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ДРАГАН ТРИФVНОВИfi 
ДУШАН АДАМОВИЕ. 

о ЈЕДНОЈ СВЕТОГОРСКОЈ МАТЕМАТИЧКОЈ РАСПРАВИ И 
ЉЕНОМ ПРЕВОДУ НА НАШ ЈЕЗИК 

Димитрије Туцовиli (1881-1914), истакнути социјалистички и 
раднички првак у Србији на почетку 20. века, успео је да у току 
свог кратког, трагично и хер·ојски окончаног, живота стекне и углед 
снажног, изразитог интелектуалца, и то у време које је у Србији 
било обележено необично интензивним и свестраним културним и 
интелектуалним полетом. Овај реноме ТyцoBнliy су оправдано до
нели његови бројни члщщи и други публицистички И слични радо
ви, писани веома луцидно и садржај но, а не мање темпераментно, 
са жаром енергичног политичког борца) Познато је, ме15утим, и да 
је д. Туцовић. већ као сасвим млад човек, па и као ученик Ужичке 
реалке, видно испољавао своје разноврсне умне способности и скло
ности. Био је, наравно, одличан 15ак, али је већ као гимназијалац 
објављивао озбиљне прилоге у IIРадничким новинама" (чији ће глав
ни уредник постати неколико г.оДИна касније), а живо је деловао 
и у разним ученичким удружењима и rpупама, тзв. ,,дружинама", 

литерарним и другим, чији је често био покретач и предводник.2 

Син проте Јеврема Туцовиha, Димитрије је био, тада и касније, 
страстан и :истрајан читалац, који систематским проучавањем од
говарајуће литературе упорно настоји да, прелазећи увелико гра

нице обичних школских энаља, стекне потпyrнија и подробнија оба
вештења о предметима свог дубљег интересоваља. 

Овде ћемо изложити и анализирати један конкретан случај 
овакве Туцовиliеве активности у шестом разреду Vжичке реалке.3 

Прегледајући сва .ГОДИlШ'а часonиса HaCTa8Hut<:, наишли смо на чла-

Сабрана дел.а Дu".штрuја TYtI08Uћa у серији Дела CP~lCICtLt социјалиста, 
·издаље "Рада", !КЉ. 1, Беоrpад 1975. 

2 О уопеху дИМИТриЈа Туцовиha у rимназији видети рад ВорЬа митро. 
виliа, Фраz.«ентu за биоzрафију Дuмиrрија Туцовића, Димитрије Ту
цовић и tpЗЏЏ:IJNКи покрет Србије, Титово Vжшtе 1982, стр. 83-102 
и Н. ПоповиJI, Димитрије Туцовuћ, Београд 1934. 
Школске 189N99. године Д. Туцовиli је учио и за.врIШIЮ VI разред 
приватне Ужичке реалке.До осниваља приватне реалке допшо је 
nocле затвараља Ужичке реалке ,,због јаких СОЦlфШИСТИЧКШt у.nщаја" 
(с. Ди.\fитриЈевнh из наоомене под 1). 



нак Нова теорија трансиНСЈСриnТних сфера/' Реч је о преводу члан
ка Nouvelle thcorie des .spheres transinscrites, чији је аЈУТ'Ор "Отац 
Кипријан, ceeTozopclCи монах, nреЬашњи Кнез с. Вјаземски, истра

:ЈlсtиаLl", а који је у броју од 15. септембра 1898. године обја,вио па
риски ·научни часстис Revue generale des sciences pures et appli
чuееs.5 У фуоноти У вези с на.словом текста уредништво Наставншса 

дало је следеће обавештење: "Ову новину послао нам је ДИМ. Ј. 
Туцовић, ученю( VI раз. Ужичке Реалке. По препоруци своЈега на
,ставника математике он је превео овај чланак из Revиe generale des 
sciences".6 

би се .Могло сiй,траfИ·ДЭ:'3IfiJ.йl!~"fУVRИiУАА2Ј5И~Q~а и дела ~НМИТРИ
продукцији, била - бар унеколико и бар' у једном периоду његовог 
гимназијског школовања - предмет пажње и интересовања младог 
ТуцОвића. Заслуга за буl)ење и такВо. усмеравање овог његовог ин
тересовања припада, свакако, и његовом тадашњем професору ма-
тематике.7 . 

у сваком случају, из чињенице што је професор математике 
баш Туцовићу, а не неком другом од својих ћака, преДложИо и по~ 
верио превоћење овог математичког рада, објављеног у угледном 
француском часопису, скоро са сигурношћу може се извести закљу
чак да је он имао високо мишљеље <> озбиљности Туцовићевоr и;н
тересоваља. за математику и љеговим одговарајућим пред.знањима, 
као и да. је сматрао сасвим солидним љегово познавањ~ францу
ског језика.8 

6' 

Наставнюс, лист ПрофесОрс1(ог друштва, Београд, roдинi 1899, 3~. 
свеска, март и април, кљига Х, власник Професорско друlIПВO, одго
ворни уредник проефоор Ранко Петровић. 

Revue generale des sciences pиres et appliquees, 9 (1898), 17, !.РР. 665-
-666. Захваљујемо поч. Лазару ТРИфУНОвиhу (1929-1983) који нам је 
из Париза послао фотокоrшју чланка оца КЈ.mријана. 
НаставнUlС 10 (1899), стр. 153. 
Нисмо успели прецизно утврдити и.м:е професора математике Ужичке 
реалке који је саветовао младом Димитрију Туцовићу да преведе рад 
оца Кхmpијана и објави ra у НаcrавнuЈСУ. Према ШеЈwаТttЗ.lttuма· Србuје 
за 1895-1899. roдину, УСТ3iноmши СМО да су у Ужичк:ој реалци мате
матику и нацртну rеометрију' предаваЛи професори ЈоваН Дравићи 
Атанасије Савиli. Од ове двојице професора, један је имао жељу да 
Туцов.нћа "ВИiне у свет математике". За Туцовиliевоr профе,сора. мате
матике веома је значајан подат.ак да је '.при ~pajy '. прошлог века 
"у далеком Уж1Щу" добијао и читао' стра.ни '-~ааоПис Revue generale 
des sciencespures et appliquees!, ..' . .', .. " 

8.. Према Шем.аТUЗЈwu.ма Србије" за 1895~1899.· ГОДI-ШУ, уСтЩiOВЩIИсl'@ да 
је у Ужичкојреа.лцй: француOX4l јё3иК преда~ао пр'<>феооР~'Уроm 
КуБУРОВ}l~. Поред францус:~ог, МЈ1ад11 Туцовић Је д..oQpo noзца'ВlaО и 
немачки Језик .. ·"Под ·.ymцaJeM Радована Драговића, коЈи му· је··.pIао 
литературу, Д. Туцовиh је савладао немачки језик. у 'петом разреду 
гимназије 1897/98. он је већ толико ЗНaQ немачки да' јечи:mo' без 
речшrка ... " (с. Димитријевиh: наведено rюд 1). 
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Самом раду оца Кипријана претходио је ,краћи уводни текст 
уредника француског часописа ЛуЈа Оливјеа (Lotlis Olivier). У љему 
је поменута недавна посета Светој ГQРИ, И посебно "руском мана
стиру Рооикону",9 групе од 350 туриста, ЧИiју је е:к.с.курзију иначе 
организовао сам чаооnис, као и пријатно '.Иэненаћење QВИХ посети

лаца Росикона кад их је тамо дочекао "монах који пе.рфектно го
вори ф.ращуоки" и који је оТпрве деловао као човек ;високе .кул
туре, научн.ик и личност "жедна идеала". Даље се, у овом ·:юра'ГКlOfМ 
али ардачко, топло написаном :УВОДУ, каже да је то заиста био ве
лики научнИ1К, пре монаштва славни истраживач, .коЈи је сада,као 
скроман монах, избегавао да ту своју прошлост макар помене; нај
зад се саоnштава да је он, тадашљи отац Кипријан а раније кнез 

Вјазнемски, JИlЗвесно време после тога Ревији упутио "један заним
љив рад из геометрије", коЈи она· објављује без измена, "желећи 
да мисли руоког научника остаВи сву љену особеност, и начину на 
који је он љу сам изразио, ову љегову арому"}О 

Приметимо. да с&'\{а чињеница o:вaКlВe ту.ристичке е~окурзије ба
ца занимљиву светлост на Време - юрај· 19. века' - у комеое до
ro,ц;ила: није баш феномен ·о.рГанЈИЭОВаног масовног туриз.'\Iа, у с'I3Iим 
љеговим видовима, искључиво својствен иaw:ем добу, овим по след
њим деценијама; и скоро IПресто го.дiИна иэвоћене су туристичке 
шетље заиста ИМlIIозантне маоовносш, и то специјализованог, истра
живачког типа, у opraНИ13ацији једног lНaучног часо.писа, ШТО ни да
нас није сущпuе чест догаћај! Сама Revue generale des sciences била 
је у то. време светски угледан часопис, добрим дело.М информатив
но-популаризаторског Kapa~Tepa, али и са прилозима озбиљних· науч
них претензија. 

