16 v Ljubljani. Tudi njegov najmlajši sin Vincenc Borštner je naveden na

istem naslovu.

Profesor Borštner je umrl 31. maja 1917 v Ljubljani. V časopisni osm-

rtnici je bilo napisano, da bodo njegovi posmrtni ostanki blagoslovjeni v
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Slika 25. Zapisa o smrti.

mrtvašnici na naslovu Breg 20 in nato prenešeni k poslednjemu počitku

na pokopališče pri sv. Križu (to so današnje ljubljanske stare Žale). Maše

zadušnice pa so se brale v več cerkvah. Svojci so se poslovili od očeta, tasta

in deda. Čez nekaj dni so se le-ti v časopisu javno zahvalili za cvetje, za

udeležbo v pogrebnem sprevodu, še posebej pa pokojnikovim stanovskim

kolegom, učiteljskemu zboru in učencem druge državne gimnazije.

4 Potenca točke glede na krožnico

Preden preidemo na potenco točke, si nekoliko pobliže oglejmo, katere

učbenike matematike in fizike so uporabljali v času, ko je bil Vincenc

Borštner profesor. Takoj opazimo, da prevladujejo Močnikovi aritmetični

in geometrijski učbeniki. Uporabljali pa so tudi Matkove, Hočevarjeve in

Frischaufove učbenike. Pri fiziki so prevladovali Robidovi, Šubičevi, Kris-

tovi, Wallentinovi, Schabusovi in Piskovi učbeniki. Poleg tega so uporabl-

jali različne zbirke nalog iz cele srednje Evrope, ki jih ni bilo malo.

Ko brskamo po starih zbirkah nalog, ki so jih nekoč uporabljali pro-

fesorji na gimnazijah, ko so bile geometrijske naloge še zelo priljubljene,

najdemo v [25] naslednjo nalogo, ki jo je verjetno poznal tudi Borštner,

njegovemu dijaku Josipu Plemlju v kasnejših letih pa je pomagala rešiti
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neko drugo nalogo, ki jo bomo spoznali kasneje.

Ein Dreieck zu construiren, wenn gegeben sind die Halbirungslinie

(ha) des Winkels an der Spitze, das darauf von einer anderen

Winkelspitze (β) gefällte Loth (p) und der dritte Winkel (γ).

Naloga je napisana z nenavadnimi izrazi. Danes bi jo formulirali takole:

(A) Konstruiraj trikotnik, če poznaš kotno simetralo sγ , oddaljenost

oglišča A od nje in kot β.

Slika 26. Rešitev naloge (A).

Najprej načrtamo dano simetralo sγ in se odločimo, katero njeno kra-

jišče bo oglišče C iskanega trikotnika. Preostalo krajišče označimo z F.

Nato načrtamo dani kot β z enim krakom CF, drugi krak pa navzven glede

na iskani trikotnik. Na ta krak postavimo pravokotnico v C, prav tako pa

tudi pravokotnico v središču M simetrale sγ . Obe pravokotnici se sekata

v točki O′, ki je središče krožnice K, za katero je daljica FC tetiva. Pre-

prost premislek, pri katerem uporabimo izrek o središčnem in obodnem

kotu, pokaže, da so vsi obodni koti nad tetivo FC enaki β. Skozi točko F
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načrtamo pravokotnico na simetralo sγ in po njej odmerimo dano razdaljo

p, da dobimo točko D, skozi katero potegnemo k simetrali sγ vzporednico

q. Skozi M in D načrtamo tako dolgo daljico, da seka K v točki B, ki jo z

daljico povežemo s C. Daljica BC seka q v točki E, ki jo prezrcalimo preko

simetrale sγ , da dobimo točko A in presečišče G s simetralo. Premica q

seka daljico AB v točki N , trikotnika FBC in NBE pa sta si podobna, ker

se ujemata v dveh kotih, zato točka D razpolavlja daljico NE, kar pomeni,

da sta trikotnika AFG in FND skladna. Točke A,F,N in B so kolinearne.

Očitno je trikotnik ABC iskani trikotnik.

Izraz potenca točke glede na krožnico je leta 1826 uvedel švicarski ge-

ometer Jakob Steiner (1796–1863), poznal pa ga je že Evklid, Εὐκλείδες

(Elementi, Στοιχεῖα, 3. knjiga, trditev 36), le da mu ni tako rekel. Steiner

ga je vpeljal, da bi laže odgovorili na vprašanje, kdaj točka leži zunaj dane

krožnice. Evklid pa je zapisal:

᾿Εὰν κύκλου ληφθῇ τι σεμεῖον ἐκτός, καὶ ἀπ’ αὐτοῦ πρὸς τὸν κύκλον

προσπίπτωσι δύο εὐθεῖαι, καὶ ἡ μὲν αὐτῶν τέμνῃ τὸν κύκλον, ἡ δὲ

ἐφάπτηται ἔσται τὸ ὑπὸ ὅλης τῆς τεμνούσης καὶ τῆς ἐκτὸς ἀπολαμ-

βανομένης μεταξὺ τοῦ τε σημείου καὶ τῆς κυρτῆς περιφερείας ἴσον

τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης τετραγώνῳ.

Evklid je zapisal pravzaprav tole (slika 27): Če se premica skozi točki

T in D, kjer je T zunaj krožnice, dotika krožnice v D, druga premica skozi

T pa krožnico seka v točkah A in B, potem velja enakost |TD |2 = |TA| ·
|T B|. Tudi njo dokažemo na podlagi podobnih trikotnikov T BD in TAD.

Produkt odsekov |TA| in |T B| je za dano krožnico in točko T konstanten.

Posledično velja za vsako krožnico in točko T zunaj nje, da je produkt

odsekov dveh sekant skozi T konstanten (slika 28): |TA| · |T B| = |TC| · |TD |.
To trditev je leta 1574 zapisal Christopher Clavius (1538–1612). Produkt

|TA|·|T B| je za dano krožnico in dano točko T zunaj nje konstanten. Kratek
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Slika 27. Potenca točke glede na krožnico.

račun pokaže, da ga lahko izrazimo s polmerom r krožnice in razdaljo d

točke T od središča krožnice v obliki: |TA| · |T B| = d2 − r2.

Slika 28. Odseki premic s krožnico.

S potenco točke glede na krožnico lahko geometrijsko, tako kot svojčas

na Orientu, rešujemo kvadratne enačbe oblike x2 + ax = b2, kjer sta a in

b pozitivni števili. Enačbo preoblikujemo v x(x + a) = b2, v kateri vidimo

odsek tangente |TD | = b in odseka x = |TA| in x + a = |T B| sekante skozi
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središče krožnice s premerom a. Načrtamo krožnico s premerom a, na njej

si izberemo točko D, v njej konstruiramo na krožnico tangento in po njej

odmerimo razdalo b, da dobimo točko T . Nato potegnemo skozi središče

krožnice premico, ki jo seka v točkah a in B (slika 29). Pozitivna rešitev

enačbe je x1 = |TA|. Negativno rešitev, če nas sploh zanima, je po Viètovem

pravilu x2 = −(x1 + a) = −|T B|.

Slika 29. Geometrijska rešitev enačbe x(x+ a) = b2.

S potenco točke glede na krožnico lahko rešimo naslednjo nalogo, s

katero so njega dni strašili profesorji malo boljše dijake po gimnazijah.

(B) Konstruiraj krožnico, ki poteka skozi točki A in B in se dotika pre-

mice p.

Pri tem sta A in B na istem bregu premice p in od nje različno oddaljeni.

V prvem primeru naloga nima rešitve, v drugem pa je trivialna. To je ena

od Apolonijevih nalog.

Konstrukcija ni težka. Skozi A in B potegnemo premico, ko seka p

v točki T (slika 30). Nato načrtamo krožnico skozi A in B s središčem

v točki M na tej premici. Iz T položimo eno od tangent na krožnico.

Dotikališče označimo z D. Razdaljo |TD | nanesemo od T po premici p,
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Slika 30. Krožnica skozi dve točki, ki se dotika dane premice.

da dobimo dotikališči T1 in T2 iskanih krožnic, ki potekata skozi A,B,T1

oziroma A,B,T2. Naloga ima torej dve rešitvi.

