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МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ У ДРУШТВУ СРБСКЕ СЛОВЕСНОСТИ 

Од времена када је Доситеј предлснао да 

нашем народу треба дати математичке књи

ге (1789), па ДО прве објављене научне рас
праве l и "Начела више математике'',2 тре
бало је да прође нешто више ОД седамдесет 

година. Просветитељски ОДНОСИ прожима

ЛИ су нашу науку све ДО средине XIX века. 
Орфелинов "Календар",3 ,Аритметика"4 

Василија Дамјановића и "Фисика"5 Атана

сија Стојковиh.а годинама је основна про

светитељска литература из математике и 

њене примене. У оваквом наслеђу, у суко

бу и борби опречних МИlliљења о у ЛОЗИ И 

значају науке, друштвене прилике полови

НОМ XIX века створиле су услове за осни
вање научног друштва. НИВО развијености 

школства, опште културне везе са Евро

пом, а пре свега подобности ослобођене 

земље, директно су отвориле пут научној 

организованости. 

У раду Друштва србске словесности 

(1841- 1864) математичке науке нису биле 
заступљене.G Од оснивања (17. новембар 

1841), почетка рада (27 . мај 1842) , па до 

краја рада - 27. јануар 1864, у Друштву 
(седнице и издавач ка делатност) није било 

уопште речи о математичким наукама. У 

r л а с н и к у, часопису Друштва, који је 

за непуне 23 године изашао у 17 књига, ни

је објављена ниједна расправа из матема

тике. 

Овакво стање, обично би навело истра

живаче на једноставно прелажење преко 

овог периода у проучавању развитка мате

матичких наука код нас. Међутим, истори

ја наука је обавезна да проучи и критич'Ки 

образложи разлоге оваквог стања. "Дру

штво србске словесности још није добило 

своје праве историје"7 те је овај потхват за 

област математичких наука врло одгово

ран .8 

Неоспоран је био утицај наставе на Ли

цеју у развоју науке у Друштву србске 

словесности. Јован Скерлић пише "да је 

Друштво било више једна просветно-про

фесорска комисија но учено тело". 

Међутим, у области математике и мехз

нике,9 спона, у било ком виду, Лицеј-Дру

штво, није могла ни постојати, јер се пред

мет механика на Лицеју уводи тек 1853. го
дине и то факултативно а математика се 

предаје само у елементарном облику . 

Професори математике и механике, 

чланови друштва: Коста Бранковиh., Си

меон Прица, Ђорђе Мушицки, Вук Марин

ковиh, Атанасије Николиh, Филип Христо

вић, Емилијан ЈОСИМОВИЋ, професори мате

матике и механике - не покрећу никакву 

иницијативу, не чине ништа у оквиру свог 

предмета. На пример, математичар и меха

ничар Емилијан Јосимовић, професор Ли

цеја и Артиљеријске школе, угледни члан 

Друштва од 1847. године, једноставно при

суствује седницама Друштва, слуша ра

справе о књижевном језику и националној 

историји без иједног покушаја да било шта 

учини на пољу своје науке. Исти је случај 

11 са другим механичарима и математича

рима. Ако се прати њихова делатност ван 

Друштва, тада се недвосмислено увиђа да 

су они имали шта да раде у Друштву 06-
јављујући расправе у Г л а с н и к у као 

оригиналне прилоге. Уосталом, Статут 

Друштва дозвољавао је ову делатност: 

"Распрострањавање наука у народу -
Свију уобште наука, средством: 1) Одло

мака и 2) Расправа из свију наука и худо-
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ДРАГАН ТРИФУНQВИЋ 

жества чистим Србским језиком написани, 

које имају у ВИДУ душевно изображеније 
и,ли вештествену ползу Народа Србског".10 

~атематичари -- механичари, чланови 

Друштва, нису се користили ни сарадњом 

са страним научним центрима. Међународ

не Безе Друштва србске словесности биле 

су омогућене, пре свега, присуством "угар

ских Срба" који су се на Западу школова

ли. Доцније, и државни питомци, који су 

из Србије после завршеног Лицеја са дуго

рочном стипендијом (4--5 година) боравили 
у већим европским центрима, придонели су 

стварању повољних услова сарэдње са 

страним академијама наука и ученим дру

штвима. Поред реченог, Друштво је на 

принципу размене за Г л а с н и к добијало 

стране научне часописе и књиге. Било је 

такође, и директних поклона. Из годи

шњих извештај а о раду Друштва сазнаје

мо да је Друштво редовно добијала часо

писе и регистре за природно-математичке 

науке Царске академије из Беча. Биле су, 

таКОђе, присне везе са ученим друштвима 

Русије, а пристизале су и најновије књиге, 

као алгебра са Казанског универзитета 
Итд. 1 1 

Оваквим условима можда су се кори

стили чланови Друштва за наставу на Ли

цеју. Међутим, у делатности Друштва ове 

међународне везе на пољу природно-мате

i'>1Этичких наука, остале су, као што је ре

чено, потпуно занемарене. 

На nубли-кација . .\tа и зваnи'ч:и.U~t сnuсu.лta Дру
штво срnс-ке словес1-tОСТU стављало је свој ад

блем - зnак који се по nрви пут јавља 1847. 
zodU1ie па корицама npsoz броја Гласника. 

Није утврђено ко је израдио а...чблс,д. 

Les publications diverses et tes actes ofjiciels de 
la Societe de litterature serbe portaient leur 
propre татчuе, етЫете, ратuе роuт la рте
тiere fois еn 1847 sur Ia couverture du premier 
nитето du Messager de Ia Socif!te. L'a1.tteur de 

la татчuе est reste inconnu. 
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Чланови ДСС - Вук Мари'Нковић. (1), Михаиљ 
Рашковић (2), Ди .. ltитрије Матuћ. (3). 

Les membres de ta Societe de Iitterature serbe: 
Vuk Marinkovic (1), MihaH Raskovic (2), Dimi

trije MatiC (3). 