Рад оца Кипријаиа одно.си се на правилн~ по.лиедре иelа lЪих 
уводи и про.учава тзв. трансинскриптне (у Туцовићевом преводу 
"крозуписане", могло би се рећи и "над\"fiИсане") сфере, тј. сфере 
које додирују све ивице тих полиедара. Ово би била трећа врста 
сфера које се дово.де у везу с правилним: fl0лиедрима, поред опште
по.знатих уписаних и описаних сфера. Пошто је на једноставан 
начин установио постојање једне и само једне овакве сфере' за 
сваки правилни полиедар и дао. формулу која изражава њен полу
пречник по.моћу 'I10лупречника описане сфере и дужине ивице поли
едра, аутор наво.ди низ особина трансинскриптних сфера и чињеница 

Руоки манас'IИр Росикон (Ста.ри. Русџк) У Светој Гори carpaDeн је 
у 12. веку иналаэи се на поља. часа, од обале у унутрaшњocm КОIИJа. 
" ... у љему је дотЗ!дIaIЊИ КlНез хумски РаСТIШ, син Немањин, npиммо 
ризуи .DJOбио име Сава". Једно време Стари РУСЈ.ll( је био у :рукама 
српск.их монаха. Манастир је у почежу 14. века изroрео, а заnL\oI 
обновљеН. - Сви подаци из .юьиге А. Дероко: Света Гора, Београд 
1977. 

10 Revue generale des sciences ... , наведено, стр. 665. 



у вези с њима, као 11 још две формуле за полynречник транснн
скриптне сфере, нanомињући да би се могао навести још велики 
број других особина "ових занимљивих сфера". Он, мећутим, кон
статује да је већ оно што је изложио довољно за уваћање важне 
улоге коју те сфере могу одиграти у проучавању правалних поли
едара, благодарећи на првом месту већој једноставности наведених 
формула, веза и својстава од оних услучајевима уписаних и опи
саних сфера, што траНСИНСКРШIтне сфере чини погоднијим, нарочито 
за израчунавање метричких елемената правилних полиедара. Ово 
своје тврћење отац Кипријан образлаже и конкретизује с неколико 
посебних прИмера. После' напомене да би сфере у питању такоће 
могле играти значајну улогу у испиmвању двојноz nрела.мања и 
поларизације светлости, отац Кипријаи на крају истиче још једну 
занимљиву околност: позната чиљеница да оваком метричком или 

десIC!pШIТЈШНОМ својству једнor правилног пол.иедра одговара ана
ЛОгно овојство њему коњугованог полиедра, била би, уколико се 
не би разматрале и трансинокриптне сфере, него само уписане и 
описане, нарушена паром 'ICОЦЈСа-октаедар: док је однос дужине 
ивице коцке и lnoлупречник љене уписане сфере рационалан, са 

коцком кољугован окт·аедар (а такоће и ниЈедан .IJJPym ПРЗ:ВИt.Лан 
полиедар) нема слнчну особину - . уколико се не узме у обзир 
и траНСИНСIq>иптна сфера. Мећутим, управо .је ивица октаедра у 
.рационалном односу с noлуnpечниКtОМ љегове т.ранСИНСК'рШIТне 

сфере, и тако се, захваљујући овим сферама, уочена правилност, 
симетрија у овету правилних. полиедара савршено за.ок:ругљује. 

Скоро сва тврЬеља и формуле оца Кипријана да. су без 
доказа, али директним npoвepaвaњeM и .консутовањем љитературе 

уста1ЮВИЛИ смо тачнQCТ већине НiИX, а нема разлога за претпоставку 
да и остале нису Taквe.l1 Нема озбиљног разлога IН!И за сумљу 
у то да је отац Кипријаи сасвим самостално, сопственим мисаоним 
напором, без реnpoдуковаља туЬих идеја и сазнаља, дошао и до 
појма трансинсК!риптне сфере и до свих осталих резултат·а и расу
'ћИlвањз' која љегов рад садржи. О овоме сведочи и особеност и 
консеквентост љеговог начина размишљаља и спе:цифична, лично 

11 У д. Туцовићевом преводу има неколико штампарских грешака у 
отиску математичких израза. Тако, у друr.ом изразу на страни 154. 
треба да стоји 

VЗ(З+Vs) , 
12 

кЭiO У орШ'ИНалном тексту, а одмах затим 

V-S +1 
4 
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обојена форма његовог излагања и изражавања, што је истакао 
iИ уредник Ревије горе наведеним речима. У том смислу, садржај 
овог рада оца Кипријана Morao би се сма11рати ОРШИНaJIНИМДОПр.и-

HOCO.\-I. Мора се, м-ећутим, рећи да је не само до појма траноин
скриптне сфере (под другим наэяiВОМ I1полуоnисана сфера", У ен
rлеској верзији "med-sphere") него :и Ј1Р скоро читавог његовог 
садржаја - геоме1'ријска наука до времена објављиваља овог 
Кипријановоr чланка већ била дошла, превазишавши га чак у 
неким правцима. Наиме, познато је да се правилним полиедрима 
бавила већ античка грчка математика; тако 13. и 14. књига 
Еуклидових Елемената садрже неко.rrико метричких особина ових 
полиедара, а посебно у 13. кљизи описане су конструкције свих 
њих.Ј2 Каонији векови донели су знатно проширење и упоmуњење 
знаља о Щ>3!ВИЛНlИiМ полиедрима. То нарочито !Важи за 18. и 19. век 
(Ојлерове оmnте теореме1З и с њима у вези доказ да су Платонова 
тела, тих пет укупно, једини правилни полиедри). Може се сматрати 
да оу оmрил'Ике до пред :юрај 19. века откривене и све метричке 
11 остале битне особине правилних noлиеДЗlpа у обичном, TpD

ДИМeRЗИОНалном ПРОСТОРУ, и Тlиме је npактично За!В.ршено проуча
ваље тих полиедара. У ово треба, наравно, у.кључити и трансин
СЮрШIТне сфере и њихове особине. Према специјалисти за ову 
област' геомет,рије, кога смо консултовали, није познато ко је први 
дефинисао ове сфере, аљи већ у уџбенику геометрије холандског 
аутора V~n Swinder-a (за. своје Bpe.\fe иэврснојкњиеи), чији' је 
енгле·ски превод изашао 1834. године, налази се 'ИЗВестан број 
резултата у вези с њима. На том подручју у 19. веку :иста'ЮIа се 
AIis~. Scott-Boole t'кћи чувеног .матаlldаТИlЧара .и логичара С. Boole-a). 
у њеним: радовима и у каснијим радовима других геометара 
тежиште интересовања помера се ка исnитивању полиедара и поли

rоиа у вишедимензионалним просторима. У том правцу до краја 
19. века добијен је низ занимљивих и значајних резултата. Све ово, 
мећутим, не поништава унутрашњу, субјективну - да тако ка
жемо - оригиналност и аутентичност рада оца Кипријаиа и онога 
што је у њему добијено. Сем тога, поменута истраживаља, вршена 
у неколико претходних деценија 19. века, у време о коме је реч, 
још су добрим делом имала уско специјалистички карактер и 
статус и као таква била су ван видокруга шире HaytlHe и мате
матичке јавности. Тако се могло десити да не само математичар
-аматер ·какав је био отац Кипрнјан у најбољем уверељу овај свој 
рад напише и упути часоnису, него и да уредник часonиса 

Revue generale des sciences Луј Оливје ист рад црихвати .1:1 
презентира ·као Нову теорију транСUНСЈСриnтнux сфера. 