Naloga (B) je le ena od Apolonijevih nalog. Pri teh nalogah gre za

to, kako konstruirati, seveda samo z neoznačenim ravnilom in šestilom,

krožnico, ki se dotika hkrati objektov a,b,c (naloga tipa abc), pri čemer je

katerikoli od teh treh točka t, premica p ali krožnica k. Z dotikom točke

razumemo, da iskana krožnica poteka skoznjo. Brez težav naj bi že vsak

osnovnošolec zadnjih razredov obvladal Apolonijevi nalogi tipa ttt in ppp.

Vseh Apolonijevih nalog je deset: ttt; ttp; ttk; tpp; tpk; tkk;ppp;ppk;pkk;kkk.

Rešitev je lahko tudi več. Naloga (B) je Apolonijeva naloga tipa ttp.

Vrnimo se k potenci točke. Kaj pa če je točka T znotraj krožnice? Ali

se lahko potem potence razširi tudi za ta primer? Če se v točki T sekata

tetivi AB in CD (slika 31), potem velja relacija |AT | · |BT | = |CT | · |DT |. Tudi

to je vedel že Evkid (3. knjiga, trditev 35):

᾿Εὰν ἐν κύκλῳ δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὸ ὑπὸ τῶν τῆς
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μιᾶς τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν τῆς

ἑτέρας τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ.

Slika 31. Krožnica s sekajočima se tetivama.

V posebnem primeru je lahko ena tetiva kar premer krožnice, druga pa

jo seka pravokotno v točki T . Tedaj velja relacija |TD |2 = |TA|·|T B| = r2−d2,

pri čemer je r polmer krožnice, d pa razdalja točke T od središča krožnice

(slika 32). Za katerokoli tetivo C′D ′ skozi T je produkt |TC′ | · |TD ′ | stalen,

enak je |TD |2, kar je kvadrat najkrajše poltetive skozi T .

Izraz d2−r2 imenujemo potenca točke glede na krožnico. Če je točka T

zunaj krožnice, je izraz pozitiven in enak kvadratu odseka tangente, če je

T znotraj krožnice, je izraz negativen in enak nasprotni vrednosti kvadrata

najkrajše poltetive skozi T , in enak nič, če je T na krožnici.

V zvezi s potenco točke glede na krožnico je tesno povezana potenčna

premica dveh nekoncentričnih krožnic. Če sta krožnici istosrediščni, poten-

čna premica ne obstaja. Vsaka točka potenčne premice ima enake odseke

tangent na obe krožnici. Potenčna premica je pravokotna na premico skozi

središči obeh krožnic in bliže središču krožnice z manjšim polmerom.
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Slika 32. Krožnica s pravokotno sekajočima se tetivama.

Z metodami analitične geometrije najlaže pridemo do potrebnih rezul-

tatov. Enačbi krožnic naj bosta

(x − p1)2 + (y − q1)2 − r2
1 = 0, (x − p2)2 + (y − q2)2 − r2

2 = 0.

Potenčno premico dobimo kot razliko teh enačb:

(x − p1)2 − (x − p2)2 + (y − q1)2 − (y − q2)2 − r2
1 + r2

2 = 0.

Preoblikujemo in dobimo enačbo potenčne premice:

2(p2 − p1)x+ 2(q2 − q1)y − (p2
2 − p

2
1)− (q2

2 − q
2
1) + (r2

2 − r
2
1 ) = 0.

Potenci točke T (x0, y0) glede na krožnici s središčema v točkah O1(p1,q1)

in O2(p2,q2) in polmeroma r1 in r2 sta

|TO1|2−r2
1 = (x0−p1)2 +(y0−q1)2−r2

1 , |TO2|2−r2
2 = (x0−p2)2 +(y0−q2)2−r2

2 .

Po definiciji potenčne premice morata biti potenci enaki, iz česar z odšte-

vanjem dobimo

2(p2 − p1)x0 + 2(q2 − q1)y0 − (p2
2 − p

2
1)− (q2

2 − q
2
1) + (r2

2 − r
2
1 ) = 0.
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To potrjuje, da smo našli pravo enačbo potenčne premice. Premica, ki

poteka skozi središči krožnic, ima smerni koeficient

ks =
q2 − q1

p2 − p1
,

smerni koeficient potenčne premice pa je

kp = −
p2 − p1

q2 − q1
= − 1

ks
.

Zato sta premici med seboj res pravokotni. Oddaljenost središčaO1(p1,q1)

od potenčne premice je

D1 =
|2(p2 − p1)p1 + 2(q2 − q1)q1 − (p2

2 − p
2
1)− (q2

2 − q
2
1) + (r2

2 − r
2
1 )|

2d
,

kjer je d =
√

(p2 − p1)2 + (q2 − q1)2 razdalja med središčema krožnic. Podoben

rezultat dobimo za razdaljo D2 središča O2(p2,q2) od potenčne premice. S

poenostavitvijo dobimo

D1 =
|d2 + r2

2 − r
2
1 |

2d
, D2 =

|d2 + r2
1 − r

2
2 |

2d
.

Potenčna premica dveh sekajočih se krožnic je kar premica skozi njuni

presečišči, tako da je geometrijska konstrukcija preprosta (slika 33 levo).

Če pa se krožnici ne sekata, si pomagamo s primerno pomožno krožnico,

ki dani sve seka. Določimo potenčni premici pomožne krožnice z obema,

presečišče potenčnih premic je točka na iskani potenčni premici danih

krožnic. Pravokotnica skoznjo na premico skozi središči danih krožnic

je njuna potenčna premica (slika 33 desno).

Tri krožnice, ki nimajo kolineranih središč, paroma med seboj določajo

tri potenčne premice, ki se sekajo v skupni točki, potenčnem središču S

(sliki 34 in 35).

Dotikališča tangent iz potenčnega središča na vse tri krožnice ležijo na

skupni krožnici, ki dane tri krožnice seka pravokotno (slika 35).
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Slika 33. Potenčna premica dveh krožnic.

Slika 34. Potenčno središče treh paroma sekajočih se krožnic.

Pojem potenčne premice se da posplošiti na pojem potenčne ravnine

dveh nekoncentričnih sfer. Vincenc Borštner je v Celovcu leta 1875 v pro-

gramu celovške gimnazije objavil razpravo Zur Theorie der Potenzen von

Kreisen und Kugeln (O teoriji potenc krogov in krogel). Razprava je brez

vsakršne slike. Pripomnimo, da takrat še niso dosledno razločevali po-

jma krog in krožnica. V isti publikaciji najdemo tudi podatek, da je bil

Borštner v šolskem letu 1874/75 razrednik 5. razreda in da je poučeval

matematiko v prvem semestru v 6. razredu, oba semestra v 5., 7. in 8.
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Slika 35. Potenčno središče treh nesekajočih se krožnic.

razredu ter fiziko v 7. in 8. razredu. Poleg tega pa je bil še član izpitne

komisije za ljudske in meščanske šole. V 5. razredu so bili naslednji pred-

meti (navedeno je število ur na teden): religija (2 uri), latinščina (6 ur),

grščina (5 ur), nemščina (2 uri), zemljepis in zgodovina (4 ure), matem-

atika (4 ure), prirodopis (2 uri). Matematika se je delila na algebro (2 uri)

in geometrijo (2 uri). Kot zanimivost navedimo še učno snov matematike

5. razreda. Pri algebri so najprej obravnavali osnovne pojme, vsoto, raz-

liko, produkt in kvocient (ulomek). Sledila so razmerja in sorazmerja, nato

skupni delitelji in večkratniki ter uporaba zakonov osnovnih aritmetičnih

operacij pri delu s števili. Uporabljali so Frischaufov učbenik Lehrbuch

der allgemeinen Arithmetik für Mittelschulen. Pri geometriji je bila na

vrsti planimetrija, ki so ji obdelali po Močnikovem učbeniku Lehrbuch

der Geometrie. Mesečno so dijaki morali narediti po eno šolsko in do-

mačo nalogo iz Heisove zbirke primerov (dobesedno Beispielsammlung

von Heiss). Od živih tujih jezikov je tisto leto navedena samo italijanščina
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(2 uri) kot neobvezen predmet, dve leti prej pa tudi francoščina.

