ŠTO BI RUĐER BOŠKOVIĆ POSUDIO U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA? : od knjižnice
Isusovačkog kolegija do Podružnice Kampus

Ruđer Bošković nikada nije bio u Rijeci ni kao student, a ni poslije kao znanstvenik.
Ali je mogao. Kao dječak, Bošković se mogao školovati na Isusovačkom kolegiju u Rijeci po istom
programu po kojemu se školovao u rodnom Dubrovniku. Studij filozofije i teologije koji je u to
vrijeme organizirao Collegium Fluminensis jednakog je sadržaja kao i onaj koji je Bošković pohađao
u Collegiumu Romanumu, gdje je poslije držao nastavu i bavio se znanstvenim radom. Onovjekovni
univerzalizam isusovačkog obrazovnog sustava utemeljen na Konstitucijama Ignacija Lojolskog,
jednako kao i ovovjekovni na europskoj razini integrirani Bolonjski sustav, upisao je Rijeku sa
svojim obrazovnim ustanovama, kako u 18. tako i danas u 21. stoljeću, na zemljovid jedinstvenog
kulturnog i duhovnog europskog prostora.
Tko je za nas Ruđer Bošković? Potencijalni korisnik knjižničnog fonda Sveučilišne knjižnice Rijeka.
I postavili smo pitanje: „Što bi Ruđer Bošković, ponajprije kao student, a potom i znanstvenik,
posudio u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka za potrebe svog osnovnog studija i kasnijeg znanstvenog
rada?“
Sveučilišna knjižica Rijeka je baštinica knjižnice Isusovačkog kolegija u Rijeci. Ratio atque Institutio
Studiorum Societatis Jesu, temeljni dokument isusovačkog obrazovnog sustava iz 1599. godine,
propisuje osnivanje knjižnica za potrebe profesora i studenata. Jedinstvenost i jednoobraznost
obrazovnog sustava i programa studija uvjetuje i temeljni knjižnični fond u svim kolegijima
Isusovačkog reda. U istom dokumentu, u dijelu kojim su propisana pravila svim profesorima viših
fakulteta, stoji: „Kad valja učenike uputiti na autore – 10. Ako valja navesti nešto što se nalazi u
(djelima) autora koji stoje na rapolaganju, neka radije bez diktiranja tumači. Štoviše, neka uputi
slušače na ona djela koja opširno i temeljito obrađuju neku građu.“ Uz isusovačke kolegije i fakultete
mora biti i knjižnica s propisanim naslovima obvezne literature. Navedeni članak iz Konstitucija
izravno potiče na korištenje knjižnice, a njihov temeljni fond je morao biti jednak i u Rimu i u Rijeci.
Isusovačka naobrazba započinje učenjem klasičnih jezika i književnosti kroz studij Humaniora, koji
Ruđeru Boškoviću pruža Collegium Ragusinum. Studij retorike i filozofije Bošković nastavlja na
Collegium Romanum 1725. godine, u isto vrijeme kada se u Rijeci otvara studij filozofije. Na studiju
filozofije (Artes ili scientiae naturales) prvu godinu studira logiku, a drugu Aristotelovu fiziku; u istoj
godini sluša i matematiku temeljenu na Euklidovoj geometriji i dijelom astronomiju. Snažan razvoj
matematike u Francuskoj 17. stoljeća: algebarska metoda, analitička geometrija, infinitezimalni račun
koji u 18. stoljeću dovodi do utemeljenja matematičke analize, nije imao nikakvog utjecaja na
nastavu matematike u Rimskom kolegiju, tako da će Ruđer Bošković u svom kasnijem znanstvenom
radu uvijek koristiti geometrijsku metodu. Na trećoj godini studira se Aristotelova metafizika i etika.
Konstitucije isusovačkog reda propisuju da student, po završetku studija Artes i stjecanju zvanja
Magister artium, postaje učitelj na prvom nastavnom stupnju Humaniora; nakon pet godina može
pristupiti završnom stupnju studija, teologiji. Tih pet godina, Ruđer Bošković se, uz nastavni rad,
počinje intenzivno baviti proučavanjem Newtona, a pojačava se i njegovo zanimanje za astronomiju.
