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Novice I

Carl Gustav Jacob Jacobi (1804 - 1851)
Ob dvestoletnici rojstva

V zadnjih dveh številkah 29. letnika
Preseka smo pisali o dveh matem a
tikih , Norvežanu Ab elu in Francozu
Galoisu , kat erih usod a in delo st a
neizbrisno zapisana v zgodovini ma
t ematike zgodnjega 19. stoletja. To
krat namenj amo pozorn ost njunemu
sodo bniku , nemškemu matematiku
J acob iju, čigar življenje ni bilo tako
tragično kot Abelovo in usoda ne
t ako temna kot Galoisova , njegov
prispevek k zlati dobi matem atike
19. stoletja pa prav t ako velik .

V članku o Ab elu smo omenili silovit i matematični dvob oj med Abe
lom in J acobijem ", ki je prinesel neslu ten i razvoj teorije eliptičnih funkcij ,
obema matem at ikoma pa let a 1830 skupno nagrado francoske akade mije
znanosti za izjemne matematične dosežke (Abe lu posmrt no ). J acob i je bil
t ud i ede n od dveh evropskih matemat ikov - dru gi je bil Gauss - ki jima
je Galois namenil svoje slovito oporočno pismo '" , ker ju je edina štel za
vr edna in sposobna precenit i njegovo matematično delo.

Carl Gustav J acob J acobi se je ro dil v pruskem Potsdamu, st arodav
nem mestu jugozah odno od Berlina , kot drugi od štirih ot rok židovskega
bankirja Simona J acobija . Odraščal je v bogati in izob raženi družini .
Njegov prvi vzgo jitelj in učitelj je bil materin brat . Ko je bil star dvanajst
let , se je J acobi vpisal na pot sd amsko nižjo gimnazijo, a so ga že po nekaj
m ese c ih p restavili v p r v i razred vi šje g im nazije. To j e n ato o b iskoval štir i

let a , saj se pred šestnajs t im letom ni bilo moč vpisati na univerzo. Pri
maturi je blestel v latinščini , grščin i in zgodov ini, njegovo matematično

znanje je segalo daleč pr eko predpisanih učnih okvirov . P rvot ni namen ,
da bi hkrati št udiral klasične jezike, filozofijo in matemat iko, je J acobi po

1 G lej P resek , 29, str. 259- 263 .

2 G lej Presek, 29 , st r. 346-349 .



INovice

dveh letih št udija na berlinski uni verzi zaradi pomanjkanja časa opusti l
in se zapisal matematik i. Še ne dvajsetl eten je opravil izpit za nadučitelja

in si s t em pridobil pravico poučevanja mate mat ike, latinščine in grščine

v višji gimnaz ij i t er zgodovine v nižji gimnaz ij i. Čeprav je bil J acobi po
ro du Žid , so mu za nas lednje šolsko leto ponudili mesto na najuglednejš i
berlinski gimnazij i. Preden je začel poučevati , je že tudi oddal doktorsko
diser t acijo . Njena kvalitet a in dejstvo, da se je pokristj anil, sta mu
omogočila, da je kom aj dvajset leten dobil neplačano mesto pr ivatnega
doc ent a na berlinski uni verzi.

Že prvi semes t er je J acobi zaslovel kot izjemen predavatelj . Zato mu
je leta 1826 prusko ministrstvo za izobraževanje predlagalo, da preide na
univerzo v Konigsb ergu , kjer je lah ko prej pričakoval plačano profesorsko
mesto kot v Berlinu . Tam je leta 1827 postal izredni in let a 1832 redni
profesor . Vmes se je 1831. leta poročil z Marie Schwinck, s katero je imel
pet sinov in tri hčere .