V šolskem letu 1872/73 je tudi omenjena Heisova zbirka primerov

(spet dobesedno Beispielsammlung von Heiss) za 5. in 6. razred. Verjetno

je mišljen Eduard Heis. Ni točno jasno, za katero zbirko gre. Tudi nekatere

druge gimnazije iz tistega obdobja navajajo v svojih letnih poročilih oziro-

ma programih isto Heissovo zbirko, na primer goriška gimnazija malo

pred letom 1900. Verjetno je mišljena Sammlung von Beispielen und Auf-

gaben aus der allgemeinen Arithmetik und Algebra, Köln, 1872, v kateri

pa je klasične geometrije malo. Zakaj je potem Heisova zbirka navedena

pod geometrijo? Res pa je, da obstajajo podobni priimki: Heis, Heiss in

Heiß.

Za Slovence je bil organiziran poseben tečaj v slovenščini, ki je na

primer za 5. in 6. razred obsegal slovnico s stilistiko. Učili so se pes-

niške oblike na ustreznih primerih iz Janežičevega Cvetnika slovenske

slovesnosti s slovničnimi in dejanskimi pojasnili, slovensko metriko, naj-

pogostejše trope in figure, slovenske ljudske pesmi. Brali in natančno so

razlagali Prešernov Krst pri Savici. Na pamet so morali pripovedovati dele

iz izbrane proze. Na vsaka dva tedna je bilo treba izdelati nalogo.

V 5. razredu je bilo 17 Korošcev, od teh le 2 iz Celovca, po eden pa

iz Štajerske, Kranjske, Šlezije in Spodnje Avstrije. Po narodnosti je bilo

od teh 19 Nemcev in dva Slovenca. Edini Kranjec je bil Rihard Bratuš iz

Žužemberka.

Ignaz Gustav Wallentin (1852–1934), avtor več naravoslovnih in fizi-

kalnih učbenikov, je naslednje leto objavil oceno Borštnerjevega prispevka

z besedami:

Die kurze Programmschrift enthält die Entwicklung des Aus-

druckes für die Potenzen von 2 und 3 Kreisen und von 4 Kugeln

als Function von den Radien und der Länge der Centrilinien.
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Die Arbeit, die vielleicht beim ersten Anblicke durch die Länge

der Formeln imponieren könnte, hat auf einen wissenschaft-

lichen oder pädagogischen Werth keinen Anspruch. – Referent

sieht darin kein besonderes Verdienst, Berechnungen von Din-

gen, die jeder absolvierte Mittelschüler ohne viel Scharfsinn –

wenn er sich die nöthige Zeit nimmt – nach Bedarf vornehmen

kann, in einem Programme, dessen Raum doch eine würdigere

Bestimmung hat, zu veröffentlichen.

S tem je Wallentin kot recenzent hotel povedati naslednje:

Kratka programska razprava vsebuje razvoj izraza za potence

dveh in treh krogov ter štirih krogel kot funkcijo polmerov

in razdalj med središči. Delo, ki bi morda na prvi pogled z

dolžino formul naredilo močan vtis, nima pravice niti do znan-

stvene niti do pedagoške vrednosti. Referent ne vidi v njem

nobene posebne zasluge, da bi objavljali izračun stvari, ki bi

jo zmogel opraviti vsak, ne posebno bister srednješolski absol-

vent, če bi si le vzel potreben čas, in to v programu, ki ima

vendar neki kriterij, kaj dati vanj in kaj ne.

S tem je Wallentin okrcal avtorja, pa tudi urednike gimnazijske publikacije.

Rezultat pa je bil, da Borštner po tako hudi oceni ni več objavil nobenega

matematičnega dela. Poleg tega ga je tudi nekaj stalo, ker je isto reč izdal

še v samozaložbi. Res pa je, da si je privoščil kar nekaj spodrsljajev. Že

začetek je pomanjkljiv. Govori o dveh krogih, zapiše pa: Sind in dersel-

ben Ebene zwei Kreise mit den Mittelpunkten O1, und mit den respec-

tiven Halbmessern r0 und r1 gegeben, . . . (Če sta v isti ravnini dana kroga s

središčemaO1 in ustreznima polmeroma r0 in r1,. . . ). Pisati bi moralo: mit

den Mittelpunkten O0 und O1, . . . . Poleg tega je na koncu, na 10. strani

prispevka navedel še dve lastni napaki na prejšnjih straneh.
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5 Plemljev trikotnik

Petošolcem, med katerimi je bil tudi Josip Plemelj, je Borštner leta 1891

na ljubljanski klasični gimnaziji dal nalogo:

Slika 36. Seznam dijakov 5. a razreda v šolskem letu 1890/91 na prvi

državni gimnaziji v Ljubljani.

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

tov α − β, 0 < α − β < π.

Pri tem seveda vzamemo, da je α > β, kajti za α = β naloga trivialna.

Seveda je pri tem mišljena klasična geometrijska konstrukcija, samo z

neoznačenim ravnilom in šestilom. Plemelj je bil edini v razredu, ki je

nalogo rešil, najprej analitično, nato pa še konstrukcijsko v veliko profe-

sorjevo začudenje in zadovoljstvo. Rešitev sicer ni bila ravno taka, kot je

bila v zbirki in kakršno je pričakoval profesor. Verjetno je Borštner kot

dober poznavalec izreka o potenci točke glede na krožnico to nalogo znal
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rešiti ravno s tem izrekom. Plemelj je ta način, kot kaže njegova zapuščina,

obvladal.

Plemelj je torej nalogo rešil, ko je obiskoval 5. razred klasične gimnaz-

ije v Ljubljani. Trigonometrične funkcije pa je v rešitvi lahko s pridom

uporabil, kajti gimnazijsko matematiko je vnaprej preštudiral tako dobro,

da je lahko inštruiral dijake zadnjih treh razredov, pa tudi maturante. Z

inštrukcijami je nekaj zaslužil, tako da si je lahko ob revščini doma vsaj

deloma kril stroške šolanja. Zato je zgodaj postal zrela in neodvisna oseb-

nost, kar mu je v Ljubljani tudi po svoje škodilo, kar lahko preberemo v

[24]. Nič čudnega, če so mu na spomenik na Bledu vklesali stavek:

Matematika mi je bila življenska potreba in umetniški užitek.

Vsekakor mu je bila v gimnazijskih časih življenjska potreba, da je v

Ljubljani lahko preživel z inštrukcijami. Na Dunaju je imel Knafljevo

štipendijo. Po doktoratu mu je kar dobro šlo in po elegantnih rešitvah

zapletenih matematičnih problemov je zagotovo lahko užival. Kamnosek,

ali kdorkoli je že bil, pa je naredil pravopisno napako, ki jo sedaj lahko

gledamo vsak dan: namesto življenjska potreba je ostala na spomeniku

življenska potreba. Presneta lj in nj, še tukaj nista dala miru!

Da je bil Plemelj vedno zaverovan v svoj prav v matematiki, priča

dejstvo, da se je v 4. razredu sprl s prejšnjim profesorjem matematike

Avguštinom Westrom, ki ni hotel priznati svoje napake, ko je bil Plemljevo

pravilno rešitev neke naloge proglasil za napačno. Ob tem se spomnimo

na pregovor

Errare humanum est, sed in errore perseverare dementis.

Tako naj bi rekel rimski modrec, državnik in dramatik Lucius An-

naeus Seneca (4 pne.–65 ne.), učitelj in svetovalec krutega rimskega ce-

sarja Nerona (37–68).
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Kot piše Plemelj v [16], je prof. Borštner svojo reakcijo ob dijakovi

predstavitvi rešitve pospremil z besedami (navajamo dobeseden prepis):

Aber um Hergottswillen, das ist doch harsträubend, das ist

doch menschenunmöglich auf so einen Einfall zu kommen; sagen

Sie mir doch, was hat Sie zu dieser Idee geführt!

Zapis zgornjega besedila vsebuje dve napaki. Namesto Hergottswillen bi

moralo pisati Herrgottswillen, namesto harsträubend pa haarsträubend.

