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Book Review

SPIRITUAL LIFE ENRICHED BY NEW 
KNOWLEDGE

Mirko Dejić (2013). Number, Measure, Immeasurability.

From Mathematics to Anthropology (in Serbian).

Belgrade: Teacher Education Faculty, 337. p.

Two previous books by the same 
author (from 1990 and 1995) and his 
scientifi c and professional papers pub-
lished between 2001 and 2012 in vari-
ous periodicals and annuals form the 
basis of this book. Nevertheless, it 
cannot be said that this book repre-
sents the collection of the chosen pa-
pers or anything similar. It is the re-
sult of the serious eff ort of the author 
to give a critical review on the men-
tioned books and papers, to systema-
tize them, and as far as it is possible, 
to make them comprehensible to wide 
scope of readers. Th e author, Mirko 
Dejic, particularly stressed their gen-
eral cultural signifi cance, and the 
strictly professional component be-
came secondary issue.We are sure hat 
in this way, the author gave his con-
tribution to positioning Mathemat-
ics as an integral part of general cul-
ture, its position belonging undoubt-
edly to it along the signifi cant periods 
of the development of humankind. 
Nowadays this position is being im-
pugned, although in the conditions 
of IT development and fast techno-
logical growth, it should be otherwise. 
Apart from this, a signifi cant part in 
the book is devoted to the status of 
Mathematics in reality of Serbia, gen-
eral and educational, as well as pres-

ence and infl uence of Serbian Mathe-
maticians and other creators in Math-
ematics development and its applica-
tions worldwide.

Texts in the books are formed 
within three chapters: I Philosophy of 
Mathematics; II History of Mathemat-
ics; III Mathematics and Religion. We 
are going to try to reveal the contents 
through brief reviews.

 At the very beginning of the fi rst 
chapter, in the sub-chapter Mathemat-
ics, there is a short review of eff orts of 
Mathematicians, and not only them, 
to come to rational, widely accepted 
defi nition of Mathematics as science 
and universal actions of a sensible be-
ing as the man is. Th e reader, reading 
many defi nitions, by the rule adjusted 
to the needs or subjective relation of 
the individual, will see that generally 
accepted defi nition does not exist. We 
are going to be free to add to the defi -
nition a sentence written by a famous 
German-American Mathematician 
Richard Courant (1888−1972)) (para-
phrasing): “Th e active doing of math-
ematics will help us to get the answer 
to the question: What is mathemat-
ics?“. In the second chapter, Nature 
of Mathematical Knowledge, the au-
thor deals with the questions of build-

ing deductive mathematical systems. 
With the example of axiom based ge-
ometry, from Euclidean to non-Eu-
clidean, he points at the signifi cance 
of creators of the non-Euclidean ge-
ometry from traditional loyalty to 
perception experience, which resulted 
in signifi cant encouragement to crea-
tors in Mathematics and other scien-
tifi c fi elds to found new scientifi c dis-
ciplines, and build up new theories. 
Th is is how, for instance, in theoretical 
physics, theory of relativity and quan-
tum physics appeared. In the chapter 
Nature of mathematical being, a re-
view of some  philosophical learning 
(Platonism, constructivism, intuition-
ism, nominalism, realism and formal-
ism) is given, fi rst of all through de-
scription of bases of attitudes about 
origins and essence of mathematical 
objects and relations between them. 
Th e third chapter is Mathematical cre-
ativity. Th e signifi cance which M. De-
jic gives to this chapter, the way it is 
being discussed, the scope and atten-
tion relating to the issues in question, 
we can recognize his life vocation to-
wards revealing and nourishing the 
gift ed young mathematicians, their 
careful leading to the level of knowl-
edge and devotion to Mathematics, 
in which their mathematical abilities 
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will enable them to create within its 
frames. Carefully chosen examples 
illustrate various aspects of the way 
from spotting the problem to enlight-
ment, through which discovery ap-
pears and in this way to the realiza-
tion of creators’ tendencies. 

