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Nove knjige

I

Dr. Stanislav J užnič : HALLERST EIN, KITAJSKI
ASTRONOM IZ M ENGŠA
Ob 300-letnici roj stva barona Ferd inanda Avgušt ina Hallersteina je
pr i Tehniški založb i Slovenij e izšla
knjiga Hallerstein, kitajski astronom iz Men gša, avt orja dr. Stanislava Ju žni č a . Knj iga na nekaj man j
kot st o st raneh i z črpno pr ed stavi
življenje in delo, Slovencem še pr ecej
nep oznanega jezuit a in mnogostranskega znanstvenika , barona Hallerste ina.
V uvodnem po glavju avtor oriše
Hallersteinovo izobraženo družino
plemi škega rodu ter nas popelje po
njegovi po ti učenosti , od začetneg a
izobraževanj a na d omači graš č in i do
končanih filozofskih t er matematič
nih št udijev v Ljublj ani .
V drugem poglavju potuj emo z dvaintridesetl et nim jezui t om Hallerst einom v misijone na Kitajsko. P o tri let a traj ajo čem po tovanju pr ispe
na cilj , v P ekingu pa nato vse do svoje smrt i opravlja službo dvornega
ast rona ma in mat em atika.
Tret je poglavje pr edst avi znanst veno srenjo na Ki t aj skem , od portugalskih in fran coskih jezuitov do domačih izobraženih kad rov , v katero se
je s svojim delom vklj učil Hallerstein , v če trte m poglavju pa je govora o
njegovih pisnih stikih z evro pskimi znans tvenimi cent ri.
Najobsežnejše je peto poglavje, v kat erem se avtor ra zpiše o nekat erih vpra šanjih in problemi h znanost i 18. stolet ja t er opiše Hallerstein ov
prispevek k njihovemu ra ziskovanju in razreševanju . Hallerstein je bil iz
last nega zanimanja ter po službeni dolžnosti akt iven na mn ogih zna nstvenih po dročji h . Med drugim je sodeloval pri astronomsk ih opazovanjih
so nč n i h in luninih mrkov t er pr eh odo v plan etov Mer kurja in Venere čez
Sončevo ploskev . Zanim ali pa so ga t udi drugi fizikalni po javi, npr. elekt romag net izem in z njim povezani severn i sij . Med svojimi pot ovanji po
Kitajski je Hallerst ein izdelal kar nekaj zemlje vidov še nezn anih kit aj skih
po kr ajin .