Borštner je Plemlja, ki je bil dve leti starejši od svojih sošolcev, obrav-

naval kot odraslo osebo. Kot Plemelj sam pove v [?], Borštner njega nikoli

ni v razredu klical k tabli za oceno, ampak je prisedel k njemu in ga

spraševal matematiko. Samo ko je Plemelj pokazal svojo originalno rešitev

naloge (C), je to izvedel na tabli.

Analizirajmo nalogo (C). Trikotniku ABC, v katerem je ε = α − β, očr-

tajmo krožnico, v C postavimo nanjo tangento, stranico c pa podaljšamo,

tako da podaljšek seka tangento v točki D. Središče očrtane krožnice naj

bo O in njen polmer r. Načrtamo še radij OC. Ta je seveda pravokoten na

tangento (slika 37). Označimo še višino vc trikotnika. Po izreku o potenci

točke glede na krožnico velja enakost |DA| · |DB| = |DA| · (|DA|+ c) = |DC|2.

Skozi C potegnemo vzporednico q stranici AB, skozi A pa premici skozi

D in C vzporednico, ki seka q v točki D ′ in oklepa s stranico c kot ε,

o čemer se ni težko prepričati. Nato konstruiramo pomožno krožnico s

središčem S in s premerom c, ki se v C dotika te vzporednice. Potegnemo

premico skozi D ′ in S, da dobimo na pomožni krožnici presečišči E in F.

Po izreku o potenci točke glede na krožnico velja enakost |D ′E| · |D ′F| =
|D ′E| · (|D ′E|+ c) = |D ′A|2 = |DC|2. To pomeni, da je |D ′E| = |DA| = |D ′C|.

Konstrukcija trikotnika z znano stranico c, višino vc in razliko kotov

ε = α − β poteka na podlagi analize takole. Načrtamo vzporednici, ki sta

vsaksebi vc, na spodnji izberemo oglišči trikotnika A in B, ki sta narazen

58



Slika 37. Analiza naloge (C).

za c (slika 38). Konstruiramo kot ε z vrhom v A, z enim krakom AB, drugi

krak pa naj seka zgornjo vzporednico v točki D ′. V A postavimo pravokot-

nico na drugi krak in na njej poiščemo središče S krožnice skozi A s pre-

merom c. Premica skozi S in D ′ preseka to krožnico v točkah E in F. Iz

D ′ odmerimo |D ′E| po zgornji vzporednici in dobimo oglišče C iskanega

trikotnika. Po prejšnji analizi vemo, da je ABC iskani trikotnik.

Slika 38. Rešitev naloge (C).

Še danes pa nam ni znano, iz katere zbirke je prof. Borštner dal pe-
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tošolcem, med katerimi je bil tudi dijak Plemelj, leta 1891 v reševanje

nalogo (C). Ko je Plemelj pokazal svojo, je po začudenju nad originalnostjo

svojega učenca pokazal rešitev iz zbirke. Tisto zbirko je Plemelj videl še

v Černovicah, ko je tam služboval na univerzi, a si žal ni nikoli zapomnil

naslova in avtorja oziroma ju zapisal. Za nalogo (C) je Plemelj kasneje

iskal tudi druge rešitve, ko je imel čas, in jih nekaj tudi našel.

Leta 1892 je še kot dijak našel tudi konstrukcijo pravilnega sedemkot-

nika. Tega se samo s šestilom in neoznačenim ravnilom ne da konstruirati.

Plemelj je pokazal, da se problem prevede na tretjinjenje zelo majhnega

kota. Ker je menil, da je konstrukcija znana, je ni takoj objavil, ampak šele

leta 1912, potem ko je spoznal, da je ni v neki obsežni zbirki, ki se ukvarja

s tovrstnimi problemi.

Slika 39. Rešitev naloge (C) v neznani Borštnerjevi zbirki.

Konstrukcija iskanega trikotnika poteka takole. Omejimo se na primer

0 < ε < π/2. Načrtamo daljico AB z dolžino C (slika 39). V krajišču A načr-

tamo na to daljico pravokotnico z dolžino 2vc. Drugo krajišče označimo z

A′. Na višini vc načrtamo vzporednico daljici AB. Nato konstruiramo kot
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π/2 − ε z vrhom v B, enim krakom BA′ in drugim krakom, ki seka sime-

tralo daljice BA′ v točki O. Načrtamo krožni lok s središčem v O skozi B

in A′. Ta preseka vzporednico na višini vc v točki C. Trikotnik ABC je

iskani trikotnik. Za utemeljitev konstrukcije poiščemo še presečišče pre-

mice skozi A′ in C s stranico c. Po izreku o središčnem in obodnem kotu

je ^BCA′ = π − ε, kar ima za posledico: ^DCB = ε. Trikotnik ADC je

enakokrak, kar ima za posledico ^CDA = α = ε+β, kar potrjuje pravilnost

konstrukcije.

Vse kaže, da je naloga (C) precej stara. V svoji zbirki [8] iz leta 1805

jo je objavil Meier Hirsch (1765 ali 1770–1851), nemški privatni učitelj

matematike:

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

Grundlinie, sind gegeben; man soll daŊ DreieĘ finden.

Hirsch obravnava nalogo na štirih straneh. Pokaže tudi geometrijsko

konstrukcijo, ki je zelo podobna Plemljevi iz njegovih zrelih let. Med

drugimi je Hirsch poučeval jezikoslovca Wilhelma von Humboldta (1767–

1835) ter njegovega mlajšega brata, naravoslovca in raziskovalca Alexan-

dra von Humboldta (1769–1859). Hirsch velja za tragično osebo v mate-

matičnem svetu. Potem, ko je bil Paolo Ruffini (1765–1822) že podal sicer

nepopolen dokaz, da se splošne polinomske enačbe pete ali višje stopnje

ne da rešiti z radikali, je Hirsch trdil, da se to da narediti. Dokaz mu

je seveda po vsem trudu spodletel, zaradi česar je zbolel na umu. Kljub

temu so njegove knjige uporabljali in dopolnjevali drugi, nekatere pa so

celo prevedli v angleščino. Zbirka [8] je izšla v nespremenjeni obliki še

leta 1855 v Berlinu pri založbi Duncker und Humblot. Nepopoln Ruffini-

jev dokaz je dokončal Niels Henrik Abel (1802–1829). Zato dandanes prej

omenjeni izrek imenujemo Abel–Ruffinijev izrek.

V iskanju Borštnerjeve zbirke je avtor naletel na knjigo [7]. V njej je na

strani 185 splošnejša naloga:
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Von einem DreieĘe kennt man die Grundlinie AB = g, die DiĎerenz der Winkel an der

Grundlinie = d, und eine gerade LinieMN , auf welĚer die SpiŃe deŊ DreieĘŊ liegt; daŊ DreieĘ

zu conĆruiren.

Man verlŁngere AB biŊ zum DurĚsĚnitte mit der gegebenen MN und suĚe die Aufgabe auf

VII.53. zur§Ęzuf§hren.

(D) Konstruiraj trikotnik, če poznaš stranico c, razliko kotov α − β, 0 <

α − β < π, in premico, na kateri je oglišče C.

PodaljšajteAB do presečišča z dano premicoMN in nalogo privedite

na VII. 53.

Če je dana premica kar vzporedna stranici c na razdalji vc, očitno do-

bimo nalogo (C). Poseben primer naloge (D) najdemo tudi v [6] na strani

257, pri čemer premica, na kateri je oglišče C, preseka stranico AB.

Naloga VII.53 v [7] pa pravi:

Eine gerade Linie MN und zwei Punkte A und B auerhalb ihr seien gegeben. Man soll einen

Punkt X in MN finden, der so liegt, da, verbindet man ihn mit A und B, die Winkel AXM

und BXN einen gegebenen UntersĚied d haben.

Man ziehe, wie in der ŁhnliĚen Aufgabe 26 gesĚehen, von B eine SenkreĚte BC auf dieMN ,

verlŁngere BC um ein St§Ę CD = CB und verbinde D mit X. Die Aufgabe lŁt siĚ alŊdann

auf III.36. zur§Ęf§hren.

Dana je premicaMN in izven nje točki A in B. NaMN je treba poiskati

tako točko X, ki povezana z A in B da taka kota AXM in BXN , katerih

razlika je vnaprej dani kot d.