Th e second chapter starts with 
the sub-chapter Short review on the 
historical development of Mathemat-
ics until Dekart, within which M. 
Dejic, accepting periodisation of 
the historical development of Math-
ematics of the eminent Russian 
mathematician A. N. Kolmogorov 
(Андрей Николаевич Колмогоров, 
1903−1987), showed development 
of Mathematics through the peri-
od of its foundation, development of 
elementary Mathematics, through 
the Mathematics of variable quan-
tities and the period of contempo-
rary Mathematics. In the next chap-
ter, this review became richer because 
of the biographies and works of an-
tique mathematicians: Tales, Pythag-
oras (Πυθαγόραζ), Plato (Πλατων), 
Euclid (Ευκλειδηζ), Archimedes, Er-
atosthenes, (Ερατοσθενηζ), Heron 
(Χερον), Diofant (Διοφαντοζ)... Th e 
next two chapters are devoted to Ser-
bian Mathematics, its highlights in 
forming Serbian Mathematics School 
in the 19th century, as well as great 
contribution of Mihajlo Petrovic Alas 
(1868−1943), the most signifi cant of 
its members, for teaching Mathemat-
ics in high schools in Serbia. Further, 
on, within this chapter, the contents 
are analysed, concerning the histo-
ry of some mathematical symbols 
and terms, developmental phases of  
the concept of numbers, their names 
and ways of noting them. Chapters, 
which follow, are about the counting 
tools (abacus and tables) and count-
ing with the aid of them. Th e last sub-

chapter of this chapter refers to num-
ber systems, history of numeration 
from its existence to contemporary 
numeration the origin of the zero 
and its marking through history, as 
well as ways of noting big numbers. 
Th e reader will, in the way in which 
fi nal subchapters are analysed, recog-
nise interest of the author, his deep 
and thorough knowledge of those 
contents, which undoubtedly comes 
from his scientifi c and profession-
al interests and realised results from 
this area.

Th e third chapter will provoke 
signifi cant interest of wide scientif-
ic and professional public. Th e title 
Mathematics and religion points out 
its interdisciplinarity, as well as non-
standard, and in scientifi c and pro-
fessional works of Mathematicians 
rarely present contents. Being aware 
of these facts, the author opens a new 
chapter with the sentences in which 
he stresses that Mathematics and re-
ligion, although at fi rst sight have 
nothing in common,  are close, even 
interwoven in many segments; [...].” 
Th e chapter Mathematics in Religion 
and Religion in Mathematics starts by 
stressing similarities between Math-
ematics and Religion. It seems to us 
that these similarities have been suc-
cessfully expressed through the role 
of intuition through sensing the truth 
and the need to approve this truth, 
both in Mathematics and Religion. 
Nevertheless the methods of approv-
ing are diff erent. Th ere is a parallel 
between dogmats, which are a part 
of dogma, who present the basis of 
religion and adopt it without check-
ing, they are trusted, and the system 
of axioms, which have the same role 
in forming each of mathematical the-
ories. Th e guarantee of the axiom 
truth is the man’s mind and the guar-

antee of the truth of dogma is God. 
Various mathematical proofs about 
the existence of God and the fact 
that these tendencies are met in the 
work of mathematicians who created 
Mathematics through their work, wit-
ness the presence and justifi cation of 
stressing the mentioned parallel. Th e 
author states the example of the geni-
us Indian Mathematician  Ramanu-
jan (Srinivas Ramanujan), who stat-
ed at the beginning of the 20th centu-
ry that in his dreams he received vi-
sions from Gods in the from of com-
plex mathematical truths. In this way, 
he gave to Mathematics signifi cant re-
sults, incomprehensible to the mind. 
Th e chapter fi nishes with reviews of 
the infl uence of religion to forming 
some mathematical terms, relation of 
churches towards Mathematics, pres-
ence of Mathematics in the Bible and 
review on the relation between Math-
ematics and religion. In the chap-
ter Infl uence of Religion on Develop-
ment of the term Infi nity, the author 
gave the retrospective of development 
of the term infi nity in Mathematics, 
which analogues in religion can be 
recognized in the terms infi nity and 
immensity, which can be found in 
the Bible. Th e author sees many dif-
fi culties and challenges concerning 
introduction and using this term. In 
the book, the reader will face Aristo-
tle’s (Αριστοτεληζ) problem of actu-
al and potential infi nity and Zenon’s 
paradox and Euclidus’s (Еυκλειδηζ) 
theorem about the infi nity of the 
set of simple numbers and Cantor’s 
Канторове (Georg Cantor) transfi -
nite numbers and his statement that 
he is only the God’s messenger and 
famous Kronecker’s (Leopold Kro-
necker) statement that whole num-
bers were made by God, and every-
thing else is made by man“. Th e chap-
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ter Mystique of Numbers in the fi rst 
part leads the readers to Pythagorean 
school, in which numbers and their 
relations represent the essence of the 
real world, through their world of po-
lygonal numbers and introduction 
of diff erent classes of numbers, with 
the stressed mystic abilities, as well as 
the crisis they faced by the realization 
that the side and the diagonal of the 
square are not co-measurable. Cer-
tain knowledge about the mystique 
appearances and the role of Mathe-
matics in oculistics will certainly at-
tract readers. It is particularly seen in 
the titles of sub-chapters Numbers de-
termine human character, Destiny is 
in names or How to determine a for-
tunate city? Magic of Number 7… Up 
to the fi nal sub-chapter Aritmology 
of Early Christian Scholars that can 
briefl y be characterized by the atti-
tude of Nicomah I (Νικομαχ I), (1st 
century BC): “Everything in nature is 
determined or is in accordance with 
number, according to thoughts and 
mind of the one who created it”. Th e 
chapter Mathematicians Priests, Mon-
archs and Meolosts is the result of 
many and various kinds of pursue of 
the author. Th e chapter starts with the 
review of life and mathematical con-
tributions of about forty priests and 
theologians  who come from the envi-
ronment in which we can put West-
ern civilization (Ancient Rome, Italy, 