Тек у коментару који отац КипрllЈав прикључује последљеМ 
разматраљу у овом раду - оном о иначе нenоmyној а тек тран-

11 ЕуzcлuдО8U Елементи, Тринаеста КЉИГа са додатком такозване четрна
есте н петнаесте IКIfrиre, превео и коментар д.одао АнтОН sИJtИМовиli, 
Орпока акаде}.шја наука, Класичнн научни списи, кљига ХIII, Мате
матички институт, књига 13, Београд, 1957, стр. 85. 

13 Leonard Euler, 1707-1783. 
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синскриптним сферама до краја ус;:постављеној симетрији у свету 
правилних. ПОЛllедара - долази до ilЗражаја КИПРllјанова тадашња 
"професија", наиме, љегова монашка, духовничка опредељеност и 
усмереност: "Ова једноставна чиљеница већ је била побудила 
радозналост многих геометара, .који, не желећи да допусте да од 
Творца потиче нека неправда, ПОГОТОВУ према неживим стварима, 

нису могли да схвате зашто је само коцка у овом повлашћена на 
рачун свог коњугованог полиедра. Било је то као неки изазов 
бачен људском духу, та несхватљива неправилност ... "14 Некима 

ће свакако О:Ј3а размишљаља оца Кипријаиа изгледати наивна, а 
могло би се поставити и питаље љих.ове исправности и умесности 
са строго теолошког становишта (разматрање о "правди" и "не
правди" према "неживим стварима", које су заправо anстракције.l 
као да· пре припада неком религиозном сентиментализму него 

озбиљном теолошком ставу). Чини нам се, ипак, да има духовите 
инвенције у овом Кипријановом эапажању и прикљученој интер
претацији, као и елеганције у начину на који' је једно и друго 
исказано. 

* 
* * 

Туцовићев ПpeiВОД Кнnpиј~овоr . француок.or текста, који овде 
репродукујемо заједно и паралелно с француским оригиналом, у 

. Димитрије Туцовиh из гимназијских дана; 
~имљен у Ужицу 1898. године, у време када 
.!е преводио математичк:и текст оца. ~иnр.и
Јана 

14 Revue generaIe des sciences.", НаЋеДено, стр. 666. 
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великој мери је коректан и· ycneo.1S .• У . великој већини ~лучајева 
Туцовић је добро схватио тачан смисао' реченице и нашао му .oдгo~ 
варајућу, прикладну формулацију на нашем језику. Умесно је што 
у ._ неким случајевима није настојао да до ље доће непосредном 
заменом св.аке речи нашом речи истог значеља, него је (као што 

се то често у добрим преводима иоле комплекснијих, тежих текстова 
чини - и мора да чини), одступајући од буквалности,. друкчијим 
речима и комбинацијама речи постизао aдeKBa~HO преношеље су
штине смисла - уз воћење рачуна о контексту - у наш језички 
медијум. У таквим ситуацијама, наравно, често није једнозначно 

одрећено како треба поступити, па преводилац има већу или мању 
слободу избора, :избора у коме могу доћи до :изражаја љегови 
афинитети и преференције, особености љеговог личног става. Тако., 
нека TYЦOB~ћeBa решења одају љегову већ тадашљу опредељеност 
за "реални правац" (Светозар Ма~(овић и следбеници), чији је утицај 
на омладину, нарочито средљешколску, баш у то време био у јеку: 
и кад није изричито заступао атеистичке или социјалистичке тезе, 
правац је веома много инсистирао на агностицизму у односу на 
,,последња питања" и на реализму и социјалном утилитаризму у 
животу и литератури. Као јасна манифестација овог става, уз 
одузиrмање ве.rIiЩ(ОГ по~етног слова Творцу .(Createur) IИЗ Киприја
новог текста, пада у ОЧIИ о:юолност да је сам отац КипрИјaiJ:. -_ . 
"иn assoiffe cl'ideal", да'кле, у дословном значењу "човек" жедан 
идеала" (или, можда, нешто д.ругачије али по смислу сл.ично РеЧено, 
"човек страсно привржен идеалу"), из уводног текста ЛуЈа ОлиВј~а 
у Туцовићевом преводу постао само "човек пун идеалаН:. идеаЛе 
реалан правац свакако прихвата и цени-поготову као кор,иСjiе 

инструменте друштвеног прогреса, али да идеал као такав .. буде 
унутрашља потреба, чак предмет нечије жећи - то. је ;за мщщог 
Туц'овића (као и за његовог наставника, вероватно) ПРедстављало 
ипак мало претерано романтичарски и идеалИСТИЧIШ став -. не· 
прщrnатљив макар и у преводилачкој репродукцији! ПриметИмо 
и то да ј е извесна непотпуност Туцовиliевог тадашљег. владаља 
француским језиком, заједно с недостатком искуства у превоћењу 
оваквих, сложенијих текстова, учинила да љегов. превод на j{eK~ 
лико места не буде адекватан. Тако му се, _ примера ради," скоро 
на._ самом поче.тку превода, десило да уместо коректног' ."Није 
уопште било потребно бити нарочито учен да би се у' њему 
распознао, .. "16 - напише "И ако он није БИО •. велики свештени~, 

1'; У наведеној кљ. 1 Сабраних дела Дшштрuја Туцовuћа (Београд, 
1975) објављене су Жuвотоnuсне белеULlсе (одабрао 1-1 реДИl10Вао Сергије 
Димитријевић, стр, 589-671) у. који.\{а се наводи Тvцовићев пРевод. 
,,први превод Д. Туцовиhа (са француског језика) објавЉен.је. у 
време када је он био ученик VJ разреда ужичке реалке. TQ је:·,б~о 
чланак Кипријана (C~ Вијазем.сЮI), Нова теорија транСUНС'ICриnтних 
сфера, "НаставНИ!К/I Х, 1899, св. 3 и 4, март и априд, стр. lS3-1!(6". 
А vюри овог ра,ча су знатно пре ове бe.nешке открили оваЈ ТуrфвИћёs 
превод истраЖУЈући нашу математичку прошлост -кроз чаOOl1Исе нашег 
19. века. _ . . . ." 

16 Revue generale des sciences ... , h-аведеНо,етр.665. 



io4 ДРАГАН 'rРИФVНОВИfi, дУША'Н АДАМОВИR 

ипак се у љему могао распознати ... "17 У основи ове омашке налази 
се превићзње чињенице да реч·· nclerc" поред значеља "свештеник, 
свештено лице" има и значеље "учен", што је учинило да Туцовићу 
сасвим измакне прави смисао овог мест·а. Нешто даље, млади 
Туцовић је " ... vOtllant laisser а la pensee du savant russe tout son 
caractere, et а lа fa~on dont 11 l'а exprimee toute sa saveur"18 -
превео са 11'" хотећи да остави у мисJl!И pycкor на:учн.ика сав љегов 
карактер и метод, којlИlМ је изразио пуну научност . ."19 У питаљу је 
очигледно прома:шај условљен тиме што се - због почетног дела 
sav - речи saveur, која иначе значи укус (или, у овом случај-у, 
пре аро.ма) , по аналогиЈи са savant, дало значеље научност. Још 
неколике HeкopeкTHocm у преводу знатно су мање и маље значајне. 
Младом Туцовиliу, наравно, не треба замерити што је извесне не
прецизн~и у математичким формулацијама, које су у оно време 
биле уоб.ичајене и углавном толерисане (на пример, пи;саље "тран
СИНСICpИlI1тна сфера'.' уместо И1СП.равног ,,nолупречник трансинскриптне 

сфере" у формулацяјама особина под 1 и 2), преузео од аутора
оца Кипријана не коригујући их. 

* 
* ." 