Поред наведених разлога и самог захте
ва средине за развитаv;: научног рада у Дру

штву у оквиру језика, књижевности и исто

рије, ми ћемо овде изложити још једну ка

рактеристику наших научника математи

чара и механичара тог времена, која је 

знатно штетила у раду на пољу математич

ких и механичких наука у Друштву срб

ске словесности. То јр. у Н /1 В €" Р з а Л·1 о С Т, 

али не универзалност у смислу ширине 

знања у оквиру научних дисциплина. На

против. Овде је реч о једној другој, готово 

ренесансној универзалности -- о познава

њу општих тема које су потпуно изван кон

текста основне науке. То је доба , када је 

-ЛИЧНОМ кнежевом лекару, Ђорђу Мушиц

ком било свеједно, да ли ве предавати хе

мију, физику (механику) и теХНЩlОrију или 

ће да се "бави лечењем људи"; Јанка Ша
фарик ОД професора физике (механике) по

стаје професор jlн~торије; Емилијан Јосимо-
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виh је математичар, механичар, архитекта 

';1 геодета. Наш први математичар Атана

L'ије Николиh расправља о натпису у ма

настиру Св. Стефана и Јеванђељу које се 

налази у цркви а донето је из Хиландара;12 

или, Николиh пореди речи у српском језику 

у Србији са онима које је чуо у Војводини;1З 

он учествује у сакупљању старина и бога

Ћењу збирки Друштва. Николиh поклања 

Друштву снимак натписа нађеног на јед

ном римском камену у Гурговцу, као и хри

совуље српског краља Стефана Уроша.1 4 

Он пише драме, оснива позориште на Ћу

мруку и, на крају постаје шеф полиције 

града Београда. 

Све до пој аве првих механичара и ма

'1'ематичара на почетку овог века, наша на

ука је имала људе чудне универзалности\ 

која је за развитак науке била кобна и мо

жда пресудна . 

у малој, неразвијеној средини можда су 

и били принуђени да "сваштаре". То је вре

ме када је земља имала свега једног инже

њера, Лицеј 41 студента, а у Богословији 

су била 104 слушаоца. Да би се имао што 

17 

бољи увид у време оснивања и прве деце

није рада Друштва, овде наводимо и друге 
статистичке податке. Према Маринковиhу,15 

1844. године у Кнежевини Србији било је 
185 ученика гимназије, 60 ученика полуги
мназије, 12 ученика трговачке школе. 

Основних школа је било 160, са укупно 
5.452 ученика. У то време Србија је имала 
950.000 становника; Београд ј е имао 10.174 
становника Срба, 1.278 Турака и припадни
ка других народа16 1.273. 

Раније смо навели да у публик~цијама 
Друштва није објављена ниједна расправа 

из математике и механике. Међутим, у два 

наврата "Гласник" је објавио извесне тек

стове у смислу филозофских категорија и 

(Ј "чиниоцима индустрије и цивилизације".17 

Ови текстови нису праве математичке рас

праве. Њихова терминологиј а, наивност у 

06јашњавању математичких и механичких 

(природних) појава, скоро дечачка узнеми

реност пред егзактним наукама, као и ин

терпретација Хегеловог схватања механи-
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ке, пружају слику једног нашег времена 

које се у математичким и механичким нау

кама не може да похвали било каквим ре

зултатима.. Ти "угарски Срби" који су се

дели у Друштву и махом решавали инсти

туционална питања, школовани у веhим 

европским центрима, могли су једино "ге

теовским страхом од математике" да се 

диве тим, за оно време, неосвојеним нау

кама.18 

Лектира посленика на пољу математике 

и. механике, из које су произашли многи 

:искази у наведеним чланцима на страни

цама "Гласника", показује да до наше сре

дине није увек допирало оно највредније и 

најрелевантније у тадашњој науци. 3атво-

Ј Анка ШАФАРИК, ч.л.а1-t Друштва срnс-ке 
с.л.овес1-tостu. - У прво вре.м.е Шафарu'К је 
предавао физи-ку 1-ta Лицеју, а nокреnуо је у 
Друштву u израду речnu-ка стручnuх израза 

из nрuрод'liо-мате.ltатич'Кuх 1l-ау-ка. 

JANKO SAFARIK, тетЬте de La Societe de 
Иtterature serbe. - Аи debut Sajarik jaisait Les 
cours de physique аи Lycee (Haute ecole). It 
avait ртоmи dans lа Societe [а redaction du vo
cabulaire des mots et expressions emp[oyes dans 

tes sciences exactes et [es тathematiques. 
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реност средине доводила је, вероватно, до 

случајног избора штива које је често било 

осредње и из друге руке ("посрбљавањеН ). 
Матиhево метафизичко размишљање о бро

ју који "непосредно произлази из ума", 

који је "идеал количине", није могло бити 
самосвојно и оригинално. Чак, читав Мати

'ћев рад инспирисан је туђим. Но, у среди

ни у којој је настала и ова парафраза, има

.ла је свог значаја. Ако су идеје преузете 

(верујемо да јесу) искрено одушевљење чо

Еековим умом и безрезервна егзалтација 

напретком науке, као и литерарне претен

зије постигнутог стила, верујемо да су свој

ствене самом Димитриј у Матићу.19 

Објашњавајуhи узајамну везу наука, 

Ј\1атић пише: 

"Што је који народ напреднији, напред

није су код њега и вештине и науке 

у умном напредовању прво се опажа 

М а т е м а 'г и к а, наука бројева, 

Непосредно произлазећи из ума, број је 

исто онако непогрешан као што је и ум. 

Он је, тако рећи, сам ум, радеhи о идеи 

'Количине. Број не знг за сумњу и за неиз

весност. Од првог тренутка он је оно што 

ће бити довека. Носи дакле у себи значај 

немењања и потребе. 

Од математике цивилизација иде г е о

м е т р и ј И или науци о простору. 