England, France, Germany, Spain…). 
We can see many famous names 
among them. We are going to state 
some of them, without any preten-
tions to estimate their contribution to 
Mathematics. Th ose were Roger Ba-
con, Bernhard Bolzano, Rudjer Bosk-
ovic, Bonaventura Cavalieri and Luc-
ca Paciolli, Michael Stifel. M. Dejic 
included in his book the chapter Or-
thodox Monarchs – Mathematicians 
too. Th e life and work of  the Russian 
Monarch from the 12th century Kirik 
Novogorodski was presented, as well 
as Byzantine Monarcchs from the 13th 
and 14th centuries Maxim Planuedes, 
Th eodore Metohit  and Argir, Serbi-
an Monarch Lazar Hilandarac who 
lived between 14th and 15th century 
and I.M. Pevusin, Russian priest from 
the 19th century. Th e writer of this re-
view was particularly impressed by 
the new “meeting” with the fi rst, up 
to now preserved Russian manuscript 
of mathematical contents of Kirk No-
vogorodski (Кирик Новгородский), 
what he saw in the ancient Orthodox 
Monastery Veliki Novgrod. In the 
chapter Th e First Mechanical Clock 
in Moscow, a piece of the Serb Lazar 
Hilandarac, a short history of medi-
eval mechanical clocks is given, as 
well as the historical situation in Byz-
antium and Russia of that time and 
the history of producing and techni-
cal characteristics of the clock which 

the Monarch Lazar Hilandarac made 
in Kremlin in 1404. Undoubted-
ly, this represents a signifi cant detail 
within the frames of cultural history 
of the Serbs. In the chapter, Th e Sys-
tem of Measurement in the Bible, there 
is a list of measures for length, vol-
ume, weight and money made, which 
were aft erwards transferred into the 
contemporary measurement system. 
Th e author made some additional re-
marks concerning the eff orts of he 
translators of the Bible into Serbian, 
to fi nd suitable words, sometimes in-
troducing new words, enriching lexi-
cal fund of Serbian. In the fi nal chap-
ter, Calculating the Date of Celebrat-
ing Easter the author thoroughly and 
widely shows historical thoughts con-
cerning these issues, including eff orts 
for the calendar reform and the role of 
the Serbian Orthodox Church within 
them and Milutin Milanković. Apart 
from stating table for date determina-
tion of Easter, the author instructs the 
reader how to directly determine the 
date of Easter in certain year.

 We are convinsed that the 
reader of the book Number, Measure, 
Immeasurability, From Mathematics 
to Anthropology by Mirko Dejic, will 
enrich spiritual life by new knowl-
edge and that the new contents will 
motivate him/her towards new chal-
lenges.

Vladimir Mićić, PhD
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Приказ

ДУХОВНИ СВЕТ ОБОГАЋЕН 
НОВИМ САЗНАЊИМА

Мирко Дејић (2013). Број, мера и безмерје.

Од математике до антропологије.

Београд: Учитељски факултет, 337 стр.