На основу YBOДIНOГ PeBujUHoz текста, као IИ самог КJmријановоr 
чланка, сигурно је да се отац КнприЈан мате.матиком баВИiQ као 
аматер, тако да математика није била она наука у којој се пре 
монашmа прославио као истраживач (explorateur). Није јасно која 
је то наука била, али .веома је вероватно да нису у питаљу ни 
физика ИЛи хемија, lКoje је, као што се види, такоће rюзнавао, 
него нека од "терен ских" природних наука, као што су географија, 
теологија, ботаника или зоолоmја, или мождаетнолоmја, јер фран
цуска реч explorateur баш означава теренског ИС11ражи:вача, н.ика'Ко 
само кабинетског или лабораторијског. Нема сумље да он, пре 
замонашења кнез Вјаземскн, потиче из високог руског племства, 

а скоро је сигурно да се у световној фази живота више или маље 
кретао у круговима тог племства. Биће да је и касније, као свето
горски калућер, сачувао нешто од манира и префињености тог 
великог света - и то у најбољем значељу речи. Тиме се може 
објаснити онај шарм личности којим је, уз савршено владање 
француским језиком :и друге своје квалитете, импресионирао групу 
француских посетилаца Росикона, свакако највећим делом инте
лектуалаца. Та импресионираност и симпатија још трепере у неко
лико месеци касније писаном извештај у уредника л. ОливЈеа. 
Радозналост читаоца ових текстова, наравно, побућује разлог љего
вог нanуштања световног живота и каријере, а по свој прилици 
и главних научних активности, ради монашке смирености и смер

ности. Лежи ли он, као што то обична, да не каЖемо банална, 
читаочева реакција одмах, аyrоматски претпоставља, у неком 

17 НаставнtlIс 10 (1899), стр. 153. 
11 Revue ge.nerale des sciences ... , наведено, стр. 665. 
l' Наставншс 10 (1899), стр. 153. 
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ударцу судбине, животној катастрофи, тешком разочарању у некога 
или у нешто, или је у питању логичан' исход постепеног сазревања 
II продубљивања истинске религиозности кнеза и научника Вјазем
cKor? Наша настојања да било од Свете Горе (додуше, само преко 
неких наших монаха из Хиландар а) , било од Института за историју 
АНСССР· добијемо било какав податак о оцу Кипријану, односно 
кнезу Вјаземском - нису досад дала никакве резултате.2О Није 
мало тужна чињеница што се за неког ко је пре маље од 90 
година био славно lПrlе у светској науци - данас, и то на местима 
где би првенствено требало да их буде, не могу наћи ни основни 
докази постојаља и идентитета, а Ю1МОЛИ неки ближи подаци о 

.iкивоту и постигнућИlма: SiJc tГaJnэiJt ... t Не npихватајући коначност 
оваквог закључка, надамо се бар неким плодовима наших даљих 
покушаја у истом ilIравцу. 

И тако, ближи аналитички увид у овај Кипријанов рад, Туцо
вићев превод тог рада и' две npопратне уредничке белешке открива 
више занимљивих околности. До неких зак.ъучака долази се са 
сигурношћу на основу тих текстова, нешто се са извесном осно
ваношћу може закључити екстрanолирањем поузданих чиљеница, 
а много остаје да се само, са више IШИ маље разлога и среће, 
претпоставља, нагаћа. На тај начин, њихово испитивање, без доби
јених допунских података - засад, дају~и извесне резултате, још 
више делује као подстрек: да се потпуније испита и осветли, у 
неким димензијама које досад нису биле баш у центру пажње, 
рана младост Димитрија Туцовића, раЗни аспекти интелектуалног 
формираља будућег социјалистичког лидера и идеолога; такоће, 
да се сазна више о необично занимљивој, а не маље загонетној, 
личности и животу кн~за Вјаземскоr, касније оца Кнпријана; KaI{O 

о његовим научним активностима пре замонашеља, о области којој 

су оне припадале и о карактеру и садржају достигнућа која су 
га прославила у светској научној јавности, тако и о његовом 
каснијем светогорском животу, о његовим математичким, евентуално 
и осталим научним и уопште Јiнтелектуалним, духовним - и дy~ 
ховничким - делатностима у то доба, на крају прошлог и почетку 
нашег века, у времену које умногоме представља судбоносну тра
ницу, прелаз изме))у две различите епохе - за свет, па и за Свету 
Гору! Од посебног интереса било би, наравно, евентуално установ
љавање извесне везе и сарадње овог руског монаха и интелектуалца 

с нама, Србима, с нашим Хиландаром. 
Тако су се, у Наставнику од пре скоро деведесет година и 

·сада, у овом нашем напису, два пута до сада за тренутак УКРСl1:1'ЛИ 

путеви две јединствене личности - руског кнеза, па монаха Кипри
јана и српског социјалисте Туцовића, личности којима је, поред 
свих дубоких мећусобних разлика, било заједничко извесно Зани
мање за математику, и наклоност према њој, и које су - на врло 
различите начине, свакако, али обе истински и суштински - пре 
свега биле "жедне идеала". 

10 Рецимо, Ш1смо Института за историју СССР, АНСССР од 29. јуна 
1981. са потrПlСОМ заменика директора Института др В. и. Бyraнова. 
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]llu$ qu'un c$]lri' t,.i!$ cultive, иn a$Bojtг~ ,,'idt!al " иn 
JI/I'OIlI, Alа;. 'е p~T' Cllprilll& - с'с$' а;,.,1 qu'on ,'арр,'оје 
- сосlнtiI modtsttmcnl '0115 сее'е dlisi/lll'Jtlon rnona.tiql/e 
'С nom qu'" 4 rendu c~/tbre раттј lеЈ 'Z7'loratcur" ее 
~'abslcnait dt pm'ler tle ва sci"lcC d, prcdilcclioll, Аијоит
,i'J.ui, 'а Revuc rCf.llit d, 'иј 'е t,-ts сим,и3Ј tl'4vn,1 d, 
G,'omelric "и'ОIl {'а lirt, Ell, 1, 1'tlblic sош 10 (,.rl1l17nd"" 
1111: lиј 4 dC/IInt!c l'clllltu", lIoula'lt lai.c."r ct lа 'Р"ие, du 
,аl'4111 ru.,SI еоие ЈОП C4TocC~Te, '1 ci la (a~1I dont јl 1'4 
t',I'",'iЈП4С ICJl/lc .а sav,u,., L, О, 

Ј'nррсllс spbl:re trnnsinsr.rite а un polyl!dre сеllе qui 
"~I t:шgепtе а toules ses Ilr~tes, ' " ' 

О!l s!'it que tout polJ'ёdгe, r';*ulie~ possede une 
~I'bl'гe Jnscrltc е! une !lph~re ClrconscrJtf'; outrc сеЈа 
1., t"lrnedre possi:de еПСоге quatre spbl:re:J exinscrite~ 
',l'а5 da,'aJILngp., сат d;ans ses соmЫеs iI n'y еп а pas). 
ЛIIС\111 n.utre pol:\'~cJгc r~auJiel' пс saurllit еп admcttre 
I·ui;;que С<е! faces opposees sont tOUjllllГS paraJleJes; :'!;II> а 101 J.Jac~ d~ ,rcJa, ,сl1nСЈОС pnl~'i:dr(' r~g,uJicr, (Iе 
•. lrol'.'llre )" comrrJl') POSSI!UI' \1Пt! sl'lI6re LrnllSJlJBCrlte 
'I':ј lui и! cCllrCClIlri'/u', touclc' 10lllc"" Је' ar!!lc' ,п ltu"; 
".iliеuз: с/ соцрс IIIul" ". (acl$' suivant des cerele' ,иј 
'СIII' S{J/lt ;n~c";t$ •. 
.. ~lili!jtcn1lnt, lе lecteur pcut СОll1ргепсЈге pourquoi 
Ј'" ..runtJt' 1е пот de ~ transillse:rite .. pour се вспгс 
Jt· ~rlleres, lluisllue. tou! en 6tant inscrite., еНеа 
СО,IР,·п! Је poJy~Me et еп 501't"nl раг lutarlt de c:alotte, 
;1·i,,"I;'lUI!~ qut' lе (,оЈ)';·.Јгс и de Cпecs. 