Upisavši 1738. godine studij teologije, postavljen je za akademika logike koji je zadužen za

ponavljanje i analizu nastavnih sadržaja s vanjskim studentima. Na kraju svake školske godine
studenti bi branili tekstove, dissertationes, koje bi sastavljali njihovi profesori; prethodno bi se tiskale,
ali su u načelu služile samo kao nastavni materijali, bez ikakvih znanstveno-istraživačkih nagnuća.
Već 1736. godine profesor matematike Borgondio prepušta Ruđeru Boškoviću sastavljanje tih
disertacija u kojima on raspravlja o mnogim temeljnim pitanjima u znanosti, kritički se odnosi prema
njima, uvodi nova gledišta; one postaju ishodište svih njegovih kasnijih velikih ideja i otkrića. Kada
profesor Borgondio postaje rektorom Collegium Romanuma, nastavu matematike predaje Ruđeru
Boškoviću čija je osobna značajka da u svim povjerenim zadacima „tutto fuoco“, donosi mnogo
dobra i studentima i znanosti. U tom razdoblju nastaju njegove rasprave De viribus vivis (1745.), u
kojoj Bošković iznosi nove ideje o tada vrlo aktualnom problemu živih sila i De lumine (1748.) u
kojoj obrazlaže prirodu temeljnih čestica i sila koje djeluju među njima.
U prvom dijelu izložbe: Što bi student Ruđer Bošković posudio u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka?
predstavljamo izdanja 16. stoljeća iz fonda Bibliotece civice koja imaju ekslibris Collegium Societatis
Jesu Fluminensis i Collegium Societatis Jesu Tergestini. Nastavni programi i propisana literatura nisu
se mijenjali od osnivanja isusovačkog reda i njegovih obrazovnih ustanova u 16. stoljeću, do ukidanja
1773. godine. Djela u kojima se izlaže filozofija prirode temeljena na heliocentričnom sustavu ulaze u
Index librorum prohibitorum od 1616. godine; ukidanje zabrane 1757. godine u većini onodobnih
kolegija nije dovelo do promjene stava. Bošković u jednom od pisama bratu iz 1760. izražava bojazan
da uporno zalaganje za Aristotelovu peripatetičku filozofiju škodi ne samo znanosti, već i religiji.
U kolegijima Austrije i Mađarske, po ukidanju zabrane, priklanjaju se njutonizmu; u Beču Ruđer
Bošković 1758. objavljuje prvo izdanje svog najznačajnijeg djela Philosophiae naturalis theoria. Sve
teže podnosi intelektualnu stegu koju mu nameće Collegium Romanum, ali će do kraja nastojati
sačuvati poslušnost Redu.
U drugom dijelu izložbe: Što bi znanstvenik Ruđer Bošković posudio u Sveučilišnoj knjižnici
Rijeka?, pojavilo se zanimljivo otkriće. Istražujući naslove autora čija su učenja stvarala duhovno
polje živih sila u istraživanjima i otkrićima Ruđera Boškovića, primijetila sam da svi svesci,
uključujući i djela samog Ruđera, imaju istu mjesnu signaturu (VI/2) i ekslibris Dono della signora S.
de Horhy Scott. Djelo Ogledalo bašćinsko profesora Irvina Lukežića donosi biografsku bilješku o
Sabini de Horhy Scott, unuci po majci Ljudevita Adamića, kćerki pukovnika engleske vojske
Alexandera Scotta i supruzi Mihaly de Horhya, koja 1886. godine poklanja svoju obiteljsku
knjižnicu. Sadržaj donacije, popisane i izdvojene u posebnu zbirku, idealan je primjerak zbirke
duhovnog ozračja osamnaestog stoljeća koja bi se mogla, ista takva, pronaći u Parizu, Londonu ili
Beču.
U trećem dijelu predstavljamo aktualnu literaturu koju studenti odjela matematike i fizike Sveučilišta
u Rijeci mogu posuditi u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, a koja je tematski vezana uz Boškovićeve
znanstvene interese.
Ines Cerovac, prof., diplomirana knjižničarka
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