Potegnite, tako kot v podobni nalogi 26, od B pravokotnico BC na pre-

micoMN , podaljšajte BC za dolžino |CD | = |CB| in povežiteD z X. Nalogo

se potem da privesti na nalogo III.36.

Podobna naloga 26 je označena celo z zvezdico. In kaj zahteva?

Auf einer gegebenen geraden Linie MN einen Punkt X zu beĆimmen, deĄen VerbindungŊlinien

mit zwei auerhalb MN gegebenen Punkten A und B gleiĚe Winkel mit MN maĚen.
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Denkt man siĚ die Aufgabe gelŽĆ und fŁllt von dem Punkte A auf MN eine SenkreĚte AC

biŊ zum DurĚsĚnitte E mit der verlŁngerten BX, so lŁt siĚ die Congruenz der beiden DreieĘe

AXC und CXE naĚweisen. Die ConĆruction ergibt siĚ hiernaĚ leiĚt.

Bemerkung. Man untersuĚe sowohl den Fall, wo die Punkte A und B auf derselben Seite der

MN , alŊ auf entgegengeseŃter Seite der MN liegen.

Na dani premiciMN je treba določiti tako točkoX, da zveznici z dvema

izven MN ležečima točkama A in B oklepata enak kot z MN .

Če si mislimo, da je naloga rešena in poteka iz A na premico MN pra-

vokotnica AC do preseka E z podaljškom BX, potem se da pokazati sklad-

nost trikotnikov AXC in CXE. Konstrukcija je potem lahka.

Opomba. Preiskati je treba primera, ko ležita točki A in B na isti strani

premice MN kot tudi na nasprotnih straneh.

Naloga III. 36 pa ne zahteva ničesar drugega kot poiskati krožnico, s

katere vidimo dano daljico pod danim kotom. Konstrukcija temelji na

izreku o središčnem in obodnem kotu tetive krožnice.

Nalogo (C) najdemo tudi v obsežni dvodelni zbirki [9] iz let 1831 in

1832. V Ameriki je bila objavljena leta 1855 (glej [22]) v obliki:

No. 32. By M. C. Stevens. To construct a plane triangle, having

given the base, altitude, and the difference of the angles at the

base.

Bralci so poslali nepopolne in napačne rešitve, tudi take s predhodno

trigonometrijsko rešitvijo. Nazadnje je M. C. Stevens objavil svojo, ki je

zelo podobna Plemljevi s konca tridesetih let 20. stoletja.

S tem zgodbe o nalogi (C) še ni konec. Reševali so jo na 35. nemški

matematični olimpijadi v šolskem letu 1995/96, kar lahko preberemo v

[21], Spechtovi zbirki nalog za priprave matematičnih olimpijcev. Naloga

ima sicer omejitev 0 < α − β < π/2, a v zbirki je spet nekoliko drugačna

rešitev, od tistih, ki smo jih doslej poznali.
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Denimo, da smo trikotnikABC z znano osnovnico c, višino vc in razliko

kotov ε že konstruirali (slika 40). Višina vc pade na stranico AB v točki D.

Oglišče A prezrcalimo prek D v E, da dobimo enakokraki trikotnik AEC.

Kot ^ECB je potem enak ε, ker je ^CED = α zunanji kot trikotnika EBC in

je enak α = β + ^ECB. Trikotnik ABC dopolnimo v paralelogram EGBC,

katerega diagonali se razpolavljata v točki F na stranici AB. Takoj vidimo,

da je ^CBK = π − ε. Trikotniku CKB očrtamo krožnico K s središčem v

H . Ni težko videti, da je ^KMD = ε. Iz c = |AB| = |AD |+ |DE|+ |EF|+ |FB|
in |AD | = |DE| ter |EF| = |FB| dobimo c = 2|DE| + 2|EF| in nazadnje |DF| =
|DE|+ |EF| = c/2.

Slika 40. Rešitev naloge (C) v Spechtovi zbirki.

Konstrukcija trikotnika ABC potem poteka takole. Najprej načrtamo

pomožen pravokotni trikotnik DFC s katetama c/2 in vc. Hipotenuzo CF

podaljšamo do točke G, tako da je |CF| = |FG|. Nato konstruiramo kot ve-

likosti π/2− ε z vrhom G in krakom GC, drugi krak pa seka pravokotnico

na CG skozi F v točki H . Krožnica K skozi G in C s središčem H preseka

premico skozi D in F v točki B, oglišču iskanega trikotnika. Od B odme-

rimo po tej premici c, da dobimo še oglišče A iskanega trikotnika, ki ga
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nazadnje še narišemo.

Opomba. Konstrukcija se posreči tudi za π/2 ≤ ε < π. V tem primeru

kot ε−π/2 nanesemo na nasprotno stran podaljska daljiceCF kot v primeru

0 < α − β < π/2.

6 Apolonijeva krožnica

Vprašajmo se, kaj je množica točk T v ravnini Π, za katere je razmerje

razdalj od izbranih točk A ∈Π in B ∈Π stalno, denimo λ > 0. Zanima nas

torej, kaj je

K(A,B,λ) = {T : T ∈Π, |BT |/ |AT | = λ}.

Čeprav se da nalogo rešiti z metodami evklidske geometrije, se je bomo

raje lotili z analitično geometrijo. Pravokotni kartezični sistemOxy posta-

vimo v ravnino Π tako, da jeA na negativnem, B pa na pozitivnem delu osi

x (slika 41), O pa na sredini med A in B. Koordinate točk so potemtakem:

A(−c/2,0),B(c/2,0) in T (x,y). Pri tem je c > 0.

Slika 41. Apolonijeva krožnica.

Očitno je

|AT | =
√

(x+ c/2)2 + y2, |BT | =
√

(x − c/2)2 + y2.
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Po vsem tem lahko zapišemo:

K(A,B,λ) =
{
(x,y) : (x,y) ∈R2,λ

√
(x+ c/2)2 + y2 =

√
(x − c/2)2 + y2

}
.

Drugi pogoj v definiciji zgornje množice prepišemo v

λ2((x+ c/2)2 + y2) = (x − c/2)2 + y2

in nato v

(1−λ2)(x2 + y2)− c(λ2 + 1)x+ (1−λ2)c2/4 = 0.

Za λ = 1 dobimo x = 0, kar pomeni, da je K(A,B,1) premica, simetrala

daljice AB. Za λ , 1 pa je K(A,B,λ) krožnica

x2 + y2 − c(1 +λ2)x
1−λ2 +

c2

4
= 0.

Če zgornjo enačbo zapišemo v enakovredni obliki(
x − c(1 +λ2)

2(1−λ2)

)2

+ y2 =
λ2c2

(1−λ2)2 ,

spoznamo, da je za λ , 1 množica K(A,B,λ) krožnica s središčem v točki

S(p,0), kjer je 2p = c(1 + λ2)/(1 − λ2), in polmerom r = λc/ |1 − λ2|. To

krožnico imenujemo Apolonijeva krožnica točk A in B pri razmerju λ.

Imenovana je po starogrškem matematiku Apoloniju iz Perge, Ἀπολλώνιος

ὁ Περγαῖος (265 pne.–170 pne.) Perga, Πέργη, je bilo pomembno mesto

v zgodovinski pokrajini Pamfilija, Παμφυλία, v jugozahodnem delu Male

Azije, Μικρά Ἀσία.

Apolonijeva krožnica preseka os x v točkah E(p− r,0) in F(p+ r,0). Ra-

zlikovati moramo primera 0 < λ < 1 in λ > 1, vendar je dovolj obravnavati

primer λ > 1, kajti r in |p| se ne spremenita, če v njih λ zamenjamo z 1/λ,

pri tem pa pogoj 0 < λ < 1 preide v λ > 1. Za λ > 1 je r = λc/(λ2 − 1). Če je

ordinata točke T pozitivna, je tedaj v trikotniku ABT kot α očitno večji od

kota β.
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Razdalji |SA| in |SB| sta:

|SA| = −c/2− (c/2)(λ2 + 1)/(λ2 − 1), |SB| = c/2− (c/2)(λ2 + 1)/(λ2 − 1).