11, (,~! ril.:ile сЈе ,ЊПОlltгег l'rхi,Фшсе de IlaJ'eilles' 
,:,III:I'C5, Еп СП't·t, 50ј! UIJ Ј.оl)';'ЈI'\: l' tle ualllre quel
"щ,,'luе, ( sa (асе et 4 10П ar~te; Н le ra\'OI\ сЈе lа 
~1·IIi:re qui lui esL circonscriLt', Le tгiаПј;lе 'qui а IOп 
'''Шmеt au сrпlге е! pour base I'arete, est j!oc~le, си 
~"J dC'ux clltes $Ont lе! гауопs; l'аг suHe, la perpendi-

UTL:J ~at.ALI DU laIlCCI •• 1898, 

culaire abaissc!e du сепtге Bur l'ar6te toшЬе еп IOП 
milieu eL esL ~иаlе Ii la гасјпе саггее., de Ia дjn~гence 
сп \г. 1е carr4i ао гауоп еL celui de lа lDoiti6 de l'ul1te 
c'csL-а-diге . , 

Vnl'-(i)";, 
еllе саL сЈопс cons!ante; lu sl'l\~rt' qui J'lura pour 
rayon, е! de pJus, 4ога son centre au cen!re до JI()I)·~dre, 
.ега, раг cOlls~qul!nt! !--'ЈЈgеll!е ћ toutt's 1t'5 lU'.!tes du 
polyb,Jre еп leurs mllJelJx, е! еНе вега uDique de се 
genre, c'esL-&-lliгс inJ~pendnntt' de Ја nature du роlуС. 
д,ге е! m~n:ae Је ЈОП espi'ce, саг ceux d't'sp~e:e SUI'~
n~ure pos5t'dant 10\1$ un Doyau con~exe,on pourri1 
rnlsonner sur се по\'ао СОIDI'\С оп Га (аН sur Је 
IJIIJyMrc ordini1ire, • , 

Ог, l·cspl.e:e d'ilnpol)'/oJre 6!апl 5ubordonnl.te 1 53 
na!ure, 011 уој. que Jes polyi:dres d'espbce .up6rieule' 
Iluгопl lе5, m'\mes spl1iJre5 Lransin5crites que CIIWI. doot 
i1I', d';ri\'ent I1'иl'ГО"1' le s}'stbmc de Caucby. . 

L"i SI'IJt,re5 tran!lill!lcrites ont deJl propriites гетаг
quabIes, ~ajJ оп 111'ргссјега surt.out ћтРОГ1nпсе de 
ct's nlluvelles spbl'res еп remarquant que tandi, qш 111 
таllОПЈ d-s ~]lhc'I'lS inscril' еС ci"':Olllcril, Пl ,',ЖрТјтlnС 
,п loncti"n dc /'41'11' du poll/",I" que d'une fat;on,tri' 
cOlllp~;quc!e, 1, таllОn Је ,Ia sphtl" ','4nsinscr'it, 1":1:1"';"" 
Сте' "'''I,lстсnс сп (flncllfJn де сеНе 4rtt" Р.г ехетрlе 
d'n,prl's Cauchy, en ргспап! ]'al'~Le de )'icosal!dl'e PO\I: 
unltIi, Је rl1Jon de lа splJi:re qui ·Iui еа! 'ioscrite еа! 
~BI1I & 

Vi(з+ \15) 
t2 

et celui de lа sрЫге circonscl j~ Ао 

V!+Vi 
2Џј ' 

Dans lе. т"тe~ conditiol1s, le пуов de lа sphure \rans. 
ill5cnte est 6ва! А 

V5+1 ..,-; 
.1 
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011 уој! сотЫеn ceLte expression еs! plus ,јтрlе que 
les pr6ct!dcntes : еНе пе contient qn'un seul ralHcn( et 
qui se calcule Cort з.isi:mспt; le ПI~Пlе .~йa зе rresenle 
conceroilllt lе5 autres pol)"Mres. ~j MIIS desil;l\OIlS рог I 
l'incl,naison de deul: (асе! adJacentc!I, et раг р le 
гnуоп de Ја spb~гe transinscrite, nou! pOl1rrons dёduiге 
raci\ement Јп Cormule gt!nl!rale jui Ser\'il'lI pour lе cal
cuJ de la CurCilce 'et du voJume е ceLtc splli:re lorsque 
l'artHe rlu polyi:t1re est donnee е! l1ice t:c,'sa quand c'est 
1е гауоп de 'а splli:,I'e 'Iui est CO!,n~. А c~t elТet, drbl
gllons раг .t lе quotlellt de Јп. dt!ffi'-СIгс:оIlСеа'епсе, рnг ;; 
lе nOnlbre qui exprime сошЫсп 1.!s r .. ces ,Iu pnl)'i,.tre 
е" question. ont de сМе! et pal' 1,' Је Lluolien,t de, lа 
melue quantlte par le Dombl'e еХРГlmап! cbmblen 111 
а d'ar~tes quiabIJuti5seot 6. сlшquе sOlnmet. (Ое 501'1" 
que 1 et L ne peuyent avoir que 1p.s 1'aleurs 5uivantes : 
36' .5', &0', comptant 360' pour Ја circonC~I·ence.) 

n'aprl!s dts Cormules trlgonom6triques coooues, 
'ооuз obtieodroos : 
. 'а со! k. 

'="--1' COI! 

ou Ыео, ео I!liminaot 1, поо! aurons : 

_11 cOlk • 
F-!i·V.iп1k_соs'1. ' 

се qui 1'eut ијге que lе raJ'on de lil spЫ:re transioscrite 
est lI,;al it. lа mоitlё de I'art!te ·mulliрЏllе раг lе rapport 
<Је lа COlangente (Ie k au созi~us de lа moi,ti6 4е I'ЩОIi: 
naison entre les Сасез. Connalssant donc 1 esp.:ce eL lа 
nature du polyiJure, оп peut toujourscalculer aisl!ment 
lе гауоп ,1.: 101 sphcre qui lој e:lt trnllsinscriie, por воНе 
~a ,огСасе .et 51)П vol\,m~ et, a'e.:iprOf(lIement, l'arl!te, 
101 surrace et lе Nluшеdu polyi',lrc, si се rilYon est 
COII\\\I. . " 

I.a simplicite des formules ./u·on Il'ol\ve cOD1pnrali
vement ~ сеНе! 'll1ј o:urre:<pollI.l~nt а":\: :\phi'I'I!:I in,.;crite 
et cia'conscrHe donr\e оо immell:le ;&\'antllge ~ I'етр/ој 
dc с:еs splti'res sur lез RIIlres, et је п,, .lullt~ Рl\! que 
kllr С''DsiМГl\ti'Н\ filcilitera I,CilllCOIlP I'etllde d~s 
р"I)'(,Јгез .et siшрlifiега Ыеп de:l r.alculs, OuLre celll, 
lе:l splleres translllscrites ont beaucoup de proprii:to!s 
fort curieU5es: 

1. LII spblre Iransi'lscrit. аи tttraedre e,l /II0!JellllC,p"O
porlionl.ell, .nlre le. .рЛirll qui 'иј ID'" i'lscril. ,1 cir
СОnЈстје,: 

2. La ,pA~' trlJ1lSinscrit, t.i l'oct~(l,'e, '" тоу,.nn, pr~
portionnc{[e Inере /1' sphirts IгаmlnЗСrltсs аи си6е '1 аи 
щrllltlге de 'т~nll (I,.tte: ' 

Э, Зј Гоn cOIIstruit Ull Р'lrаtЮiрiРМI rtcta"f)/~ al:~c les , 
rll~/')/I5 с/с, ~phert' t,'all.ill,crit" ии tёtl'lJёt.lre, (111 cl16e ее 
ill'octaMre de 111,'1/1, (I,.,'ее, .оn I'O/I/m, ~г,'u tr/.Il IIU СIlЬе 
dant l"ar~t' n',.1 '2111 111 тојеи (le cell. tks pollltdrts 
СQltsИllг(, : ' 

... L'I (jjlГe"tn~e tпl,'е 'е таум 1е 1/1 врЛh" ',·a",inSL.,itt 
(lи .10I(t',:a,'"", еl ti l'iФ~а~l(гt d.: III.'IIIС ar!!te e~ll!J(I/~ а 'а 
,n,"iЩ dd cell~ Ф'.!lе. 