У основи ове књиге налазе се 
две раније књиге аутора (из 1990. и 
из 1995. године), као и његови науч-
ни и стручни радови публиковани 
у периоду од 2001. до 2012. године у 
разним часописима и зборницима 
радова. При томе се за ово дело не 
може рећи да представља зборник 
одабраних радова или нешто слич-
но. Оно је резултат озбиљног труда 
аутора да се на садржаје поменутих 
књига и радова критички осврне, 
обједини их и систематизује, као 
и да их, у мери у којој је то оправ-
дано и могуће, учини приступач-
ним и разумљивим широком кру-
гу читалаца. Аутор М. Дејић је на-
стојао да посебно нагласи њихов 
општекултуролошки значај, што је 
ужестручну компоненту, по пра-
вилу, доводило у други план. Тиме 
је, уверени смо, дао свој допринос 
позиционирању математике као 
саставног дела опште културе, по-
ложаја који јој је неоспорно припа-
дао током значајних периода у раз-
воју човечанства, а данас јој се ви-
шегласно оспорава, иако би у усло-
вима опште компјутеризације и бу-
рног технолошког развоја морало 
бити обрнуто. Осим тога, значајно 
место у књизи посвећено је стату-
су математике у стварности Србије, 

општој и образовној, као и при-
суству и утицају српских математи-
чара и других стваралаца у развоју 
математике и њених примена у ши-
рим, светским размерама.

Текстови у књизи су оформље-
ни у оквиру трију глава: I. Филозо-
фија математике; II. Историја ма-
тематике; III. Математика и ре-
лигија. Покушаћемо да кроз крат-
ке приказе приближимо читаоцима 
њихове садржаје.

На самом почетку прве гла-
ве, у поглављу Математика, дат је 
краћи преглед настојања математи-
чара, и не само њих, да се дође до 
рационалне, широко прихватљиве 
дефиниције математике као науке 
и као универзалне делатности раз-
умног бића, какав је човек. Читалац 
ће, читајући бројне дефиниције, по 
правилу прилагођене потребама 
или субјективном односу поједи-
наца, уочити да таква опште прих-
ваћена дефиниција не постоји. Доз-
волићемо себи слободу да наведене 
дефиниције употпунимо речени-
цом коју је написао познати немач-
ко-амерички математичар Р. Курант 
(Richard Courant (1888−1972)) (па-
рафразирамо): „Активно бављење 
математиком помоћи ће нам да 

дођемо до одговора на питање: Шта 
је математика?“. У другом поглављу, 
Природа математичког знања, ау-
тор се, пре свега, бави питањима 
изградње дедуктивних математич-
ких система. На примеру аксиомат-
ског заснивања геометрије, од еук-
лидске до нееуклидске, он указује 
на значај отклона стваралаца нее-
уклидске геометрије од традицио-
налног робовања опажајним ис-
куствима, што је резултирало зна-
чајним подстицајима ствараоцима 
у математици и другим научним 
областима да заснују нове научне 
дисциплине, изграде нове теорије. 
Тако су, на пример, у теоријској фи-
зици настале теорија релативности 
и квантна физика. У одељку Приро-
да математичког бића дат је при-
каз неких од филозофских праваца 
(платонизам, конструктивизам, ин-
туиционизам, номинализам, реа-
лизам, формализам), пре свега кроз 
приказ основа на којима се темеље 
ставови о пореклу и суштини ма-
тематичких објеката и односа међу 
њима. Треће поглавље је Матема-
тичко стваралаштво. У значају 
који М. Дејић придаје овом погла-
вљу, начину на који га обрађује, као 
и обиму и пажњи с којом се односи 
према проблематици о којој је реч, 
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препознајемо његово животно оп-
редељење према откривању и него-
вању обдарених младих математи-
чара, њиховом пажљивом вођењу 
до нивоа знања и посвећености 
математици, на којем ће им њихо-
ве математичке способности омо-
гућити да стварају у њеним окви-
рима. Пажљиво одабрани примери 
илуструју бројне аспекте пута од 
уочавања проблема до блеска (оза-
рења), кроз који се стиже до от-
крића и тиме до остварења ствара-
лачких тежњи.   