Izračunajmo

|SA| · |SB| = (c/2)2(1− (λ2 + 1)/(λ2 − 1) = (c2λ2)/(λ2 − 1)2 = r2.

To pomeni, da sta si točki A in B inverzni glede na Apolonijevo krožnico

K(A,B,λ). Za 0 < λ < 1 zamenjamo λ z 1/λ. V trikotniku ABT je takrat

kot α manjši od kota β. Simetrala kota γ (slika 42) poteka skozi točko

F, simetrala ustreznega zunanjega kota pa je nanjo pravokotna. Ker je

trikotnik EFT je pravokoten, poteka simetrala zunanjega kota skozi E.

Slika 42. Apolonijeva krožnica in kotni simetrali.

Da premica skozi F in T razpolavlja kot γ , dokažemo z uporabo vektor-

jev. Zapišimo enotska vektorja v smeri vektorjev
−−→
AT in

−−→
BT v standardni

bazi:

−−→
TA =

1
|AT |

(−x − c/2,−y),
−−→
T B =

1
|BT |

(−x+ c/2,−y) =
1

λ|AT |
(−x+ c/2,−y).

Vsota
−−→
TA +

−−→
T B je enaka vektorju

1
λ|AT |

(−λx−λc/2−x+c/2,−λy−y) =
1

λ|AT |
(−(λ+1)x− (λ−1)c/2,−(λ+1)y),
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ki razpolavlja kot γ . Vektor

−−→
T F = (p+ r − x,−y) = (−(c/2)(λ2 + 1)/(λ2 − 1) +λc/(λ2 − 1),−y) =

= (−(c/2)(λ− 1)/(λ+ 1)− x,−y) =
1

λ+ 1
(−(c/2)(λ− 1)− (λ+ 1)x,−(λ+ 1)y)

je kolinearen vektorju
−−→
TA +

−−→
T B , zato simetrala kota γ poteka skozi F. To

je znana lastnost trikotnika. Seveda velja |FB|/ |AF| = λ.

Pomembna je še ena relacija, in sicer

r2 + (c/2)2 = |OS |2,

ki omogoča določiti središče O daljice AB, če poznamo njeno dolžino c in

Apolonijevo krožnico. Videli bomo, da lahko rešimo Plemljevo nalogo (C)

tudi z Apolonijevo krožnico.

Preverimo:

r2 + (c/2)2 =
c2λ2

(λ2 − 1)2 +
c2

4
=
c2(4λ2 + (λ2 − 1)2)

4(λ2 − 1)2 =
c2(λ2 + 1)2

4(λ2 − 1)2 = p2 = |OS |2.

Neodvisno od koordinatnega sistema lahko sedaj konstruiramo Apolo-

nijevo krožnico za dano daljico AB pri danem razmerju λ. Daljico AB

razdelimo s točko F v tem razmerju, nato pa konstruiramo katerikoli trikot-

nik ABC, za katerega je |CB|/ |CA| = λ. Lahko vzamemo na primer |CB| =
2|FB| in |CA| = 2|FA|. Simetrala kota γ poteka skozi C in F, simetrala us-

treznega zunanjega kota pa skozi C nanjo pravokotno in preseka nosilko

daljice AB v točki E. Iskana Apolonijeva krožnica K(A,B,λ) poteka skozi

E in F in ima središče v razpolovišče daljice EF (slika 43).

Zanimivo sliko dobimo, če narišemo Apolonijeve krožnice za točki A

in B pri različnih razmerjih λ. Na sliki 44 levo so krožnice za λ od 1.5 do

10 s korakom 0.5, desno pa za λ = 1/µ za µ od 1.5 do 10 s korakom 0.5.

Trikotniku ABC lahko priredimo Apolonijevo krožnico K(A,B,λ), na

kateri leži oglišče C. Simetrala kota γ seka stranico AB v točki F, ki določa
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Slika 43. Konstrukcija Apolonijeve krožnice.

Slika 44. Apolonijeve krožnice za različna razmerja λ.

razmerje λ = |CB|/ |CA|. Simetrala kota γ oklepa z višino na AB kot δ = ε/2,

kjer je ε = α − β (slika 45). Kot ε oklepa polmer OC trikotniku očrtane

krožnice K(A,B,C). Slika 45 nazorno kaže, da se polmera SC krožnice

K(A,B,λ) in OC krožnice K(A,B,C) sekata pravokotno, kar pomeni, da se

obe krožnici sekata pravokotno.

Katerakoli krožnica, ki ima središče na simetrali daljice AB, seka Apo-

lonijevo krožnico K(A,B,λ) pravokotno. Za C vzamemo presečišče obeh

krožnic in upoštevamo prejšnjo razlago. Na ta način dobimo ortogonalne

69



Slika 45. Pravokoten presek krožnic K(A,B,λ) in K(A,B,C).

trajektorije enoparametrične družine Apolonijevih krožnic K(A,B,λ), kjer

je λ > 0 parameter (slika 46).

Slika 46. Ortogonalne trajektorije družine Apolonijevih krožnic.

Kot je navedeno na strani 67, lahko nalogo (C) rešimo tudi z Apoloni-

jevo krožnico. Do rešitve je prišel dunajski profesor Gerd Baron leta 2017,

potem ko je bil našel isto nalogo v neki ameriški reviji (glej [22]).

Baronova rešitev se prične s pravokotnim trikotnikom NFC, ki ima
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kateto |NC| = vc in ^NCF = δ = ε/2. S točkama N in F je določena nosilka

stranice AB iskanega trikotnika ABC (pomagamo si s sliko 45). Stranica

FC določa simetralo kota γ . V C konstruiramo nanjo pravokotnico, ki

preseka nosilko stranice AB v točki E. Trikotniku EFC očrtamo krožnico,

ki je Apolonijeva krožnica s središčem S in polmerom r skozi C iskanega

trikotnika ABC. Na tej krožnici poljubno izberemo točko D in konstru-

iramo v njej tangento, vzdolž katere odmerimo c/2, da dobimo točko G.

Dolžino c namreč poznamo. Velja |SG|2 = r2 + (c/2)2 in, kot vemo (glej

stran 67), je |SG| = |SO|, kjer je O središče daljice AB. Načrtamo krožni

lok s središčem v S, ki preseka nosilko stranice AB v točki O. Od te odme-

rimo c/2 na vsako stran po tej nosilki in dobimo oglišči A in B iskanega

trikotnika ABC, ki ga samo še izrišemo (slika 45).

7 Naloge na Plemljevi maturi

Josip Plemelj je obiskoval osemrazredno državno gimnazijo v Ljubljani in

na njej uspešno maturiral v šolskem letu 1893/94. Pot do njegove mature

pa ni bila gladka, ker se v zadnji razred zaradi nekega incidenta (podrob-

nosti so opisane v [24]) ni mogel vpisati. Kot privatist je opravljal izpite

za prvo polletje osmega razreda na gimnaziji v Novem mestu, za drugo

polletje pa na gimnaziji v Ljubljani, kjer je tudi maturiral.

Gimnazije so na koncu šolskega leta objavile poročilo o svojem delu.

Letna poročila ljubljanske državne gimnazije, ki jo je obiskoval Plemelj, so

bila tiskana. Njihov osnovni jezik je bila nemščina. V poročilih so bili ob-

javljeni seznami profesorjev in dijakov po razredih, seznami vsebin pred-

metov, potrebnih učbenikov, učil, poljudnih predavanj, šolska statistika in

drugo, pa tudi maturitetne naloge s prejšnjih rokov. Na začetku poročil je

bil daljši znanstveni prispevek kakega profesorja, na primer v poročilu za
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šolsko leto 1894/95 o lomu svetlobe v zemeljski atmosferi z upoštevanjem

spremenljivega lomnega količnika avtorja Matevža Voduška.

Kot je razvidno iz letnih poročil [19, 20] ljubljanske državne gimnazije,

so potekali pisni maturiteni izpiti v poletnem roku od 11. do 16, junija,

ustni izpiti pa so se začeli 9. julija in končali 14. julija 1894. Za ta rok

je bilo prijavljenih 41 rednih dijakov, en privatist osmega razreda in trije

eksternisti. Privatist ni bil nihče drug kot Josip Plemelj, eksternisti pa so

bili dijaki iz drugih šol.