:i, 5ј I·оn cOII,<fruilllll II'iallgl~ Ii?"il"t"ral а"ее 10: ""!lIIII 
(11: 1II,~J'h~I" iщсгil.: ti,I'j("",/,',/", et '/11',11\ 11/; ci"coII.cl'it" 
/111 cc,'cl,.', (с "(I!/cin t/.: се cercle $' ,'а '~ 1;"'$ I/rt ""YO'I d, 'а 
"1,/lfr, Irllllsi1l.ic,'jl~ /1'/ Ilo,lticni'I,'(' .le III~I~I<I ,,,',!I,. 

L..1 dёmопstГ:lliОl1 Ile CP.~ tllo!lJl'em.:~ n'lJlTre nucune 
dil'liclllt': et cl,a'l"e gIiomell'e un peu eXll':j'illleotl! danl 
1'..\nnJyse le5 На ,lira. 5:1n5 pei'lp., , 
Је pO\lfrai:l cHer ellcore d'autrcs РI'О(lI'i,Ч~s de се! 

rl1ri.'Il:1eS "(lI1I.'r~s; ntni:!. r.c 'fl1е j'l!lI nј ,Iit ~1I1'I1t .I,"ja 
~ ео o\ontrer l'ilnportilllco! et ~ filire ~lIi:lir IР. role 
utile '111'el\f'S !lOnt':lPlltJ,:,!~ u jOIII~r .Ians 1"1 IJllPilions 
tle f:ёоm.!tгiе, поt~lIlIш·пt ,13110; 1,' ":I!cIlJ I.!P5 ':1,:/111'111$ 
,It:~ I",J,",",II"" ';'''lIlј,,,,<, ,'и, :,јll-ј '1'1" .!,. Ј'"ј .l,:j:', I;,;t 
\lJir, ellt:~ r\'lIIpl,I""111 ~H,,"I:I:':"II"':II"l\t. "'~ :ll'JI;'('t!i 
jrl~\~rill~ t't ,:i 1',"IIII,.a"j (.~ ;L (а '.~~. ~I~ i~. "i 111I'IiL'il.: r.'lati'"I' 
,1" 1'·'111''; fUI'IIIII[.-~, 

J'ilj"III"I'ai '(lI'"!!,,, ј"""'II' 1111 ;:1':1111 ';'/'! "11 I)J,li'I'I" 
,!: ... ~ :01 rt::rii':li')/I .I"IIIJI" iI,II':I\"Щ;'I\': j,I'\J,lu:1 р;II' ':':1'· 

-
(а.јпа cristaux), ainsi чое dans lа polarisatino de t. 
lumitre. 

Је terminerni ceL arlicle ео арреЈаl\! J'attenLi"n ,1'1 
lecteursur uo. rait аЗ5е7. curieux: - c't:~t чце (;'. 
sp11tres гёlаblissепt Јп symetrie des pol.)'tdres cOnjq_ 
gl1f!s, d';ru.ng':e раг lessplleres iriscrHes et cireo"scril~!f 
Оп !a.it qu'n chaque proprict~ descriptive оо mPotri'11;; 

d'un polyedre r6pond une propl'i.:te IIl1alo;;u!! ffe 5"'1 
conjugu6. Or, parmi tOU$ lе! роЈУ,ЫГр'5, јl п'у a~aj! )11 __ 
qu'~ present que lе cu!le spul qui s'exprilnnit ral,,,,," 
nellement еп ronction (Iu ГLlУОll de lа ВРМГЈ ill~"ril~ 
f:lrecti~emp.nt, illlCUn auLгe pol\';'dre regulier пе 'J"'lIi 
':tre ехргјте еп ronctioll rationnelle пј d.u ravolI "~ ~ 
,рЬёго inscrite, пј de lа circon!crite, ра, mime 8111. 
conjugu8, l'octnedre пе jouissait d'allCllne propri'~I~ 
aonlogue. Се rait siogulier u.\'ait dt!ji1 piquu Ја curio:-ilo! 
de Ыеп des ~eom~tres, qui, ое voulant ра5 adlnttlre 
qu'il у aiL illJustice de lа part du Cr~aleur" 5111'I<.ollL 
concernant les СЬ05еа inanlmf.es, пе pouvaient сот-

, prendre pourquoile соЬе 5elll .. I:iit Ca\"orist! ео сеlа '111: 
depen5 de 5011 conjuglll!. C',Hait cUnlme un den jet\? а 
I'esprit Ьотnјп, cette irregularite i.nconcevabIe 1 ... 
Асtuеllещепt, cette апотil1је n'exisLe р1Ц5, et Гос

in~dre arecolll[uis I'nvantage que lе соЬе, ЈОП conjll:' 
';U8, avait 5ОГ 1ui, car, 6. 50П tour, iI est lе ,еоl plllvЫre 
regulier qui s'exprime rationnellement en ronction .1 .. 
rnyon de ,а 'рllеге transinsc:rite; ,оп arl!te est t!J:al.: 
au doubIe de се гауоп, tout juste сотте celle du cub .. 
est I!gu.le au double du rayon de ,а !!~Ы:гe insrritp.. 
, Оп peut ellcore conclure de lа, que les spheres trall .... 

'inscrites Соп! lе pendant des spMres inscrites, 011, 
сотlDе оп dit еn Geoml!trie, Jeursbnt cOlljuguel!s. 

Реге O;yprieD, 
Ј/ој ... 'н J/""'-А,Ао,, 

Ci~~4,.t p,.in(1! с. Wi'&lCH'.',",. ,z,w.,~ .. r. 
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НОВИНЕ ИЗ НАСТАВЕ И НАУХЕ 

Нова ireOjHlja траисииt'Еl)ИПТli:Их. сфера.!) - "Кад је, пре нско
,.IШКО Ilесеци, lЗесие gfme'l'alc dcs sm:f:nces припрешIO еКСКУЗIIјЈ за 350 
туриста у руски ~JUHaCTllp Роси1\ои (Св. Тора), путнпци се пријатно 
llзвевадuше, што ИХ, тамо дочека један .&алу~ер" ltојп rовораше ПОТJlУНО, 
-францусltll. И ако он није 'био ВС.'lИ'&И свештенпк, ипак се у њея}" мо-' 
rao распозвати одыах један. врло ррзвпјев дyx~ ~OBeK пун пдеала 
11 ваУЧНllК. Али отац Кuиријан - тако га зваху - скромно кријаше 
под ОВЮI моваШКII?d знацв»а име, које га је учинило славним 1Ieqy ис
ШIТIIваОЦШIа, И уздржаваmе се да rOBopll о сво]! знању, ДО кога је дошао је
ДПНО IIЗ uаКЈ10носrи. Данас је Revue пршшо од њега врло JIитересант~н 
рад ИЗ Геометрије, који овде ПЗВОСИAlО. ПОllенути .. шст довео га је . у 
lIСТО1( 06Ј1иJ:t)" У каквояе ra је llllсац 1I0c.~ao, хотеl!и да остави у ~исли 
Р)'САО! научiшка CUB JЬerOB карактер 11 метод, којим је изразио ПУВУ 
вауч:ност" 

• * * 
ТраНСUВСКРИПТIIОИ . (кро~уписаВОI[) 'сферои једног полпе,IJ.ра ја нази-

вам ову сфер}', која доднрује све JЬeroBe ивице. . ' 
3ва сеј да сваки правплан полиедар ииа једпу уписан)" и једпу 

-оппсаву сферу; осем 'fora тетраедар има још lIеrири уписане сфере 
(не Вl1ше, јер их нема више у његовик рогљеви~In). Сваки .друrп пра
вплан полuедар ве 1IIоже их толико имати, јер су љпхове супротне 
стране паралелне; ми у мосто Tora, сваки праВJI.lн1н полиедар (ту 
спада п тетраедар) има једну 'l'Р!1НСI1Н~КРШIТНУ сферу, која и,ма заје,ll,-
1luчхи центар са ao~ueдpo.м, ДОАиРУЈе све 'Његове ивице у средини 

1.1 сече све 16егове стра'Не iю круговиАса, који су иЈН уаисани. 
Сада qll'l'ад:щ }!Оже раЗУ11е'fИ, зашто ја овој врсти сфера Аајеl( 

назив" трансинскрвu'гне", јер како су све уписане, оне секу ПОЛllедар 
И, па ПОВрШИНlI се појављује толико сферпих кадота, колпко ПОJIпедар 
'Има страва. 