Геометрија је, као и рачуница (аритме

тика), ред умности по собственим законима 

и подаЦИl\!а. Она дакле по својој природи 

:иде такође истини. Геометрија идеи б р о ј а 

придодаје идеу п р о с т о р а."20 

Овај Матиhев рад, писан последњих го

дина рада Друштва србске словесности 

(1862), оценили су 1.шанови Друштва Мило

ван Ј анковић, Панта Среhковиh И Алимпи

је Васиљевиh. "Делце ово" - пишу рефе

ренти, "важно је по предмету своме, јер 

показује како су се науке постепено разви

јале саобразно развитку самих способности 

духа човечијег и у каквој живој свези сто

је међу собом све поједине науке; важно је 

оно нарочито за нашу књижевност, у кОјој 

.нема досад ни једног дела тога реда. После 

тога, оно је изложено тако просто и јасно 

ј(а је постало приступно и већем кругу пу

блике. С тога ми смо мишљења, да се ово 

делце, и ако је кратко, штампа у органу 

Друштва Србске словесности".~l 
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Сарадњу са nQ.У'Ч:Н:U.м. 
dРУШТВ1tяа Европе 'Чланови 
Друштва српске САов ес'Н.остu 
'Н. 'ису зnал. и да uс'Корuсте l ' 
с:воја uстражuвања саоnтте 
светској науци. - ФuксuJrtuJt 

једно 1. nuс.м.а Каэа1tСКО'l 
уuuверзџтета Друштву срnс'Ке 

САовес'Н.остu из 1852. zодu'Ке. 

Les membres de [а Societe 
de litterature serb e n'ont рав 
su pTofiter ае [а coUaboration 
avec les societes savantes 
d' Еиторе !Li informer te 
monde savant Је leuTs 
recherches. - FacsimUe d'une 
l€ttr€ de l'Universite de 
Kazan de 1852 adressee а [а 
Societe ае litterature serbe. 

Овакви текстови могу нам послужити 

само као примери слабог посрбљавања, где 

се наивно и са веома грубим погрешкама 

излажу основе науке . И поред ауторитета 

којег су у XIX веку стекли Димитрије Ма

тић и Алимпије Васиљевиh, они су чинили 

неминовне грешке, Матиhев текст не само 

што је нетачан и класификационо , и мето

д:олошки, и хронолошки , већ и садржајно,22 

Ради праfiења пој ава и у развитку при

мењене математике код нас , овде ћемо дати 

Матиhе.во излагање о механици, где се на 

сличан начин може уочити поступак у из

лагању. 
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Од прос'гора, Матиfi наставља да обја

сни пој аву динамике и осталих дисциплина 

у механици. ,,"У гвожђу и оруђу од гвожђа 

и гвожђем начињено" - пише Д. МаТИћ, 

" човек има сурово тело меканике, ако се 

?'iOже тако рећИ, али још нема оне моhи 

која п о к р е ћ е. Да би дао живота том 

телу, треба да му придода свОју собствену 

снагу, или снагу мишце оне животиње коју 

он ПО свом разуму подвргава својој служби. 

Има млину, треба је окретати. Има лађу, 

'реба да је трудио веслом покреће. "Уради 

:мало, а с великом муком . Једва је кадар да 

олакша свом усиљавању уклањајуhи с пута 
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ОНО што му смета, усавршавај уl1и Д и н а

м и к у, служеhи се уместо саоница колима 

и измишљавајуl\и архимедову ћускију. Али 

ма да је и толико унапред пош ао, опет чо

век остаје свему цигли покретач. Само сво

ј ом муком и ТРУДО!\1 даје животе оруђу; а 

('нага човека, као и сваке животиње огра

ничена је и измерена самом природом. Да 

се произпеде сто губа радња, цивилизација 

морала је дакле такође изнаhи сто губу сна

гу. Она савлада моl1 кретања, виђену на 

планети, и то буде душа радиности. Она 

изнађе динамику, која стоји према просто ј 

меканики онако као какво вешто покрета

ло према простом оруђу. 

Динамика је производ кретања , мицања, 

уређена умношl\у човека према његовој по

треби. Она се с почетка угледала на крета

ње у Te'iaj y воде. Она показује да терет 

Фа'Кси..чил илустрације за објашњење просте 
.м.аШunе - nолуzе у 'Ч.ла'Н:ку Вука Марик'Ковu

ћ.а "Јестество у својој вели'Ч.ествеuости и у 
CBO'U...lt за1СО1i.1,џtа", Ше..ч.а.тuза..ч 185 1, стр. 84. -
Првобитnо, nолуzа је 1(.чала ..м.етролош'Ко зuа
~tење (nолуzа злата) и 'Користила се у разnu.м. 
Jtетафора.м.а. За просту .м.аши'Н,у 'Користила се 
реч Лускujа. Долас'Ко.м. чеш'Кuх U1iжењера у 
Србију (Ј. Неволе и др.) ова ..Itехаuuч'Ка про
ста .Аtаши1~а добија nазив озиб, што је задр-

жано до 1 светс'Коz рата. 

Fас-siшilе de l'Шustrаtiоn destinee а expLiquer 
l e foncti onnement d'une machine simpte, {е 
tevier, publie dans l'article de Vttk Marinkovie 
»L a Nature dans sa grand eur eL ses tois«, da1tS 
Sematizam de 1851, рауе 84. - Primordiatement 
се mot, poluga (tevier) signijiait иnе mesur e ои 
иn etalon, рат exemple potuga zlata (etaton d'or) 
et etait ешрlоуее еn tant чие mеtар1иrе. POltr 
les machines siтp t es еn p ltysique оп eтp~oyait 
un autTe mot, c1Lskija. Apr€s L'arrivee des inge
nieurs tclteques еn Serbie (Ј. Nevo te et d'autres), 
{е lev1er re~oit 1Ln nouv eau пот, ozib , qui sera 
employe j1lSqu'd la Premi €re уuетте m ondiaLe. 
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(пад) воде пакреЬе точак ваденице. Но то
I~OM И падом воде бива најматеријалније 

покретаље, најстрожије ограничено на 

услов простора. Воде нема свуда, него овде 

или онде, како је положај места. Таким на

чином покреће се само она машина која се 

наоди поред какве воде, а иначе би морала 

стајати без кретања. 