Med eksternisti, ki so maturirali takrat kot Plemelj, je bil tudi Ljub-

ljančan Josip Reisner (1875–1955), šolnik in politik. Ljudsko šolo in nižjo

gimnazijo je dokončal v Novem mestu, nato štiri leta višje šole v Ljub-

ljani. Kot glavni predmet je na Dunaju študiral fiziko, tam opravil pro-

fesorski izpit in poučeval na Dunaju, Celju, Idriji in Novem mestu. Bil

je narodni poslanec in nekaj časa direktor Tehniške srednje šole v Ljub-

ljani. Fiziko je predaval tudi na Tehniški fakulteti ljubljanske univerze.

V Ljubljani je opravljal nekatere družbeno-politične funkcije. Napisal je

več učbenikov in drugih del s področja matematike, fizike, astronomije in

kemije. Tako kot Plemlja je tudi Reisnerja zelo zanimama astronomija, še

posebej zato, ker so z računom napovedali obstoj planeta Neptun (1846)

in ga s teleskopom kmalu tudi našli. Tovrstno odkritje je naredilo na mar-

sikoga, tudi na Reisnerja, močan vtis. Dogodek je ovekovečil celo pesnik

Oton Župančič (1878–1949) v Dumi:

Videl sem misleca: pisal je zákone

ljudstvu ne zemskemu – zvezdam je kazal pot,

pa nesoglasje v vsemirju zasledil je,

novih svetov je zahteval njegov račun,

"Bodi!" je rekel – in noč mu je dala nov svet . . .

Tudi Oton Župančič je bil dijak ljubljanske klasične gimnazije, na kateri
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je maturiral v šolskem letu 1895/96, kar je razvidno iz letnega poročila

te ustanove za leto 1896/97. Tam piše Otto Zupančič aus Vinica. Kdo ve

zakaj, od leta 1908 se je začel podpisovati z Župančič.

Da si bomo bolje predstavljali takratno maturo, zlasti njen matematič-

ni del, navajamo teme pri pisnih izpitih: prevod iz nemščine v latinščino,

prevod iz latinščine v nemščino, prevod iz grščine v nemščino, nemški

prosti spis, prosti spis iz zgodovine slovenskega jezika za tiste dijake, ki

so obiskovali obvezen pouk slovenščine, in spis na temo neke starogrške

drame.

Slika 47. Maturitetne naloge iz matematike.

Naloge iz matematike (slika 47), pri čemer je zagotovo imel prste vmes

tudi profesor Vincenc Borštner, pa so bile take:

1. Nekdo vplača na banki 16 000 gld, nato pa 10 let prejema dekurzivno

rento v višini 2 000 gld. Koliko ima po tem času še na računu in koliko časa

mora čakati, da mu znesek spet naraste na prvotnih 16 000 gld? Vselej se

računa z obrestno mero 4,5 %.

2. Pokončna piramida ima stranski rob s = 1,4 m in za osnovno ploskev

trikotnik s stranico a = 0,7 m, kateri je nasproten kot α = 57◦54′ 44′′, pre-

ostali stranici pa sta v razmerju 4 : 3. Kako velik je polmer krogle, ki ima

enako prostornino kot piramida?
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3. Skozi gorišče parabole 16x2−24xy+9y2 +50x−100y+50 = 0 poteka

tetiva, ki je vzporedna tangenti skozi krajišče parametra. Poišči enačbo

nosilke tetive in ploščino odseka, ki ga ta tetiva odreže od parabole.

Opombe. Matematike je bilo povprečno tri ure tedensko v vseh razre-

dih. Uporabljali so Močnikove in Hočevarjeve učbenike.

1. Goldinar (gld) je bila stara avstrijska denarna enota (slika 48). V

nemških besedilih so uporabljali za goldinar besedo Gulden in kratico fl

(Florin). Leta 1892 so uvedli krone (K) in je veljalo 1 gld = 2 K. Goldinarji

so bili v obtoku vse do leta 1900.

Dekurzivno rento se izplačuje ob koncu leta. Verjetno je v nalogi miš-

ljeno, da je bil znesek 16 000 gld vplačan na začetku leta.

Slika 48. Goldinar s cesarjevo podobo.

2. Pokončna tristrana piramida ima vse tri stranske robove enako dolge,

tako da je pravokotna projekcija njenega vrha na osnovno ploskev v sredi-

šču njej očrtanega kroga.

3. Od 5. do 8. razreda so pri geometriji in algebri uporabljali Močni-

kova učbenika. Učbenik za geometrijo med drugim obravnava tudi zasuk
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koordinatnega sistema in krivulje drugega reda, zato naloga ne bi smela

delati težav. Parameter parabole je v Močnikovem učbeniku tista njena

tetiva, ki je vzporedna vodnici parabole in poteka skozi njeno gorišče.

Rešitve Plemljevih maturitetnih nalog

1. Naj bo a = 16000 gld, b = 2000 gld in p = 4,5 %. Obrestovalni

faktor je r = 1 + p = 1 + 4,5/100 = 1,045. Če je oseba vložila na banki a na

začetku leta, ima na koncu prvega leta ar − b kapitala, na koncu drugega

leta (ar − b)r − b = ar2 − b(r + 1) kapitala, na koncu desetega leta pa

A = ar10 − b(r9 + r8 + . . .+ r + 1) = ar10 − br
10 − 1
r − 1

.

Verjetno so dijaki računali z logaritemskimi tablicami. Kakorkoli že, do-

bimo: A = 271,09 gld. Po naslednjih n letih se kapitalA obrestno obrestuje.

Da naraste kapital na a, mora veljati enačba Arn = a. Za rešitev dobimo

n = loga/ logA = n = 92,64 let. Oseba zelo verjetno tega ne bo dočakala,

morda sinovi ali hčere ali pa celo vnuki in pravnuki.

2. Polmer r osnovni ploskvi piramide očrtanega kroga dobimo s for-

mulo a/ sinα = 2r. Višina v piramide je po Pitagorovem izreku v =
√
s2 − r2.

Ploščina p osnovne ploskve je p = bc sinα/2. Prostornina V piramide je

pv/3.

Iz b : c = 4 : 3 dobimo b = 4c/3 in s kosinusnim izrekom a2 = b2 + c2 −
2bccosα:

a2 = 16c2/9 + c2 − 2 · (4c/3)ccosα = c2(25− 24cosα)/9, c =
3a

√
25− 24cosα

.

Iz znanih podatkov lahko izračunamo

c = 0,6 m, b = 0,8 m, p = 0,2033 m2, r = 0,4131 m,

v = 1,3377 m, V = 0,0906652 m3.
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Prostornina V piramide je enaka prostornini krogle s polmerom R, če

je V = 4πR3/3. Iz tega dobimo

R = 3

√
3V
4π

= 0,2787 m.

3. Nalogo je najlaže rešiti z zasukom in vzporednim premikom ko-

ordinatnega sistema, da s tem parabolo prevedemo na kanonsko obliko.

Homogeni del enačbe parabole 16x2 − 24xy + 9y2 + 50x − 100y + 50 = 0 je

popoln kvadrat:

16x2 − 24xy + 9y2 = (4x − 3y)2.

Vpeljemo novi spremenljivki u in v z izrazoma

u = (4x − 3y)/5, v = (3x+ 4y)/5,

ki predstavljata zasuk ravnine Oxy v ravnino Ouv. Obratna transforma-

cija je dana z izrazoma

x = (4u + 3v)/5, y = (−3u + 4v)/5.

Enačba parabole preide z zasukom v enačbo

u2 + 4u − 2v + 2 = (u + 2)2 − 2(v + 1) = 0.

Nato vpeljemo

z = u + 2, w = v + 1,

kar predstavlja vzporedni premik ravnine Ouv v ravnino Ozw. Obraten

premik predstavljata izraza

u = z − 2, v = w − 1.

Obe transformaciji ohranjata razdalje, kote, ploščine ter orientacijo. Enačba

parabole je v ravnini Ozw preprosta: z2 = 2w (slika 49). Iz nje preberemo

enačbo vodnice in položaj gorišča G v ravnini Ozw:

w = −1/2, G(0,1/2).
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Slika 49. Parabola v klasični legi.

