Vavrinec Benedikt z Nedožier – jazykovedec, pedagóg i matematik

Pochádzal zo Slovenska
V rokoch 1576 až 1611 za panovania rímskeho cisára a českého kráľa Rudolfa II. (1552 – 1612) sa Praha stala strediskom nielen umeleckých zbierok, ale aj
miestom sústredenia matematických a astronomických vied. Asi v rokoch 1603 až 1609 tu na rudolfínskom dvore švajčiarsky hodinár a hvezdár Joost
Bürgi (1552 – 1632) zostavil logaritmické tabuľky.
Vyšli však až roku 1620, ich základom bola približná
hodnota čísla e. K slávnym hvezdárom vtedajšej
doby patril lekár a matematik Tadeáš Hájek z Hájku
(1525 – 1600). Vzdelaným mužom a profesorom
pražskej univerzity bol Martin Bacháček z Nauměříc (asi 1540 – 1612). Medzi univerzitných profesorov patril aj Vavrinec Benedikt z Nedožier (1555 – 1615),
pôvodom zo Slovenska.
Profesor na univerzite
V dedinke Nedožery neďaleko Prievidze na Hornej Nitre sa 10. augusta 1555 narodil Vavrinec Benedikt. Do školy chodil v Prievidzi
a v Jihlave, kde ako sirota našiel u svojho strýca Samuela nový druhý domov. Stal sa učiteľom v Moravských Budějoviciach, Uhorskom Brode i v Žatci. Vysokoškolské štúdia ukončil na Karlovej univerzite bakalárskymi skúškami (1597) a promoval za magistra
(1600). Stal sa rektorom školy v Havlíčkovom Brode (1602 – 1603). Tu dokončil
v roku 1603 latinsky napísanú českú gramatiku Grammaticae Bohemicae. Bola prvou
českou systematickou gramatikou vôbec. V roku 1604 bol Benedikt prijatý medzi
profesorov Filozofickej fakulty Karlovej univerzity. Stal sa profesorom matematiky
a klasickej filológie. Bol aj prorektorom univerzity (1611). Prednášal o rečníctve,
filozofii, písal i prekladal žalmy. Vytvoril prvý český rytmometrický systém, t. j. systém časomernej rýmovanej prozódie. Odhalil ľudový jazyk ako prameň básnického
štýlu. Prvý učil Čechov i Slovákov skladať materinskou rečou básne podľa latinských
vzorov. Podnecoval svojich krajanov Slovákov, aby pestovali svoju vlastnú reč.
Vavrinec Benedikt z Nedožier horlivo skúmal pedagogické otázky. Podal návrhy
na novú vnútornú školskú sústavu (Štruktúra nižšej školy, 1607, Nápravná reč, 1612).

Pripravil rozvrh učiva pre päťtriednu školu. Navrhol aj zriadenie šiestej triedy, kde by
sa vyučovala matematika, prírodné vedy, astronómia i etika. Zdôrazňoval potrebu
vyučovania v materinskom jazyku. Uvažoval o reformách pre nápravu a povznesenie
univerzitného štúdia. Zaradil sa k významným pedagógom v období pred Komenským. Benedikt bol aj dekanom filozofickej fakulty. Sám na univerzite prednášal
Aristotelovu fyziku i základy matematiky. Pre poslucháčov vydal učebnicu Elementa
Arithmeticae (Základy aritmetiky, 1612). Možno je to prvá matematická práca z pera
Slováka. Až do smrti, 4. júna 1615, sa potom Vavrinec Benedikt venoval matematike.
Uvidieť v súvislostiach
Zaujímavé a podnetné je hodnotenie, ktoré získal Vavrinec Benedikt z Nedožier
v pohrebnej reči. „Bol to ozajstný filozof, ktorý nikdy nepracoval viacej, ako keď
zdanlivo zaháľal. Jeho hovor bol jemný ako Sokratov, vôbec nie pritvrdý. Jeho
povahe a mravom boli vzdialené neslušné slová, šaškovitý hovor a zlý zvyk všelijakých nepekných rečí a kliatia. V šatstve dbal vždy na slušnú čistotu. Tak miloval život
v samote, že žil až do konca neženatý, voliac si život oddaný štúdiám.“
Aj po mnohých rokoch treba spomenúť a oceniť literárne, jazykovedné, pedagogické, ale i matematické, dielo,
ktoré vo svojej dobe vytvoril Vavrinec Benedikt z Nedožier. Neskôr, v 17. storočí, sa do dejín matematiky na Slovensku zapísal trnavský univerzitný profesor Henricus
Berzeviczi knihou o praktickej aritmetike (1687) a kežmarský profesor na lýceu Dávid Fröhlich (1595 – 1648),
ktorý dosiahol od cisára Ferdinanda III. titul dvorného matematika. Menej známy Ján Dubovský (1654 – 1710), rodák z Veľkých Hostí pri Topoľčanoch, profesor matematiky na Trnavskej univerzite (1635 – 1777) v Trnave, zostavil prvé trigonometrické
tabuľky v Uhorsku.
V Čechách medzi najvýznamnejších matematikov tej doby patrili Jan Hancke
(1644 – 1713) a Jakub Kresa (1648 – 1715). Matematika postupne nachádzala svoje
miesto v užitočnosti pre rozvoj výroby i vo všeobecnom základe pre praktický život.
Vavrinec Benedikt z Nedožier, humanistický učenec pražskej Karlovej univerzity,
prispel nielen k povzneseniu českého gramatického písomníctva, ale aj k rozšíreniu
základných matematických vedomostí.
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