(.,,- ~ J~ <" .0 .. .1 , 

~) .Јь ~ . . .. . ~ . ..... . 

k.,/ .. .1., , ... . , .. . ~ ' ЬоЏ-/' / 7 . I, .... ~ ,!, • • '.' "' _ _ _ 

•. ~ /' •. ,1 ·. , (.. " /~/c. /. .. ,. .... ... ,./~ # ~ .• " ". 

' #.1 , . .. . ., .. .. "r, "" .:.~_ * ... " .. ....-:: . .) (/~ ;""7 •. . - /0 

~ . 1 , и.",;~ 

'/ 6 " ,. , 1" " 1!, 

,) f' (' , . " '. '~ '" ({?:: 

Аутоzраф реферата о MaTUneB O.At. раду . 

Fac-siтite du rapport sur l 'essai de МаНе. 

Онда потражи човек друго покретало , 
опет онако кој е се налази у природи. Он 

позове у ПОМОћ дување атмосфере. Убира 

снагу ветра како би могао простор прела

зити. Пробија кроз таласе, ношен као ка

квим ч.удом. Овај нов сотрудник, употреб

љен по свом опредељељу, показује напре

дак према току воде. Он ради више на 

простор. 



Но ветар је непостојан радник; који 

буде па и прође. Он не може покретати 

лађу постојано и непрестано. Мудрац тра
жи дакле снагу, која је тачнија и њему по

слушнија, и коју он позива и савлађује 

како хоће. Ту снагу наоди он у безкрај ном 

протезању гаса који се топлотом распро

стире. 

А једног дана у нашем столеhу, дана 

Еајвећеl' у историји један умник затвори 

пару у казан и од тог доба човеку је у 

власти ова душа кретања. 

Он има у свако доба, на сваком месту 

ову нову раденицу, која је неуморна, непо

'Грошна, која претставља скупљену снагу 

'Више народа, која дроби гвожђе и сваки 

метал, тка платно, тестерише дрво, кој а не

изказаном брзином одлази и долази, тера 

лађе из једне реке у другу, из једног мора 

у друго, и путнике који сувим иду, 'Часком 

превози из једне земље у другу, с једне гра

нице на другу. 

Пара је МОбилнија од ватре јер је сло

женија те јаче покреhе. 

Мека ника иде дакле без престанка уна

пред као и наука, као и цивилизација!<.2З 

у другом раду, објављеном у "Гласни

lCY" Друштва, Алимпије Васиљевиh, при

казујуhи Хегелову филозофију, излаже и 

део који се односи на механику.24 Из истих 

разлога као и код МаТИћевог рада, овде до

носимо део Васиљевиhевог текста без ко

ментара ... Мехачика n;:!~MaTna ПDИРОДУ. као 
остварену идеј у у највећој спољности, у 

виду механизма. Механика има три степе

на: а) Нај пре она сматра механичку при

роду по њеној коликоfiи, али не као ствар

но, материјално биће. већ као идеалну 

СПОЉНОСТ, која тек што је изашла из чисте 

идеје, па још носи карактер идејални. То 

је тако реfiи, математична природа. Код ње 
је и непрекидност, нераздељивост, што је 

својствено идеји и сложеност или разлага

ње, што је својствено природи. Та страна 

природе јесте простор; то је сама идеја у 
слици непосредног бића; јер простор је 

истоветност у самој истоветности , која не

постоји у м~сли, већ у самом свету. У про

стору свака опредељена точка "овде!< и од
војена је од осталих точки и истоветна је 

с њима. Раздаљивост тачки у чистом про

LTOPY јесте уједно и њихова непрекидност 
(ј единство). 

1, 
! 
. ! 

1: 

Аутоzраф Орфел~щовоz цртежа ТНХО Брахео-
80Z C1tCT€.ilta nдаuета (ОрфеJLUНОВ "Кадендар", 

1783). 

Fac-simНе du dessi1t d'Orfetin representant Ie 
systeme p!anetaire de Тусћо Втаће. (Calendrier 

d'Orfeli1t РОUТ l'annee 1783). 

Раздељивост простора јесте, такорећи, 
споредно својство , Јер у простору надвла

ђује непрекидност (јединство). Ове или оне 
'r о ч К е и нема у простору: те тачке даје 

простору време. Ко и време, које постав

ља те т о ч к е (пункте), само их уништава, 

потоме што у времену те точке не постоје 

мирно једна покрај друге, већ се постепено 

сливају једна у другу. 

б) К Р е т а њ е. Кад се уједини простор 

и време онда бива кретање, ... ". 

Први математичар на Лицеју и први се

кретар Друштва србске словесности Ата

насије Николиfi отворено пише против на

учног рада у матемаТЈЩи .25 Оптерећен уве-
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рењем о заосталости нашег народа и идејом 

да је младог човека непотребно уводити у 

науку, Николиh је поборник просветитељ

I.:1'Ba. Слично нашим просветитељима из 

XVIII и почетком XIX века (Орфелин , Ва

силиј е ДамјаНОВИћ, Доситеј, Атанасије 

СТОјковиh) који су се борили против сује

верја и заблуда излажуhи најелементарни

је ствари математике и механике2G - Ата
насије Николиh средином XIX века у Дру

штву србске словесности прокламује про

светитељство у најгрубљем виду, одбацују

hи било какав научни рад . Обузет мишљу 

да прво треба створити и дати народу "те

хнически речник", Николиh. ДОСЛОВНО пише: 

"Ако се ово у разсужденије узме, ја се на

дам, да ће Друштво Србске Словесности 

признати да за сада јошт не може доhи ред 

ни на Философическиј ни на Математиче

скиј ни на Православниј нити на другиј 

који одсек високи наука док се техниче

ск иј речник не начини. А међу тим ја сам 

уверен да ће ми савет ДСС одобрити, да ве 

оно човечеству и отечеству и народу сво

ме највећу ползу принети, ако се оно по

стара на масу народа дејствовати да у ово

ме најнуждније науке и полезна знања 

распространиО • 

Нешто доцније, Николић отворено пози

ва на ширење научних знања, без рада у 

науци, без личног стваралаштва. У овим те

IllКИМ данима за егзактне науке код нас, 

некако у r'РЧУ, сви позвани учени људи, 

били су под утиском да егзактне науке и 

филозофију не треба неговати и у њима 

~тварати. Обузети националним поносом 

ослобођене земље, заштитом свих нацио

налних тековина,27 у борби за и против Ву

ковог правописа, у математици и механи

ци оставили су печат неумећа, незрелости, 

што ће тешком муком нешто доцније ис

прављати Димитрије Нешић, Љубомир 

Клериh., док ће се тек Михаило Петровиh , 
крајем XIX века, потпуно отиснути У свет 
праве науке. 