Другу главу отвара поглавље 
Кратак осврт на историјски раз-
вој математике до Декарта, у 
оквиру којег је М. Дејић, прихва-
тајући периодизацију историјског 
развоја математике истакнутог ру-
ског математичара А. Н. Колмого-
рова (Андрей Николаевич Колмо-
горов, 1903−1987), приказао раз-
вој математике кроз период њеног 
рађања, период развоја елементар-
не математика, период стварања 
математике променљивих величи-
на и период савремене математи-
ке. Овај је преглед у следећем пог-
лављу употпуњен приказима жи-
вота и дела најзначајних антич-
ких математичара: Талеса (Θαληζ), 
Питагоре (Πυθαγόραζ), Плато-
на (Πλατων), Еуклида (Ευκλειδηζ),  
Архимеда  (Αρχίμηδηζ), Ератостена 
(Ερατοσθενηζ), Херона (Χερον), Ди-
офанта (Διοφαντοζ), ... Следећа два 
поглавља посвећена су српској ма-
тематици, њеним узлетима и фор-
мирању српске математичке шко-
ле у 19. веку, као и великом допри-
носу Михајла Петровића Аласа 
(1868−1943), најзначајнијег од ње-
них чланова, настави математике у 
средњим школама у Србији. Даље 
су, у оквиру ове главе, обрађени 
садржаји о историјату неких мате-

матичких симбола и термина, фа-
зама развоја појма броја, њиховим 
називима и начинима записивања. 
Следе поглавља о првим рачунар-
ским помагалима (абакусима и таб-
лицама) и рачунању помоћу њих. 
Завршна поглавља ове главе од-
носе се на бројевне системе, исто-
рију нумерације од њеног настанка 
до савремене нумерације, порекло 
нуле и њено записивање кроз ис-
торију, као и записивање великих 
бројева. Читалац ће у начину обра-
де завршних поглавља друге главе 
препознати наглашено интересо-
вање аутора, његово дубоко и све-
обухватно познавање тих садржаја 
што, несумњиво, проистиче из ње-
гових научних и стручних интере-
совања и остварених резултата из 
те проблематике.

Трећа глава ће, сигурно смо 
у то, изазвати значајно интересо-
вање широке научне и стручне јав-
ности. Њен наслов Математика 
и религија указује на интердисци-
плинарност, као и на нестандардне, 
и у научним и стручним радовима 
математичара, и не само њих, ре-
тко присутне садржаје. Свестан 
ових чињеница, аутор отвара ову 
главу реченицама у којима истиче 
да „Математика и религија, иако 
наизглед немају додирних тача-
ка, у многим сегментима се доди-
рују, чак и прожимају; [...].“ Погла-
вље Математика у религији и ре-
лигија у математици почиње ис-
тицањем сличности математике и 
религије. Нама се чини да су ове 
сличности успешно изражене кроз 
улогу интуиције у наслућивању ис-
тине и потребу да се истина дока-
же, како у математици, тако и у ре-
лигији. При томе се методе дока-
зивања разликују. Постоји парале-
ла између догмата, који чине дог-

му, представљају основе вере и ус-
вајају се без провере, верује им се, 
и система аксиома, који имају исту 
улогу у строгом заснивању сваке од 
математичких теорија. При томе је 
гарант истинитости аксиома чове-
ков ум, а гарант истинитости догме 
је Бог. Бројни математички докази 
о постојању Бога и чињеница да 
таква настојања срећемо и у дели-
ма математичара који су својим де-
лима стварали математику, сведоче 
о присутности и оправданости ис-
тицања поменуте паралеле. Аутор 
наводи и пример генијалног ин-
дијског математичара Рамануџана 
(Srinivas Ramanujan), који је поче-
тком 20. века тврдио да је у снови-
ма примао визије од богова у обли-
ку сложених математичких исти-
на. Тако је дао математици изузет-
но значајне резултате, тешко схва-
тљиве обичном човечјем уму. Пог-
лавље се завршава приказима ути-
цаја религије на формирање неких 
математичких појмова, односа цр-
кава према математици, присуства 
математике у Библији и освртом на 
однос наставе математика и веро-
науке. У поглављу Утицај религије 
на развој појма бесконачности дата 
је ретроспектива развоја појма бес-
коначности у математици, чији се 
аналогони у религији могу препо-
знати у појмовима вечности и не-
измерности, присутним у Библији. 
Аутор се осврће на бројне тешкоће 
и изазове у вези с увођењем и ко-
ришћењем овог појма. У књизи 
ће читалац срести и Аристотелов 
(Αριστοτεληζ) проблем актуелне 
и потенцијалне бесконачности, и 
Зенонове (Ζενο) парадоксе, и Еук-
лидову (Еυκλειδηζ) теорему о бес-
коначности скупа простих броје-
ва, и Канторове (Georg Cantor) 
трансфинитне бројеве и његово 
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тврђење да је он само „Божји гла-
сник“, али и познато Кронекерово 
(Leopold Kronecker) тврђење да је 
„целе бројеве створио Господ Бог, 
а све остало је дело људских руку“. 
Поглавље Мистика бројева у пр-
вом делу води читаоца кроз пита-
горејску школу, у којој бројеви и 
односи међу њима представљају 
суштину појавног света, кроз њи-
хов свет многоугаоних бројева и 
увођење различитих класа бројева 
са наглашеним мистичним својст-
вима, али и до кризе у коју су запа-
ли сазнањем да страница и дијаго-
нала квадрата нису самерљиве. Од-
ређена сазнања о мистичним поја-
вама и улози математике у окул-
тистици сигурно ће заинтригирати 
читаоце. Посебно ако се суоче с на-
словима потпоглавља типа Бројеви 
одређују људски карактер, Судби-
на у именима или Како одредити 
срећан град?, Магија броја 7... све 
до завршног потпоглавља Арит-
мологија ранохришћанских мисли-
лаца, које се, укратко, може ока-
рактерисати ставом Никомаха I 
(Νικομαχ I), (1. век наше ере): „Све 
што је у природи, одређено је и у 
сагласности са бројем, према пре-
думишљају и уму онога који је све 
створио“. Поглавље Математича-
ри свештеници, монаси и теоло-
зи резултат је обимних и свестра-
них трагања аутора. Поглавље за-
почиње приказом живота и мате-
матичких доприноса четрдесетак 
свештеника и теолога који дола-
зе из средина које, условно, може-