1) Ову вовину ПОС.l1ао ваи је Ди.". Ј. T'!I1'08и~, учеки1t VI раз. УЖИll1tе 
Pea.l1Ke. По преuоруци cBojera наставни1tа II:Ј,теЯ:Ј,ТИК8 он је преве" овај Ч.dанаlt 
ва Rel'ue geJleJ'ale des sC1'e11ces. УреДRиmтво. 
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.1аl,О је JlОliaЗLll'lI, да ностоје '1'al{BO сфере, У;lшоrо да, Је Р 110-

'Ј' ЈЈе,Ј.:1Р Щ\ К'ШDС Jlрнроде, ( његова С1'рана, (t њсгоuа lI81ща а R НО
,,1УЈЈ]Н3IJНПК ОП1lС:\IIе Nep~. Троугао, чијll је врх у центру, а ОСНОВllца 
ЈIВJlЩI,' Р,'.ВНОliР:Ш је, ј('р су JЬCl'OBO дво страио llО.lУIIРСIЈПIIILII, према 
томе, упрашш СIIУШ'fсuа IJЭ l(сптра на JlВIЩУ ШЏ,;t )' љепу СРСДIIПУ 11 
једиака је: квадра'ПlОlI lюреlJУ 113 раЗ.lIIке квадрата UО.'lупреЧПIJКОВОГ 11 

квадрата IIО.'lОВIШ6 IIвицс,' Т. ј. 

она је. Дћок''1е константна; сфера, чиј1l Ье ОШL бнти 1l0.'I.унречник а Ш'га 
више шшhе свој цеитар у центру IIОЛJIСi\ра 11 прею\ TOJle ДОДIJ1>uваLе 
СВС ]]ВIIце ,lIолиедрове у љиховој' средiпш, бнhе једина овог реда т. ј. 
независна ОД JlpJlpoAe ПО.шсдра па (Ial~ 11 0,\ тОЈ'опе врсте, јер ове 
сфере више ВРСТС, којо и)шју је4ПУ 1fСП)'ПЧСНУ средину, }[огло бll се 
раЗ~llIш.ъаТlI о овој СРСДШШ, као што је то )'Iшњепо на lIРОСТШ[ по.Ш

еДРЮIa. 

НО, ПОШТО је врста 1Iодиедра зависна 0.1 ЉОЈ'ОВО природе, B1I),1I 

се, да Ье ПОДИОДflII сложеНllје врсте ИЈIaТJI исте траНСIШСI~РИПtне сфере 

као 11 ОН1I, од KOjllX се JJ3BOД~ ПО систему Cauc7ty-a. 
ТраНСППСК}ЈUllтне сфере Шlају ваЈКПIIХ особина, али Ъе се оцеНlIти 

наРОЧЈЈТО значај ових ПОВ1IХ сфера UРШlсЬујЈ'Ь1l, 1\а1'о. се nолупре1tНteХ 
Тјј(lНСUНСh]Јlшт-не сф(~ре изражава врло иросто у фУНh'uuizt ПОЛll
{~Д1JOIjI} ШЈlще, јЈ,Оh'ЛС се lZолупреllНtЩU упuсатих и ОСЈ,исатuх сфери 
t(31)({ЖСl6ај.lJ у фунющјu ове uвщ~е ca.~to Н(tЧUНО,,}t 1\О.ИnЛU1\ованњ\,. 
На. нр. по Саисћу-у I )'3lIъЈај)'ыl ивицу lIKocUCApa за јеДlIПИЦУ, IЈО.'lупреч
H1IK упuсано )IУ сфере једнак је: 

VЗ(З+V5). 
12 I 

а полупреЧНJlК оипсане сфере: 

Под 1ICTUM УСДОВШIU ItО.'1упреЧП1lК '1'раПСJlПСКРlIптне сфере једнак је: 

У·О+l .. 
-1 

4 

ВП).II се, &0.11IКО је овај uзраз НРОСТlIјll ОД IIPCTXOAIIНX: 011 с:iДРЖIJ само 
један прост Kopell, l~оји се лако JI~})ачунnва; 1I~'rll се c.lYQnj 1I0К<lЗ)'је, 
lШД се ТIJI!е друrих НО.шедара. Ако оБСЈlежюlO са. Ј }'I'ао Н!lшба двеју, 
с~'седнпх страна., а са (! IIOДУlIре(!ви& 'l'Р:ШСШIСltРllllп[е c·~cpe, .Јако 

llello l1звеСТIl OIllUTY ф О}).\ЈУ·lY , ].оја fle 110с.1)·ЖJlТII :Ја lI:\рач)·нu.ВI1.ље 110-
BpUlllue I[ :Itlllрсюше ово сфсре, lшда је дата. lШllца 1l0.l1Iсдра l[ 06р

lIУТО, l\R). јо 1I03П:1'1' IIО"lУllре 11llшt сфере. У 'l'ој IНL3JOJНI 06е.lежш[о 'сn. 
К 1i.О.lll'IШII~ IIО.l}ЋрУl':\ са броје)l, JiО.1Иl{О стране 1I0.НlC,'POJiC юшју.IIО
.1IIГОUСЈШХ страна Ј( t:a L кО.lIl'fНlШ }Јсте АО.llI'JlШС са (јроје.\I, l\ojll l1С-



rЛАСПIJК 155 

казује, ltО.'1шtо ЈIШIЩl. ЧlIНП сва/ш !юг.аљ. (TaltO да К 11 L 1I0ГУ JJlIaTU 
само t.:.'lсдсhе вредности: 360~ 450, 600, раСЈУllајуьп KpYl' са. 3600). 

Преrtш. lIозваТИ)l 'f}ШГОRО)IСТIшскuзr ФОР!IЈ·Нlма добпhсъЈО : 

il. cotJ{ 
('="2 Ј; 

cos-
2 

- v ~Hl ~).. -г. I"V;' .LJ' 

,! r: 
'ГО што се xolle да l:аже, да је ПОДУIIРСЧ.~UК траПСIIПСКРUlIтве сфере јсд-
паl~ са ПОДОВUНО)l ивuце, умпожсво~ са ,одпосо)r контnпгеП1'е К u КОСII
Hy~a 1l0довине UНl'ибног уг.,.,а l!.З&lеl,у CTp~Ba. Познавnјуhll ДnI'.lе врсту 
и llрироду Iiо.шедра, !щже се увек ЈЈако uзрачунаТII ПО.·џuречппк сфсре, 

која му је 'fраПСUНСl~РJlотна, 110 ТОllе њена 1l0ВРШШШ 11 заореашпа, ]Ј 

обрfiТПО: може се одредитu ИВJlца, lIовршuна и занре!ЈlIпа nOJJueApa, кад 
је позва'х )НМ)'lJј)СЧП1ЈI\. 

Простота ФОР!IЈ'ЈЈа, које се нnлазе, у везu с ОВИ)I, које одгова
рају УШIсаНШЈ н ОlIисаним сферамn, даје ОГр01ШУ превагу у YIIOTpe611 
ОВИХ· сфера пад ДРУI'юra, и јп. ве сумњам, да Ъе љихово разматраље 
ОЈЈаltшаватн IIроуч~ваље nО.l1I1едара и уuрос'хи'гп MHoro израчунавање. 