Na konigsber ški univerzi je Jacobi ost al 18 let . Neut ru dno aktiv en
je dosegal osuplj ive rezultate kot odličen pr edavatelj in kot blesteč znan
stvenik. V zgodnji čas t ega obdobja sodi njegov veliki prispevek k teorij i
eliptičnih fun kcij , ki je nast al med matematičnim dvobojem z Ab elom.
St iki s konigsberškirna profesorj ema, astronomo m Besselom in fizikom
Neumannom, so mu vzbudili zanimanje t udi za dr uge veje matem atike.
Svoje članke o osnov nih raz iskavah v teor ij i eliptičnih funkcij , matematični

analizi, teorij i št evil, geomet riji in mehaniki je J acobi objavljal v novem
Crellovem J ourn alu , kasnejši vod ilni nemški matematični revij i 19. sto 
letj a. S povprečno t remi članki na zvezek je bil med napl odovit ejšim i
avtorj i revije in s tem veliko pri pomogel k njen i mednarodni uveljavitvi.

In tenzivno znanstveno delo ni škod ilo J acobijevemu poučevanju na
univerzi. Nasprotno . Uvedel je raziskovalne sem inarje, kar je bila novost
v matemat iki. V njih je zbral najbo lj nad arjene št udente in k delu
pritegnil t ud i svoje najbližje sodelavce. Ker ni maral uhojen ih pot i, je
svojim študenom predaval predvsem o rezult at ih last nih raziskav. Bil je
sposoben po osem do deset ur tedensko pr edavati teorijo eliptičnih funkcij ,
kar je od slušateljev zahtevalo maksimalno zavzetost. Njegova osebnos t in
nalezljivo navdušenje za matematiko sta nadarjene mlade ljudi naravnost
očarala. P rit egnil jih je v svoj miselni krog ter usmerjal njihovo delo.
Kmalu se je pod njegovim vodstvom v Konigsb ergu izoblikovala močna

matematična šola , katere jedro sta poleg njega sestavljala še Bessel in
Neumann.
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Poleti 1829 . leta je Jacob i obiskal Gaussa v Cot tingenu, Legendra,
Fourier a , Poissona te r druge slavn e francoske matematike pa v Parizu.
Let a 1842 st a se z Besselom udeležila znanst vene konference v Man chestru
kot blesteča predstavnika svoj e dom ovine.

Na začetku let a 1843 je Jacobi resno zbo lel za sladkorno bo leznijo .
Matem atik Dirichlet mu je s pos red ovanjem geografa Alexandra von Hum 
bo ldta.' priskrbel kr alj evo podporo, ki je Jacob iju omogočila nekajmese
čno bivanje v Italiji , kot so mu svetovali zdravniki. Milo podnebje je
ugodno vplivalo na njegovo zdravje , ki se je opazno izboljšalo . Po vrnitvi
v Prusijo po let i 1844. se je J acob i z družino preselil v Berlin , saj je
ostra baltska klima v Koni gsb ergu ogrožala nj egovo zdravje. Ker je bilo
življe nje v prestolnici dražje, mu je bila kot dodatek k plači dodeljena
posebna kraljeva podpora. Tedaj je bil J acobi že član pruske akade mije
znanosti . To mu je daj alo pravico, da predava na berlinski univerzi, n i pa
bil k t emu obvezan. Zarad i slabega zdravja je ponujeno možno st izkor istil
in zelo malo predaval.

Nastopi lo je revolucionarno leto 1848 in J acobi se je zapletel v po
litiko. S svojo t rdno znanst veno logiko je bil kot naivni misijonar , ki se
znajde na ljudožrskem oto ku . Zameril se je t ako rojalistom kot republi
kancem. S finančnega vidika so bile posledice zanj katastro falne. Prošnjo,
da bi bil na berlinski uni verzi redno nastavlj en , kar bi za nj pomeni lo
zanes lj ivejš i položaj , je izobraževalno ministrstvo zav rn ilo . Hkra t i mu je
bila ust av ljena kr aljeva podpora , ki jo je pr ejem al vse od preselitve v
Berlin. Na dediščino ni mogel računati , saj je pr em oženje družin e Jacobi
že pred leti pro padlo v bankrotu . Njegova št evilna družina je morala
zapustit i svoj berl inski dom . Sam se je nastanil v nekem gostišču , žena z
otroki pa se je preselila v Gotha, provin cialno mestece, kjer je bilo življenje
bist veno cenejše kot v Berlinu.