Tetiva skozi G, vzporedna vodnici, je po Močniku parameter parabole.

Krajišči parametra sta presečišči E in F premice w = 1/2 s parabolo z2 =

2w. Brez težav dobimo E(−1,1/2) in F(1,1/2) (slika 50).

Slika 50. Parabola in tangenti v krajiščih parametra.

Kot je znano, dobimo enačbo tangente na parabolo z2 = 2w v točki
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T (z0,w0) z enačbo zz0 = w +w0. V našem primeru je enačba tangente t1 v

E(−1,1/2) enaka −z = w+1/2, enačba tangente t2 v F(1,1/2) pa z = w+1/2.

Enačbi premic p1 in p2 skozi G(0,1/2), ki sta ustrezno vzporedni tangen-

tama t1 in t2, sta −z = w − 1/2 in z = w − 1/2 oziroma z + w − 1/2 = 0 in

−z+w − 1/2 = 0.

Ploščina odseka parabole, ki jo od nje odreže p1, je zaradi simetrije

enaka ploščini odseka parabole, ki jo od nje odreže p2, zato je dovolj obrav-

navati primer s p2. Dijaki niso še uporabljali integralskega računa, so pa

vedeli, da je ploščina odseka parabole enaka 2/3 ploščine polarnega trikot-

nika (slika 51).

Slika 51. Polarni trikotnik ABC in odsek parabole.

Poiščimo presečišči A in B parabole z2 = 2w s premico −z+w−1/2 = 0.

Dobimo A(1 +
√

2,3/2 +
√

2) in B(1 −
√

2,3/2 −
√

2). Sedaj je treba določiti

enačbi tangent q1 in q2 na parabolo z2 = 2w v točkahA in B. Enačbi tangent

sta

z(1 +
√

2) = w+ 3/2 +
√

2, z(1−
√

2) = w+ 3/2−
√

2.

78



Tangenti se sekata pravokotno v točki C(1,−1/2), ki leži na vodnici. Po-

larni trikotnik ABC je pravokoten s katetama |AC| =
√

8 + 4
√

2 in |BC| =√
8− 4

√
2. Ploščina p polarnega trikotnika ABC je potem

p = (1/2)
√

8 + 4
√

2
√

8− 4
√

2 = (1/2)
√

64− 32 = 2
√

2,

ploščina P odseka parabole pa

P = 2p/3 = 4
√

2/3.

Zapisati moramo še enačbi premic p1 in p2 v ravnini Oxy. Najprej v

ravnini Ouv:

z+w − 1/2 = u + 2 + v + 1− 1/2 = u + v + 5/2 = 0,

−z+w − 1/2 = −u − 2 + v + 1− 1/2 = −u + v − 3/2 = 0.

Končno pa še v ravnini Oxy:

u + v + 5/2 = (4x − 3y)/5 + (3x+ 4y)/5 + 5/2 = (14x+ 2y + 25)/10 = 0,

−u + v − 3/2 = −(4x − 3y)/5 + (3x+ 4y)/5− 3/2 = (−2x+ 14y − 15)/10 = 0.

Enačbi iskanih premic p1 in p2 sta torej

14x+ 2y + 25 = 0, −2x+ 14y − 15 = 0.

Premici sta pravokotni ena na drugo.

Dodatek. Enačbo vodnice, tangente v temenu, nosilko parametra in

osi parabole ter njeno teme in gorišče v ravnini Oxy lahko hitro zapišemo

z uporabo transformacijskih formul.

Vodnica parabole:

w+ 1/2 = 0, v + 1 + 1/2 = v + 3/2 = 0, (3x+ 4y)/5 + 3/2 = 0,
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Slika 52. Parabola v zasukani legi.

6x+ 8y + 15 = 0.

Tangenta v temenu:

w = 0, v + 1 = 0, (3x+ 4y)/5 + 1 = 0,

3x+ 4y + 5 = 0.

Nosilka parametra:

w − 1/2 = 0, v + 1− 1/2 = v + 1/2 = 0, (3x+ 4y)/5 + 1/2 = 0,

6x+ 8y + 5 = 0.

Os parabole:

z = 0, u + 2 = 0 (4x − 3y)/5 + 2 = 0,
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4x − 3y + 10 = 0.

Teme parabole:

z = 0,w = 0; u + 2 = 0,v + 1 = 0;u = −2,v = −1;

x = (4u + 3v)/5, y = (−3u + 4v)/5;

x = −11/5, y = 2/5.

Gorišče parabole:

z = 0,w = 1/2; u + 2 = 0,v + 1 = 1/2;u = −2,v = −1/2;

x = (4u + 3v)/5, y = (−3u + 4v)/5;

x = −19/10, y = 4/5.

Parabola ima za parameter (v Močnikovem smislu) daljico EF z dolžino

|EF| = 2. Poiščimo koordinate krajišč E in F.

Krajišče E:

z = −1,w = 1/2; u + 2 = −1,v + 1 = 1/2;u = −3,v = −1/2;

x = (4u + 3v)/5, y = (−3u + 4v)/5;

x = −27/10, y = 7/5.

Krajišče F:

z = 1,w = 1/2; u + 2 = 1,v + 1 = 1/2;u = −1,v = −1/2;

x = (4u + 3v)/5, y = (−3u + 4v)/5;

x = −11/10, y = 1/5.

Nazadnje zapišimo še enačbi tangent v krajiščih parametra:

14x+ 2y + 35 = 0, 2x − 14y + 5 = 0.
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Parabola 16x2−24xy+9y2 +50x−100y+50 = 0 v ravnini Oxy je predstav-

ljena na sliki 52.

V drugi nalogi ima piramida za osnovno ploskev trikotnik, za katerega

poznamo stranico a, njej nasprotni kot α in racionalno razmerje preostalih

stranic, denimo b : c =m : n. Kako bi konstruirali tak trikotnik?

Preprosto. Najprej konstruiramo trikotnik AB1C1 s kotom α, ki ga ok-

lepata stranici b1 = md in c1 = nd, kjer je d dolžina neke poljubno izbrane

daljice. Nato trikotnik AB1C1 podobnostno transformiramo v trikotnik

ABC, ki ima stranico BC dolžine A. Slika 53 kaže primer a = 5d, α = 75◦

in b : c = 4 : 3.

Slika 53. Konstrukcija trikotnika, če poznamo a, α in b : c.

Dijak Josip Plemelj je maturo brez težav opravil, se vpisal na dunajsko

univerzo, kjer je doktoriral leta 1898 in postal zelo uspešen matematik,

kot lahko preberemo v [24].
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Na Dunaju je najprej izrazil željo po študiju astronomije, za kar ga je

nedvomno že na gimnaziji navdušil njegov profesor Vincenc Borštner s

svojimi prispevki v celovškem Kresu. Toda profesor Gustav von Escherich

je Plemlju dal vedeti, da je v astronomiji težko služiti kruh in da naj se

raje posveti matematiki, še zlasti zato, ker je novopečeni bruc dunajske

univerze odlično obvladal vso srednješolsko matematiko, samostojno pa

je preštudiral že dobršen del višje matematike. Escherich ga je uspel pre-

govoriti in, kot vemo, mu je študij matematike do doktorata potekal brez

težav.

Kljub vsemu pa je Plemelj le porabil nekaj časa za astronomijo. Leta

1847 nas je obiskal komet, ki so mu nadeli oznako 1847 I. Plemlju so prišli

v roke podatki opazovanj tega kometa, za katerega je potem v potu svo-

jega obraza izračunal elemente tira. Obhodna doba tega kometa je okoli

deset tisoč let. Verjetno je bila to seminarska naloga, ki jo je moral izdelati

svojemu profesorju astronomije Edmundu Weissu (1837–1917) (glej [11]).

Za konec povejmo, da smo v pričujočem prispevku srečali nekatere

znamenite osebe, po katerih so poimenovali kraterje na Luni: Abel, Apolo-

nij, Boltzmann, Clavius, Evklid, Heis, W. Humboldt, Mach, Stefan, Tesla,

Vega, Viète in Weiss.
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