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Jezusove

Povzetek
Jurij Vega je obiskoval jezuitske šole v Ljubljani v času šolskih reform
Marije Terezije. Pouk matematike je bil ves čas v jezuitskem učnem pmgramu za višjo stopnjo študija. Terezijanske šolske reforme pa so zahtevale pouk matematike tudi na ni^ji gimnazijski stopnji: enakovreden je
bil npr. študiju latinskega jezika.

Abstract
Jurij Vega attended Jesuit schools in the time of the school reforms of
Maria Theresa. The teaching of mathematics had been part of the Jesuit
curriculum for the higher level since the beginning. Theresian school
reforms demanded that mathematics be part of the curriculum for the
lower grammar school level as well: it became equal to the study of
Latin, for example.

Temeljne smernice za pouk matematike v konstitucijah Družbe Jezusove
V konstitucijah Družbe Jezusove so nakazane temeljne smernice za poenotenje in pridobitev potrebnega znanja na jezuitskih šolah: „V znanostih naj ohranjajo
vrstni red: najprej naj postavijo trden temelj v latinščini, potem naj se. preden preidejo k sholastični teologiji, lotijo filozofije, nato naj preidejo k študiju pozitivne
Zahvaljujem sc raziskovalcu zgodovine fizike in matematike dr. Stanislavu Ju/.niču in matematiku dr. Jožetu Grasselliju za pomoč v raziskovanju.
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teologije. Sveto pismo morajo študirati istočasno ali pozneje.1 Tudi je/.ike, v katerih je Sveto pismo pisano ali je vanje prevedeno, se morajo prej ali slej učiti."2
Konstitucije so dale predstojnikom navodila, kako naj usmerjajo dijake in študente pri pridobivanju potrebnega šolskega znanja: ..Predstojnik da dovoljenje za
študij jezikov, če je to koristno za splošno dobro ali za posameznika.'1 Tisti, ki študirajo humanistične vede, naj imajo prav tako določen čas za izmenjavo mnenj in
za disputaeijo o stvareh svoje stroke v prisotnosti koga, ki jih bo vodil."4
Pouk matematike pri jezuitih v drugi polovici 16. stoletja
Jezuiti so bili "otroci renesanse", obdobja, kije pod vplivom starogrške in rimske kulture in umetnosti pospeševalo razcvet znanosti in umetnosti. Vzgajali so
takratno kulturno elito. Renesansa je pospeševala razvoj astronomije, matematike,
tiska . . . Rimski jezuitski kolegij, ustanovljen leta 1551, je imel zelo pomembno
vlogo pri usposabljanju v znanostih, ki so pospeševale tehnični napredek. V rimskem kolegiju so poučevali ugledni jezuitski profesorji Clavius, Grienbcrgcr, Schciner. Kircher. Bellarmino. Galileo idr.3
V jezuitskih kolegijih so od vsega začetka cenili pouk matematike. Rektor
kolnskega jezuitskega kolegija je 18. 8. 1569 pisal jezuitskemu vrhovnemu predstojniku Frančišku Borgii. da so zaradi pomanjkanja gmotnih sredstev prisiljeni
zmanjšati število profesorjev matematike, metafizike, etike in grškega jezika. Vrhovni predstojnik je vztrajal, da mora biti šolanje brezplačno. Ohraniti je treba
visoko kvaliteto študija. Tako bodo dali zgled še drugim šolam v Kolnu. da tudi
one ne bodo zahtevale šolnine.6 V kolnskem jezuitskem kolegiju se je nadaljeval
pouk matematike. V kolegiju so novembra 1599 poučevali: dva profesorja v gramatikalnih razredih, eden v humanističnih, po eden retoriko, grški jezik in matematiko
ter dva filozofijo.7
Poročilo ingolstadtske jezuitske akademije 27. 1. 1588 omenja osem profesorjev: tri za filozofijo, po enega pa za teologijo, matematiko, dialektiko in hebrejski
jezik. 8
Rektor dunajskega kolegija Lavrencij Maggio je 7.7. 1765 poročal jezuitskemu
vrhovnemu predstojniku, da ima dunajski kolegij 12 profesorjev: dva profesorja
filozofije, enega za retoriko, enega v humanističnih, tri v gramatikalnih razredih in
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enega za začetnike. Profesor v humanističnih razredih je bil tudi profesor grškega
jezika. Eden od dveh profesorjev filozofije je bil tudi profesor matematike.
Predavanja na jezuitski univerzi v Gradcu so se začela 11. 11. 1585. V Gradcu
je leta 1599 poučevalo devet profesorjev: dva dogmatično teologijo, trije filozofijo,
po eden pa Sveto pismo, moralno teologijo, etiko in matematiko. Med profesorji
filozofije je bil en profesor etike in eden matematike.10
Jezuitski študijski načrt iz leta 1599
Zaradi hitrega razvoja jezuitskega šolstva, predvsem pa zaradi pogoste izmenjave profesorskega osebja med kolegiji, se je vse bolj kazala potreba po enotni
ureditvi jezuitskega šolstva. Vrhovno jezuitsko vodstvo je od leta 1581 pripravljalo
jezuitski študijski red. Temeljni dokument z naslovom Ratio atque institutio studiorum Societatis lesu je izšel leta 1599 in je z nekaterimi dodatki v novi izdaji leta
1616 veljal do razpustitve reda.11
V pravilih za profesorja matematike je v jezuitskem študijskem načrtu iz leta
1599 zapisano: ..Slušateljem fizike naj profesor razloži v treh četrtletjih Evklidove
elemente.12 Snov naj nato dva meseca ponavljajo. Temu naj dodajo nekaj geografije ali nauka o krogli, tisto, kar študentje radi poslušajo. To naj stori, ko razlaga
snov ali pozneje. Profesor matematike naj poskrbi, da bo vsak mesec ali vsaj vsak
drugi mesec kateri od slušateljev na velikem shodu filozofov in teologov pojasnil
kak pomembnejši matematični problem. Če se bo zdelo primerno, naj ga utemelji
z dokazom."13
Študijski red naroča provincialom: „V drugem letniku filozofije naj slušatelji
v treh četrtletjih poslušajo matematična predavanja. Tisti, ki so posebej nagnjeni k
temu študiju, naj imajo posebna predavanja."14
Profesorji filozofije so imeli navodila za pouk: „V razpravo o znanosti naj se
vključi v največji meri uvod v fiziko kakor tudi razdelitev znanosti, različni načini
postopanja v matematiki in fiziki. Vsak mesec naj bodo disputacije, v katerih naj
se zjutraj in pri kosilu razpravlja o treh temah. Zjutraj naj razpravlja najprej teolog z metafizikom, fizik z metafizikom, fizik z logikom, pri kosilu pa metafizik z
metafizikom, fizik s fizikom, logik z logikom. Zjutraj naj naredi kratek zaključek
metafizik, pri kosilu pa fizik."1S
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