Konec let a 1849 so J acobiju ponudili profesorsko mesto na dunaj ski
un iverzi. Šele, ko je ponudbo sprejel, se je pruska vlada zavedla , da bi
J acobijev odho d močno um azal njen ugled . Ministrstvo mu je po nudilo
številne ugodnosti in za ra d i velike želje, da ostane v domovini , je Jacobi
odločitev spreme nil. Družina naj bi ostala v Gotha še kak šno leto, do
mature najstarejšega sina. Oče je družino pogost o obi skoval, z njo je

3 Po njem se im enujej o zna ne Humbol d tove š t ip end ije, ki jih p odeljujej o tuji m zna n
s t ve n ikom za raziskovalno d elo v Nemčij i in nemškim znanst ve nikom za raziskovalno
delo v tujini .
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preživel t ud i poletne počitnice let a 1850. Na enem od obi skov v začetku

let a 1851 je dobil gripo . Še preden je dod ob ra okreval , je zbolel za kozami
in umrl po tednu dni , 18. feb ru arj a 185l.

Že v članku o Ab elu smo napisal i, da je Jacobi v matematičnem

dvoboju z Ab elom objavljal le kratke noti ce z rezult a t i, ki niso razkri vali
njegovih metod. Kasneje jih je zbral, razširil in opremil z dokaz i ter let a
1829 izdal v moj st rskem delu Nove osnove teorije eliptičnih funkcij . Z
eliptičnimi fun kcijami se je J acobi v presledkih uk varjal do kon ca svo jega
življenja . Nadaljnja dog nanj a s t ega področja so izšla v 1. in II. delu
njegovih Zbranih del.

V knj ižn i ob liki je želel zbrat i t ud i svoje številne rez ultate iz t eori je
števil, a mu to ni uspelo.

Za št evilna J acobijeva dela je značilna povezava različnih matematič

nih področij . Bil je prvi, ki je uvidel zvezo med teorijo eliptičnih funkc ij
in te orijo šte vil. Elipt i čne funkcije je J acobi uved el v t eorijo int egralov in
preko njih v teorijo diferenc ialnih enačb . Posmrtno so objavili rezul t ate
njegovih raziskav v t eori j i parcialnih d iferencia lnih enačb in analitični

mehaniki. Sistematično je uredil teorijo det er minant in uvedel fun kcijsko
determinan to, ki jo po njem imenujem o J acobijeva det erminant a . Njeno
t eorijo je podrobno izpeljal , vključno z njeno vlogo pri obratu analiti čnih

funkcij in pri vpeljav i novih spreme nlj ivk v večkratne int egrale.
J acobij a je zanimala t udi zgodovina matem atike. Znano je, da je imel

let a 1846 odmevno pr ed avanj e o Descartesu , za Alexandra von Humbold t a
je pr ipravil pr egled starogrške matematike, sodeloval je pri pripravi izd aje
Eulerjev ih del. J acobijeva pr izadevanja za izdajo Eulerjeve mon ografije
so presegala meje običajnega zanimanja znanstvenika za delo svo jega
predhodnika . Temu je gotovo botrovala soro dnost njunega duha , ki ju
je vodil skozi matem atiko. Oba sta bila spre t na pisca in še spretneje
st a rokovala z matemati čnimi izrazi. Oba st a znala iz velike množice
primerov izt ržiti najboljše sp lošne domneve in iz velike množice mate
matičnih metod izbrati naj boljše orožje za napad na dani problem . Oba
sta delova la na več matematičnih področj ih (v te m je Euler J acobija sicer
močno prekašal ). Za razliko od Eulerja pa J acobija ni zanimala uporabna
matematika . Na matem at iko je gledal kot na vedo strogo znot ra j platon
sk ih okv irov. Svo jo kandidaturo za rednega profesorja v Ko nigsbergu je
po dprl z uvodno mislijo: "Mathesis est scient ia eorum , qu ae per se d ara
sunt." - Matemat ika je znanost o takih st vareh, ki so jasn e same po sebi.

Marija Vencelj
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