мо сврстати у западну цивили-
зацију (Стари Рим, Италија, Ен-
глеска, Француска, Немачка, Шпа-
нија...). Међу њима срећемо многа 
позната имена. Навешћемо нека, 
без претензија да процењујемо њи-
хове доприносе математици: Роџер 
Бекон (Roger Bacon), Бернард Бол-
цано (Bernhard Bolzano), Руђер 
Бошковић, Бонавентура Каваљери 
(Bonaventura Cavalieri), Лука Пачо-
ли (Lucca Paciolli), Михаил Штифел 
(Michel Stifel). Посебно брижљиво 
М. Дејић је обрадио потпоглавље 
Православни монаси – матема-
тичари. Приказан је живот и дело 
руског монаха из 12. века Кирика 
Новгородског, византијских мона-
ха из 13. и 14. века Максима Плану-
да (Maksim Planudes), Теодора Ме-
тохита (Th eodor Metohit) и Арги-
ра (Argir), српског монаха Лазара 
Хиландарца, који је живео на пре-
лазу из 14. у 15. век и И. М. Пер-
вушина (И.М.Первушин), руског 
свештеника из 19. века. На писца 
овог приказа посебан утисак оста-
вио је поновни „сусрет“ са првим, 
до данас сачуваним, руским руко-
писом математичке садржине Ки-
рика Новгородског (Кирик Новго-
родский), који је имао прилике да 
види у просторима древног право-
славног манастира Велики Новго-
род. У поглављу Први механички 
сат у Москви, дело Србина Лаза-
ра Хиландарца описан је историјат 
средњовековних механичких са-
това, историјске прилике у Визан-
тији и Русији тог времена, као и ис-

торијат израде и техничке карак-
теристике сата који је монах Лазар 
Хиландарац направио 1404. годи-
не у Кремљу. То, несумњиво, пред-
ставља значајан детаљ у оквирима 
културне историје Срба. У погла-
вљу Систем мера у Библији напра-
вљен је попис мера за дужину, по-
вршину, запремину, масу и новац, 
које су, потом, преведене у савре-
мени систем мера. Аутор је уложио 
додатни труд да би читаоцу при-
ближио напоре преводилаца Биб-
лије на српски језик да пронађу од-
говарајуће речи, понекад уводећи 
и нове речи, чиме су обогаћивали 
лексички фонд српског језика. У 
завршном поглављу Израчунавање 
датума празновања Ускрса аутор 
исцрпно и свестрано приказује 
историјске чињенице у вези с том 
проблематиком, укључујући и на-
поре за реформе календара и улогу 
у њима Српске православне цркве 
и Милутина Миланковића. Осим 
навођења табеле за одређивање да-
тума Ускрса, аутор обучава читао-
ца како да практично одреди датум 
Ускрса у жељеној години.

Уверени смо да ће читалац 
књиге Број, мера и безмерје. Од 
математике до антропологије ау-
тора Мирка Дејића обогатити свој 
духовни свет новим сазнањима и 
да ће га упознати садржаји покре-
нути у смеру нових изазова.

Проф. др Владимир Мићић
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