Николиh.ев позив на даље просветитељ

ство гласи: "Ја се усуђујем јавно потврдити 

да ће Друштво ове науке у народу разпро

страњавајуhи веће услуге своме роду и оте

честву учинити него да ма какве и најузви

шеније Математике и Философије и њима 

подобне науке изда; јер ће онде на масу 

народа дејствовати, а овде на једну частицу 

учевника. Но оће ли који од членова Друж-
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'l'Ba поред преднаведени предмета и на ви

соким наукама радити, да му је просто".28 

Овакво планско спречавање рада у на
уци, спутавање младости да се домогне на

учних резултата који су у европским цен

трима били у пуном јеку (математичке шко
ле Берлина, Париза, Јене, Петрограда и др.) 

веома је присутно у проучавању развитка 

наше науке XIX века. Ова карактеристика 
јавља се скоро код свих носилаца култур

ног и научног живота и неопходна је једна 

оnухватнија студија која ће свакако још 

сигурније потврдити нашу тврдњу да су 

математика и механика средином XIX века, 
све до појаве Димитрија Нешиhа, биле на 

погрешном путу у свом развитку. Да је ово 

била и општија појава, најбоље сведоче и 

речи Светозара Марковића који, попут 

Атанасија Николиhа , одбацује потребу за 

стваралачким, оригиналним радом у нау

ци. У "Србији на Истоку" када анализира 
поделу рада у развијеним земљама и у сре

динама I{оје су тек створиле или тек ства

рају основне услове за научни живот и оп

шту цивилизацију, Марковић. вели: "У сло

венском друштву, до душе није изведена 

подела рада, веn. је остала у самом за1.lетку. 

Али нама данас није потр е бно 
Д а п р о н а л а з и м 029 ни парну машину, 

ни железницу, ни телеграф, нити велики 

ВЬутонов или Дарвинов закои,нити начела 
о друштвеном уређењу, нити безбројне дру

ге научне истине и техничке примене њи

"'<ове, јер је све то - пронађено. За то нама 
није потребно да пролазимо онај мучни пут 

поделе рада до крајњих граница, од кога 

данас сва Европа жели да се ослободи. На

ма је потребно само да усавршимо наше 

друштвене установе, Д а п р о у ч и м о, 

и з у ч и м о и п р и м е н и м о с в а н а у ч

на открива што су већ прона

ђ е н а,30 па да тако удесимо поделу и ком
бинацију рада, како је нај корисније за раз

витак и појединих личности и целог дру

штва. А то се очевидио могаше најпотпу

није постиhи, научним развитком наших 
народних установа". 

На поменутом "техническом речнику" 
задржаn'емо се нешто више из два разлога. 
Прво, кроз ову веома корисну делатност 

Друштва србске словесности види се право 
лице математичара Атанасија Николиhа и, 

друго - што је рад на речнику пуних 20 
година био присутан у Друштву где су се 
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сва мишљења, сукоби и односи према на

уци испољили. 

"Када је, у другој половини јула 1844. 
!'одине, Друштво било обновљено, оно је тај 

посао продужило, трудећи се нарочито око 

'1'ерминологије оних наука које се предају 
у Српском лицеуму".3 1 Од овог потхвата 

требало је у математичким и механичким 

наукама очекивати прве резултате на тер

минологији. Нешто доцније, 1847. године, 
Попечитељство просвештенија даје налог 

Друштву да се изради технички речник 

("техническе речи") који је "из уста наро
да покупио Јанко Шафарик".32 Позната 

борба око језика у Друштву и ван њега, 

спречила је израду и издавање овог реч ни

ка који би за терминологију механике и 

математике био врло важна основа на путу 

д.аљег усавршавања. 
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Факсu.м.uд. 'Н.аслов1iе страпе К. Браш<овunеве 

"Фuзuх:е" из 1850. zодU1iе. 

Premiere page de la couverture du !ivre »La 
physique« рат К. Brankovic, edite еn 1850. 
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Као математичар и "земљомерац" по 

образовању Атанасије Николиh априла 
1849. године пише о свом техничком реч
вику, износећи и критику Друштва. 

"Како је тежко погодити на Србском је

зику оне разне термине техническе од ве

кова у страним језицима употребљаване. 

Професори дакле потребу ју подпоре и под

помагање у вреважном кругу . Кад се јед

ном увуче у језик неко израженије, или не

киј техническиј термин, тежко (га) је после 

изтерати и другим заменити. А да се не би 

то догодило, и да се не би високе науке не

угодним терминима напуниле, нашло се за 

најсходније да се ти термини у Дружтву 
И договором опредељују. Но да не би и 

Дружтво Србству диктирало, уставом је 

опредељено да се решениј а Дружтва у Но

винама обнародују, како би и они кои нису 

чланови Дружтва мњенија свој а изјављи
вати могли те да би тако и Дружтво пол

зујуhи се овИ1\'I, ако што реши, одобреније, 

обште добило. Ово су узроци били поста
нија Дружтва Србске Словесности . Друж

тво је по потреби следствено било, почем је 

у почетку своме започело и на техническом 

речнику, радити, али је брзо по ј единој 

само неоснованој приметби са правога пута 

(;ишло, предузетој посо оставило, а другој 

не започело. А да би се ипак виДило, да 

Дружтво нешто ради, оно је радило на пре

крајанију устава и устројенија свога, као 

да би Устав томе крив био што је Дружтво 

запело, те не иапредује".33 

Још од првих дана по доласку У Београд 

(1839), Атанасије Николиh је размишљао о 
математичкој терминологији и тешкоhама 

које ће имати у настави математике на Ли

цеју . У поглављу своје "Аутобиографије" 
.~ "Прелазак у Србију и опис мојега жи

вота као Професор Математике", Николиh 

је писао:34 "Ово сазнавши предложим ја 
прво, да ве мени одвећ незгодно бити Ма

тематику иа Србском језику наставити, 

коју је досад други предавао ; јер he да 
прође времена док ја свикнем оне техничке 