ОСШI Tora, траВСUВСКРИI1тне сфере иъrају MHoro ВРЈЈО интереса птнпх 

особuна. Тако: 
1, ТраUСИВСКРПlIтва ·сфера у 'Ј'етраедру средља је ПРОl\орЦlIона.l1а 

између yrrHcaB1IX !IY II опuсаних сфера; 
2, ТраПСJlВСКРИlJтна сфера у оltтаедру средња је Ј/ропорцuонnла 

између траl:fС. сфере у КОЦ&lI 11 тетраедру ис'rе освове; 

3, Ако се Itонструјнше један праВОУГ.l1JI параЈЈе.l10ПJIuед са полу
uреЧНllЦll1Ја траНСIIНСКРИUТВJlХ сфера у тетраел.ру, КОЦКII 11 октаедру 

исте ивице, љегова Ъе заuре:ШlВа Ciитu једвака са запремвном ItОЦft.е, 
'шја је 1Јвица СЮIO UОЛОВlIва ивице од ПОСМl).траНIIХ ПО.l1иедара; 

4, РаЗЛlIка IIзмеђУ IIодуuре'IНШШ 'Ј'рансиuскрuптпе сфере у доде
каедру исте ивице једвш~а је с I10.;lОВПUОМ ове Jlвице; 

. 5, Ако се конструјшпе равно стран ТРОУГа.о са IlOдупречниКОAl ОЈШ-
сате сфере у нкосаедру, !f altO ыу се опише круг, тада Ье ПОЈlупреч
ник овог ltpyra 6Ј1ТИ треьина I10'1)'нреqпика трансипскриптнс сфере у 
доденаедру са истом ивицох. 

Доказ ОВIIХ теорема не JlЗIJСКlје ШIКЦКВО 'rешкоье и сваки геохе
тар ма.l0 lICltj'C<iB у 11. Н Il..Ш3 11 УТВР.1,IlЬе JlХ бе;} ]lIYltO. . 

Ја бllХ )lOгао ШIВССТП још дpyrнx З,l.UIШlЪuвнјих ·особипа OBlIX 
сфера; а.Ш опо, ·што с.НЈ о 'хоме .казао, довољпо је да покаже љихов)' 
важност, и да учшш, дп уа3ЈУ кор"сну У.101')·, коју су позвате да врше 
у ПlJ'fIlЊЮНl. Геи1lС1'Рllје, особif1'О у израч)'нtlвању ·С.lе!llеиата правll.1ПIIХ 
·uо.шедара, где оне. lшка сзз( ја пока:Јао, ;Јюrењују КОIШСUО уписано 

и ОЈјllсnио сфе}IС, зGог ЊНХОВIIХ ро.ш'сшшо 1I}lOс'хијuх ФОР3Јy.tIl. 
. ДодаЬу, да опе врше В~.1lIКУ У.l0ГУ У OIl'fJIЦII У двојuои пре.ш-
111IЉ)' (110јап, IЈРОЈЈ:Јясдеu ]Ј;Јвесuпм КРНС'1'i1.шю1.), нето ·~·aKO }' 11 0.'1 аРIf

а:Щl1јlI· CBe'r.lOcТll, 



О ЈЕДНОЈ СВЕТОГОРСКОЈ МАТЕМАТИЧКОЈ РАСПРАВИ И ЊЕНОМ ПРЕВОДУ 
НА НАШ ЈЕЗИБ: 

Ј' Jl А С И IIK 

Ја Ъу 3:1Bp1ll1tTlI овај ч.'шrrчнЬ, обр::\ьајуllЈI IlnJ&fЬY читзmща ва је
A:11I доста ип'rСl'есаuтnu ф:шат а 'ГО је: IIIти onc сфере УСUОСТi1впше 
СШlетрнју СП}'СГJl,}"ПIХ IIО,;lнеДllра, lIоремећСIIУ УIIИС. п оппс. сфеРIВШ. 3ва 
се, ,/Ја. св.шој ДССЩ)IIlI'I'ltвuој Н.Ш blCTPIIClioj ОСОUIIНИ јслног llO.шсдра 
OArUB:tp!t :1lIa.'lOl'a ОСОИНllа његовога CIlPCfII)"TOl'3. 1I0,lшеДl'r1.. По, )(el»), 
·СВII~Ш lJU.1иедрюнl. до сtlда. је била само ltОЦIШ, (\оја се JIзражаВ::\lIIе ра. 
ЦIWlIaДНО у Ф)'ШЩllјн 1I0,llУl1реЧНilка ЊСНС )'llIIсаuо сфсре. Заllста, НН 
јсдзи други правилан 1I0дисдар ис АlOже бlПlf пзражен у рационалпој 

ФУВlщиј 11 , IШ 1I0JlУllРСЧUlша своје УЩlсапе 811 описане сфорс, lIа н љен 
СIlРСI'1lУТII по.'lllедар, охтасдnр ве ШНl~аlUе HlI1taltUY авадог)' особнн}" 
Овај особ1lТИ факат 6еl1lе веЬ раЗАlН\ЖllО lНIДОЗШ1ЛОС1' IШОГUХ ГСО3lетара, 
који, ие xOTehu ДОЈЈј'стu'rи, да т.у lIиа пепраоде са страве 'rяорцS\, на· 
рuчито lШД се '!'иче МРТnИХ ствара, НО иоrаху разумети, зашто Iсоцка 

jeAllBa беше .уДостојеllа у тоз(е, нn штету њеНОЈ: cupel'uYTor lIолuедра. 
Ова нео6јНШЊllВа. неправилвост беше 6а.чеuа )'" дух ЉУДСIШ као пека 
хво изазивање. 

Сад ова веllравнлпост ие постојll пише. }[ октnедар је повратпо 
uаДЪ10Ьаост, коју коrща, љегов СUРСГНј·ТИ Jlо.шедар, шraђаше Бад ЊI111, 
јер, ШТО се 'Ј'П'1е љега, он је једини праВIIлан IIOiшеДI1р, који се из

раЖilD3 раЦllОПil.1НО )" функцији ПОЛУJrреЧВЈша ТрtШСШIСltрпuтве С1·ере; 
ЊСГОllа је ЈЈВIЩu. једпака ADOCTPYKO)I ПО.'lУllречппк)·; потпуно, као што 
је IIВlIца коцке јеДПi1К3. APOCTPYKO!I ПО.1)·llреЧВllКУ упuс:ше сфере. 

Још се !Јоже отуда извести, да ТРnНСUВСltРПЛТСltе сфе})е чuпе пар 

са УПllСfiUlI.У сфс!)а:lJn, илн како се то геоыеl'РИСlill каже, ЊШIa су 

·спрегпуте. 

Отац Јi.ппријан, 

K3..~yђep cbeto-rОРСIШ 

IIpeJJc "'нез С. Вјазе.IlС1>lt. 
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ON А MATHEМATICAL TREATISE FROM MOUNT ATHOS AND ITS 
TRANSLATION INTO OUR LANGUAGE 

Summary 

ТЬе рарег aJIla1yses а11 the detа.Иs оп Dimit'rije Tucovic's first prublished 
\vor.k. ALгеаdу as а seconda.ry school pupil (1898), Tucovic bra.nslated and 
рuЬЊs.ь.оо а mathemMical study Ьу 8:11 Athonite monk Cyprian (published 
in Revue generale des Sciences, 9, 1898), which refers to semi-4n'SCribed 
spheres into the геgulЗtr polyhedra (Nastav11ik, 10, 1898, 3-4). 

»IlIlthis way« (oonaJJude the ашhогs), i!n the rev.iew Nastavnik of the 
aJmo.s·t ~tf yea.rs ago aJIl·d now, ш thi.s рарег of ours, crossed еасЬ 
other, twice so fЗtr, for а momoot ,roads of two Lшiquе :peгsona1ities - of 
the RJussian роосе and, after tha:t, monk СypriЗlIl and, of the SегЫШl 
sociaйй.st Tucovic, personalities who, .m spite of а11 the profound mwt,ual 
cti'fferences, had dn common а cert.ai:n interest d.n mathematics a.nd ШеН
nation towaro dlt, and who - in very different w·ays, certa:iJnly, OOt both 
of them truJ.y and essootially - were, first of аЈЈ, »thirS1y for ,the ideals«.« 
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