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PR ED PETINDVAJ SETIMI LETI JE UMRL
PR OF ESOR JOSIP PLEM ELJ
Letos maja min eva četrt stole tja od srrrt i č l o v eka , ki ga nedvomno smemo
ime novati o če ta slovenske matemati ke
Profe sorja P lemlja osebno nisem pez nala, njegovi nekdanji u če nc i pa ga
omenjajo pogosto in z velikim spoštovanjem . V spom inu so ga ohranili kot
velikega matematika, o d l i č nega profesorja in dobrega človek a , kakor je ob
dvajsetletnici Plemljev e smrt i zapisal njegov najboljši u čenec profesor Ivan
Vidav.1
Profesor Jo sip Plemelj se je rod il 11. decembr a 1873 na Bledu. Zaradi
o č etove zgodnj e smr ti je v družini vlada la revščina in mati je bistrega fan ta le
stežka poslala v ljubljanske šole . K s r e č i mu je matematični tal ent omogočil,
da se j e že v višji gimnaziji lah ko sam vzdrž eval z inštruiranj em matematike.
O njegovem zgodnj em velikem talent u za matematiko govori tudi zgodba ,
da je komaj četrtošo l e c (dan ašnji os mi razred) že pomagal gimn azijskim
maturantom pri nalog ah.
Le v gimnaziji (in nato vse življenje) je imel veliko veselja s težkimi
konstrukcijs kimi nalog ami v geom etr iji. Iz te dobe izhaja tudi njegova izvirna
konst rukcija pravilnega sedemk otn ika, ki jo j e sicer objavil šele 20 let kasn ej e.
Znano je , da pravilnega sedemkot nika ni moč natan čno konstr uirati le z
uporabo šestila in ravnila. Plemelj je z alg e b rai čno anal izo naše l približno
konst rukcijo, ki j e na m oč preprosta - vse risa nje j e reduciran o pravzaprav na
deveti njenje polovice polmera sedemkotn iku oč rtan e krožnice - pri te m pa j e
kar na 0.004% na ta n čna .
Zgod aj se je zače l ukvarjati tudi z višjo matematiko. Sprva brez ust rezne
lit erat ure; tako j e kot četr tošol ec samostojno odkril vrsti za sin x in cos x.
P r ep ri ča n, da g re za nov dosežek, je bil m očn o ra zočara n , ko je nanju nalet el
v literat uri, ki mu j e naslednje leto prišla v roke.
Zelo ga je zanim ala t udi astronomija in naravoslovje nasploh. Tako se j e
po maturi 1894 od l oči l za študij matemat ike, fizike in astronomije na dunajski
univerzi. Tedanji predstoj nik m a t e ma t i č n e katedre prof. G. von Escherich
je že prvi mesec odkri l njegov izredni t alent za ma te matiko in ga predvidel
za univerzitet no kariero. Ker mu je priskrbel še Knafljevo štipe ndijo, j e bil
Pr ofesor Iva n Vidav je ob stolet nici rojstva Jos ipa Pleml ja napisal monograf ijo o njego vem
življenju in delu, ob dvajsetletnici sm rti pa prikup no knji ~i co, ki je izšla kot 5. številka
XIV. let nika P reseka z željo , da predstavi tega velikega mota slovens kim os no vnošolcem in
sred nješolc em. Na njeni osnovi je nastal tud i ta le za pis. Tako monografijo kot knjižico je
še vedno mol. kupi ti pri Kom isiji za t isk DMFA Sloven ije, Ljubljan a, Ja dranska 19.
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razrešen tud i Plemljev gmotni problem .
V št irih letih je Plemelj ne le diplomiral, amp ak tudi z odliko doktoriral
z disertacijo s področja linearnih homogenih diferencialnih enačb . Nato j e
leto dni prebil v Berlinu kot slušatelj profesorjev Fuchsa in Frobeniusa , eno
leto pa v Gottingenu pri Kleinu in Hilbertu . Po vrnitvi na Dunaj je let a 1902
postal privatni docent za matematiko na dunajski univerzi . Štiri let a kasneje
je bil imenovan za asistenta na Tehniški visoki šoli na Dunaj u, leta 1907 pa
je postal izredni in naslednje leto redni profesor za matematiko na univerzi v
Lernovicah .
Leta od 1900 do 1912 so bila Plemlj eva najbolj plodna znanstvena leta . Njegova glavna matematičn a pod ročja so bila diferen cialne in int egralne
enačbe, teor ija potenciala in funkcijska teo rija, ukvarjal pa se je tudi z algebro in teorijo števil. Za svoje delo iz teorij e potencialov je v Leipzigu leta
1911 prejel nagrado znanstvenega društva kneza J a blonowskega in na Dunaju
nag rado R. Liebna dunajske akademije znanosti .
Leta pred prvo svetovno vojno in med njo so bila v stari Avstriji polna
napetosti med nemškim in drugimi narodi. Plemlja so dogajanja pritegn ila in
hkrati ču stv eno prizadela t er ga tako od vračala od znanstvenega dela. Ker
je bil izrazito protiavstrijsko usm erjen, je bil leta 191 7 konfiniran najp rej na
Moravsko in nato na Dunaj , ki ga vse do konca vojne ni sm el zapustiti .
Po vojni, ki j e prinesla razpad avstroogrske monarh ije, je profeso r Plemelj
videl svoje mesto v delu za svoj narod. Bil je eden od ustanoviteljev slovenske
univerze leta 1919 v Ljubljani, postal njen prvi rekt or in bil imenova n za redne-ga profesorja za matematiko. Na ted anj i filozofski in kasneje na nara voslovni
fakulteti je vzgajal slovenske mat ematike in fizike (pa tudi študente tehni ke)
še dobrih 40 let.
Njegovi nekdanji uč en ci vedo povedati , da j e bil odličen predavatelj . Imel
j e tisti posebni' dar , ki ni prav pogost, da je znal tudi najtežj e pojme razložiti
tako , da so se poslušalce m zdeli preprosti in lah ki. Bilo je, kot da matemati ka
med njegovimi predavanji na novo nastaja .
Profesor Plemelj je bil dopisni član treh akademij : Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti, Srbske aka demije znanosti in Bavars ke akademije . Redni č lan Slovenske akademije znanost i in umetnosti j e bil od njene
ustanovitve dalje.
Plemljeva odloč itev leta 1919 za t edaj provincialno Ljubljano, v kat eri je
bil kot znanstvenik osamljen, j e vsekakor pom enila žrtev za njegovo znans tveno kariero. Kljub te mu se je ponovno enako odločil leta 1928, ko je odklonil
vabilo graške univerze, da bi tam prevzel kat edro za matematiko. Bila pa
je ta odlo čitev velikega pom ena za novo ljubljansko univerzo in neprecenljive