изражаје, које је он (Коста Бранковиh 

п. п. Д. Т.) усвојио, а који може бити мени 

неће бити повољни, да би по томе друго 

:много пробитачније било задржати мене 

овде, где је Типографија, па да овде до је

сени саставим Алгебру,З5 која би удешена 

била према предуготовничком стању пито

маца и та да се печата, ... "36 
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Практично, још ниј е ни почео с наста

БОМ на Лицеју, Николић је написао уџбе

ник алгебре. Овај први уџбеник елементар

не математике за Лицеј потпуно је открио 

НИКОЛИћеву СК ученост, одсуство било ка

и:ве методологије и сл. Поврх свега, мисле

ћи да је .тЈицејац толико заостао у "обра

зби", он математичку симболику излаже 

ћИрИЛИЧНО, а објашњења која су често била 

нетачна исувише су елементарна. Стручна 

терминологија, за коју се, ето, толико зала

же, потпуно је ван сваког разума. НИКОЛИћ 

је дословно преводио стране термине (нпр., 

синус = недриште и сл.), а уводио је и не

l{е своје "клепанице" како их је Вук на

зивао. Доцније, када је писао своју ауто

оиографију (1874- 75), Николић није забо
равио да и ове догађај е напомене, при 'Чему 

свОју грешку о hириличној симболици, 

стручној терминологији и веома елементар

ном садр:љ:ају алгебре, приписује другима, 

"нестручним људима". Николив дословно 
пише: "Како се у моме квартиру сместим 

и са најнужнијим потребама снабдем, латим 

се одма да угађам Алгебру. Но ово МИ мно

го муке задаје. Пре свега имао сам муке да 

удешавам Алгебру према предуготовнич

ким знањима младежи,З7 која из Гимназије 

долази у Лицеј . Околност та, што се у Ги

мназији не предаваше онда Латински језик, 

натера ме на то закључење, да младеж 

слушајуhи Алгебру неће у стању бити ра

зумети уобичајене и у свима језицима при

мљене техничке термине, и по томе да се 

морају сви на србски превести. Мени је 

('лужило за основ, да Србин треба да учи 

науку, а за ту треба да има своје изразе. У 

овоме основу, ободре ме и сви моји прија

тељи с додатком, да цела елементарна ма

тематика, коју ћу ја предавати, тако уде

шен а буде. како ве се она моhи по времену 

у Гимназији предавати. И ово би мој про

грам. По овим основама лати м се посла, при 

I(оме - и(.'Тину исповедајућ.и - у п о с р б -
љ а в а њ у т е р м и н а п р е т е р а м , Д а 

(' а м с е Д о Ц н и ј е ЈЬ у Т О К а ј а 0.38 Ја 

сам био у томе кратковид (ма да сам под 

~атворитеЛНО1\1 стављао права у математи

ЦИ наименовања) што нисам на то мислио 

да ће после неМОГУћНО бити младићу на 

другом јеэику ту науку продужи ти. Особи

'1'0 сам и највише у томе по греши о што сам 

изгубио из вида основно правило , да је за 

математику у свима језицима усвојена ла-

Акаде.It'LИС Дu.',штрuје Нешuh (1836-1903) за 
време студија у КаРАсруеу (1859). Доласком Д. 
Нешuћ.а за професора мате.м.атике (1862) nO~te
ле су ствари у 'Н,ay1~и nаzло да се .м.ењају што 
је уТ1щало и па рад Друштва српске словесно-

СТU и доцnuје CpncKoz у'Ч.еnоz друштва. 

ШМIТЮЈЕ NE$IL: (1836-1903), de !' Academie 
serbe. Portrait de 1859 еn tant qu'etudiant а 
KarLsruhe. Avec L'arrivee еn 1862 de D. Nesic 
сотте professe-ur de mathematiques ин. с}иngе 
ment sensible dans Les sciences s'est fait sentir, 
се qui а еu unе 1~еuтеuзе influence S1,r le travail 
de [а Societe de la titterature serbe et plus taTd 

de la Societe savante зетЬе. 

т инска азбука, како би фОРМУЈlе матема

тичне свима ваобште познате биле. Тако 

пролази сваки , који слуша нестручне 

јьуде" .:Ш 

На изради "техничког речника" Нико

лиh је почео сакупљањем ре1.IИ још у првим 

годинама рада Друштва. "Још у почетку 

ове школске године" (1841/42 - п. П. Д. Т .), 
- писао је А. Николиfi, "добијемо у Лице

ју kollegu Ј о в а н а С т е р и о П о п о в и -
h а, за предавање права природног. Са 

овим сам се много дружи о и често разгова

рао о нашој невољи. Ми смо имали да пре

дајемо науке на србском језику и уједно да 

стварамо сами техничке речи . И при нај

бољој вољи и при најузвишениј ој способ

ности даје се мислити да нећемо све пого

дити лако да одговара и својству језика и 
да се увуку неки изрази који не би одго

варали своме значају. О овој околности че-
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сто размишљајући и договарајуhи се дођо

смо на те мисли, да од преке нужде било, 
да се сви професори састану, па и други 

способни да се позову на скуп, и у овоме 
да се обштим сагласијем сачињава Т е х

п и ч к и л е к с и к О н. Све што се сачини 
да се у новинама обзнани, како би и они, 

који нису у друштву створене речи крити

ковати и своја мнења о њима дати могли. 

:rvЈи смо били скромни у томе и нисмо хо

тели да изиђемо са наименовањем да је ово 

Друштво учено - ма да му је задатак на

учан ~ па смо тражили скромну фирму за 

ово друштво. И ово је била тема нашега 

честога разговора":tО 

у грађи о Друштву србске словесности 

пронашли смо Николиhеве сакупљене речи 

за "Технички лексикон" (слово А)41 са при

ближно 90 различитих термина из матема

тике, механике и архитектуре. Овај п р в и 

покушај систематског рада на стручној тер

минологији код нас (1842. година) интере

сантан је по много чему. Пре свега, на из

ради "слова А" учествовао је Стерија По
ПОВИћ,42 а писан је по угледу на Вуков реч

ник.43 Анализа "слова А" показала је одго

варајуће теШКОће и неодлучности. Тако, за 

аритметику Николић уводи реч рачуница 

па је брише како би задржао Вуков назив 

численица; за аксиом у не уводи једну реч 

већ дословно значење "изреченије које до

кззателства не потребу је"; итд. 

Двадесет година доцније, тачније 17. 
маја 1863, у Друштву се покреhе поново рад 
на Е н Ц и к л о п е Д и ј и н а у к а која би 

обухватила и научну терминологију. У овом 

предлогу Димитрија Матића44 којег је при

хватило Друштв04~ и расписало "јавни 

оглас за прикупљање речи", предвиђене су 

математика и механика као посебне обла

с'ги у енциклопедији наука. Не упуштајуhи 

се детаљно у овај предлог, може се рећи да 

је одзив на израду ове енциклопедиј е био 

масован, 'l'aKO да смо регистровали и овај 
случај учитеља Саве Грујиhа. Септембра 

18, 1863. године он пише Друштву: "Госпо
дине! Јављам Вам, да ћу за Енциклопедију 

Друштва Србске Словесности М а т е м а -
т и к у да напишем. Ваш почитатељ Сава 

Грујиh"."G 

Као што је познато, сва настојања Дру
штва на изради речника, лексикона и енци

клопедије пропала су. Тек формирањем 
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Лексикографског одбора отпочеhе вишеде
ценијски рад на Академијином речнику. 

За једно свеобухватно проучавање раз

витка науке у Друштву србске словесно
сти неопходно је узети у разматрање и 

"Физику" Косте Бранковиliа коју је Дру

штво издало 1850. године.47 Физичка м:еха
ника у овој књизи потпуно потврђује наше 

1~знете ставове о науци у Друштву, што се 

своди на тзв. "продужено просветитељ

с'гво". Свакако, ова књижица из физике от

крива и Бранковиhеве способности као ма

тематичара и механичара чије је знање 

било на најелементарнијем нивоу. Не мо

жемо потпуно још да одгонетнемо који су 

све разлози довели до тога да се Констан

тину Бранковиhу у најважнијим годинама 

стварања високог школства и научног дру

штва, повере предавања на Лицеју из ма

тематике и физике (механике) и писање 
оваквих књига. Можда је једини разлог у 

томе, што средином прошлог века нико од 

учених људи није хтео да дође у Србију. 

Као пример за овакво стање износимо слу

чај "Земунске контумације". 

"Јер на томе састанку (парлаторији) 

људи из Београда дошавши морали су се 

са званицама из Аустрије разговарати у 

даљини од своји десет стопа, и то кроз че

сте летве, - различна роба морала се "чи
стити" вишедневним, до 40 дана KaдeЊ~M, 
а сами новац, који је из Србије долазио, 

i\lOpaO се најпре опрати у сирћету па тек 

после предати коме треба".48 

Из објашњења појединих механичких 

с.еличина и појава јасно се испољавају на

ведене црте Косте Бранковића. Да би об

јаснио да свако кретање ИI\.'lа правац, у 

одељку "Двизање (покретање) телесаН до

словно пише: "Кад ја напуним танетом пу

шку, И избацим је на какву беJIегу, то ће 

ово тане узети тамо п р а в а Ц нај праsи

јим путом, и то с таквом б р з и н о М, да 

готово у један исти ма и пушка пукне и 

'гане у белегу удари. - Тако се при сваком 

движенију некиј п р а в а Ц и б р з и н а 

примјећава" .49 За Њутнове законе дослов

но стоји: ~,Kaд се пред нашим ногама на

лази какав велики камен, и ми га гледимо 

на страну одтурити, то ћемо ми ту наhи 

противостајање, и мораћемо силу употре

бити, да би га победили. Ово природно про

тивостајање телеса зове се њиова т р О -
м О с Т."50 Па , даље: "По својој тромости 
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дотле је какво тело на миру, докле га ка

ква друга сила непокрене; кад се пак јед

ном покренуло, то се оно дотле крев.е, до

кле га друга каква сила незаустави. Тане 

из топа избачено једнако би се (вечно) КО

трљало или летило, кад га неби привлаче

ње к земљи, трвење о земљу и против-осто

јање ваздуха све вев.ма и вев.ма заустав

љало, докле се најпосле сва његова дви

жув.а (покреhуhа) сила неизгуби".51 

у поглављу "О светским тјелима" (стр. 

44-50), Бранковиh је изложио елементе 

небеске механике и опште астрономије. 

Било коме да се Бранковиh обраћао, ова 

његова физика је врло слаба књига, с вид

ним и осетним доказима да писац овог дела 

није имао ништа заједничко са физичким 

наукама оног доба. На пример, он пише у 

поменутом поглављу: "Једна од з в е з Д а, 

као што ће можда вев. млогима познато 

бити, јесте и наша земља" (стр . 44), што од
мах изазива забуну код читаоца и доводи 

до помисли да су аутору непознати нај

основнији елементи из опште астрономије . 

Наш читалац из тог периода био је точно 

упознат шта је то небеско тело, звезда, пла

нета, ... ~ осталом, педесет и више година 
пило је прошло од објављивања Орфелино-

вог "Календара" и Стојковив.еве "Фиси
~e" где нема оваК"8ИХ грешака и где је чи
талац био тачно и веома стручно упознат 

са основама небеске механике. 

Овакав критички приступ "Физици" Ко
сте Бранковиhа треба спровести из више 

разлога. Бранковићев рад у целости је ми

норног значаја за развитак природно-мате

иатичких наука и не бисмо учинили ника

кав пропуст да смо једноставно прешли 

преко њеrове механике и математике . Ме

ђутим, у текстовима који истражују нашу 

културну прошлост износи се веома често 

да је Бранковић написао физику као нешто 

изузетно у нашој култури.52 У ствари, то је 

веома оскудна, чак штетна књига баш зато 

што је била намењена читаоцима ван Дру

штва србске словесности .53 О нашим науч
ним књигама XVHI и XIX века доста је на
писано;i4 Оне су фактографски и књижев

но-историјски приказане до танчина (реци

мо, књиге Емануела Јанковиhа, Василија 

Дамјановиfiа, Атанасија Стојковића, Јоаки

ма Вујића и др.). Али, без стручног одго

вора остало је питање какве су то биле ме

ханике, физике, математике, космографије. 

То питање треба да покрене и да одговор 

историја наука. 
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CONTRIBUTIONS POUR LЋISТOIRЕ DES SOCIETES SAVANTES 
DE BELGRADE DU XIX" SIECLE 

La section des mathematiques de Ја Societe de litterature serbe 

Dragan Trifunovic 

Cet article est ип essai critique des activites 
de lа section des mathematiques a~ lа Societe 
de litterature serbe (1841- 1864). Nous avons fait 
ипе analyse complete de toutes les activites et 
L1Ћvаих de cette section et cela nous а conduit а 
conclure que les mathematiques ont ete confiees 
а des personnes parfaitement incapables d'orga-
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niser ип travail scientifique пј d'аррогtег lе 
moindre ргоgгеs а сеНе science. А l'oppose de 
l'histoire, de lа langue et ое 1а litte t"ature rien 
п'а ete fait рои!' les mathematiques. Мёте lе 
petit nombre de livres de mathematiques publies 
fuгепt »serbises« (traduits) d'une rrшпiеге d e
plorable. Nous avons analyse les causes de cet 
etat. 
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РАД ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИIiА У СРПСКОМ НОВИНАРСТВУ 

После краћег прекида у служби, Ј анка 

Веселиновиh постао је учитељ IV разреда 
основне ШКQле у Шапцу. Дошао је у град 

да би лакше наставио рад на књижевном 

пољу. ЈЛа6ац је био културно и ПОЛИТИЧКQ 

средиште Подриња. У то време имао је и 

два стална политичка листа - "Либерал", 

који је излазио ОД 1887. године, и "Радика
лац" , лист за политику, економију и књи

жевност, који је ОД 1888. године редовно из
лазио 'Четвртком и недељом. У 1893. ГОДИНИ 
појавиhе се и "Поборник/<, недељни лист 
независних радикала, а у 1894. и листови: 
"Дриносавац" , "Дриносавље" и "Поцерје". 

"РАДИКАЛАЦ" 

Шапчани су волели младог "учу'\ та
лентована приповедача , па су му зато по

четком марта 1892. године понудили да пd
времено помаже у послу уреднику "Ради

калца". За њега је била велика част да 

води партиј ски лист свога краја и своје 

странке, те ј е ову понуду оберучке прихва

'rио и повереном послу пришао с пуно па

жње. Његовим уласком у редакцију "Ра

дикалца" добијени су нови читаоци. 

Либералима и напредњацима, међутим, 

није ишло у рачун да радикали , њихови по

ЈЈИТИЧКИ противници, добију нову и полет

иу снагу, човека који је стекао rлас доброг 

књижевника, па су тражили начина како 

да Веселиновиhа уклоне из редакције "Р а
~икалца", у чему су, на крају, и успели. 

у вези с њиховом интервенцијом, министар 

правде, Вукашин Марковиh, као заступник 

министра просвете и црквених послова , пи

сао је 28. марта 1892. године, поред осталога, 
Окружном начелству у Шапцу: 

- Министарству просвете и црквених 

послова дошло је до знања: да г. Јанка Ве

селиновиh , учитељ , уређује тамошњи поли

тички лист "Радикалац". 

Законом о ЧИНОБницима грађанског реда 
(§ 28) забрањено је чиновницима уопште да 
се одају на какво стално занимаље без на

рочите дозволе претпостављене им власти. 

Стога изволите позвати г. Веселиновиhа 
и, том приликом, саопштите му: да он не 

може и даље вршити уредничку дужност 

код поменутог листа , ј ер се то не слаже с 

његовим положај ем који заузима у држав

ној служби.' 

Ударац је био тежак и требало му је 
тражити лека. Да би о томе могао да до

несе потребну одлуку, Пододбор Народне 

радикалне странке Подрињског округа са

:шао је ванредну седницу. После његовог 

састанка, Веселиновиh се 16. априла те го
дине обратио молбом министру просвете и 

црквених послова , у којој је, између оста

лога , рекао: 

- Пододбор Радикалне странке Округа 

ПОДрињског у седници својој, коју је др

жао 15. 0.1'.1. , изабрао ме је једногласно за 

уредника свога органа "Радикал ца". 

Уверен, да посао , око уређивања листа, 

не ће нанети никаква уштрба мојој званич

ној, учитељској дужности - обраhам се 

Господину Министру најпонизнијом мол

бом: да изволе дозволити, да могу лист "Ра

дикалац" уређивати. 

Веселиновиhева молба била је 18. априла 
примљена у Министарству просвете и цр

квених послова, али се, међутим, с њеним 

решењем одуrовлачило. Тек после многих 

усмених интервенција, она је узета у раз

матрање 2. маја те године. На њој је заме-
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