
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 
Одељење за математику, физику и гео-науке   

и 
АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА 

 
 
 

 
 
 
 
 

Програм скупа 
 

300 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА  
РУЂЕРА БОШКОВИЋА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среда, 26. октобар 2011. 
у 9.30 сати 

 
Свечана сала Академије 

Кнез Михаилова 35/II, Београд



300 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА РУЂЕРА БОШКОВИЋА 

1 

 
Организациони одбор: 

 
Зоран Кнежевић, дописни члан САНУ 

академик Ђорђе Шијачки 
академик Марко Ерцеговац 

 
 

ПРОГРАМ 
 
 

9:30 Свечано отварање 
 

Поздравна реч председника САНУ, академика Николе Хајдина 
Музички програм 

 
10:00 Пауза 
 
10:30 Dr Giovanni Pareschi 

Бошковић као оснивач Астрономске опсерваторије у Брери 
Boscovich as a founder of the Brera Astronomical Observatory  

 
11:00 Академик  Ђорђе Шијачки 

Закон фундаменталних сила Руђера Бошковића – изазов за физику ХХ 
века 
The Roger Boscovich fundamental forces law – A challenge for XX century 
physics 
 

11:30 Др Раде Хајдин 
Руђер Бошковић: Зачетник модерног грађевинског инжењерства 

 Roger Boscovich: Founder of Modern Civil Engineering 
 
12:00 Др Бранислав Јеленковић 

Руђер Бошковић – једна важна појава у дугој историји оптике  
Roger Boscovich – an importаnt figure in a long history of optics 

 
12:30 Др Милан Божић 
 Руђер Бошковић као математичар 
 Roger Boscovich as a mathematician  
 
13:00 Коктел у Клубу САНУ 
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15:00 Др Драгослав Стоиљковић 

Потврда исправности и примена Бошковићеве теорије природне 
филозофије 
Contemporary verifications and applications of Boscovich’s theory of 
natural  philosophy 
 

15:30 Др Александар Томић 
Синтетичка оцена астрономских радова Руђера Бошковића 

 Synthetic view of the astronomical works of Roger Boscovich 
 
16:00 Dr Paolo Battinelli 

Стварна дужина геодетске базе дуж Via Appia: спор који је трајао 
један век 
The real length of  the geodetic base along Via Appia: a one century lasting 
quarrel  
 

16:30 Др Злата Бојовић 
 Руђер Бошковић као писац 
 Roger Boscovich as a writer 
 
17:00 Др Александар Петровић 
 Дело Руђера Бошковића у светлу историје идеја 
 Work of Roger Boscovich in the light of history of ideas  
 
17:30 Свечано затварање 
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БОШКОВИЋ КАО ОСНИВАЧ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У 
БРЕРИ 

 
Ђовани Парески 

INAF, Osservatorio Astronomico di Brera, Milano, Italy 
 
 
Бошковић је 1764. године именован за Шефа катедре математике на Универзитету 
у Павији, па долази у Милано, где ће остати наредних 9 година. Ова околност 
отворила му је могућност да се укључи у пројекат Отаца језуита да се изгради 
нова, модерна астрономска опсерваторија у Палати Брера у Милану и да одмах 
преузме водећу улогу у том програму. Спекола је по Бошковићевим нацртима и под 
његовим руководством већ 1765. године завршена, да би за кратко време постала 
једна од важнијих астрономских опсерваторија у Европи. Крајем 1771. године, 
влада у Бечу је, у току свеобухватне реорганизације универзитетских студија у 
Павији и Милану, изнела извесне примедбе у вези рада Опсерваторије у Брери. Ова 
критика изазвала је прилично недоумица у научним круговима, посебно код 
Лаланда, једног од Бошковићевих приљежних кореспондената. Бошковић је 
одговорио на ове примедбе у једном дугом меморандуму у којем је известио о свим 
наменама и циљевима научног програма који је он припремио да буде урађен на 
Опсерваторији. Политика га је, међутим, спречила да то и спроведе. Ствари су се 
сада окренуле на горе. Он више није био омиљен код својих колега и 1772. године 
смењен је са положаја директора Опсерваторије у Брери. Наредне, 1773. године, он 
је у знак протеста поднео оставку на место професора у Павији и прекинуо све 
своје активности на Опсерваторији, прешавши у Париз на нову дужност. Ипак, 
захваљујући Бошковићевим напорима, формирали су се нови млади астрономи и 
једна важна астрономска школа је рођена; Бошковић ће наставити да сарађује са 
својим бившим ученицима све до своје смрти. У овом раду осврнућемо се на 
Бошковићев допринос рођењу и првим годинама научних активности Астрономске 
опсерваторије у Брери. 
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BOSCOVICH AS A FOUNDER OF THE BRERA ASTRONOMICAL 
OBSERVATORY 

 
Giovanni Pareschi 

INAF, Osservatorio Astronomico di Brera, Milano, Italy 
 
 
In 1764 Boscovich was appointed as a Chair of Mathematics at the University of Pavia 
and arrives in Milano, where he remained for the next 9 years. This fact gave him the 
opportunity to be involved in the project of the Jesuit Fathers to realize a new, modern 
astronomical Observatory in the Brera Palace at Milano, taking immediately the 
leadership of the program. The Specola, under the Boscovich's design and direction, was 
rapidly completed in 1765 and, in a short time, it became one of the more important 
Astronomical Observatories in Europe. Towards the end of 1771, the Vienna 
government, while carrying out its general reorganization of university studies in Pavia 
and Milan, advanced certain observations regarding the operation of the Brera 
Observatory. This criticism aroused more than a few perplexities in scientific circles, 
particularly in Lalande, one of Boscovich's assiduous correspondents. Boscovich replied 
to these observations in a long memorial that reported about all the goals and purposes of 
the scientific program he prepared to be carried out at the Observatory. However politics 
prevented him from carrying this out. Things now took a turn for the worse. He was out 
of favor with his colleagues and in 1772 he was removed from his role as director of 
Brera Observatory. In 1773, as a sign of protest, he resigned from his professorship in 
Pavia and ceased to carry out any activity at the Observatory, moving to Paris for a new 
appointment. However thanks to the Boscovich efforts, new young astronomers were 
formed and an important astronomical school was born; Boscovich will continue to co-
work with his ex-pupils until his death. In this paper we will report on the Boscovich 
contribution to the birth and first years of scientific activities of the Brera Astronomical 
Observatory. 
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ЗАКОН ФУНДАМЕНТАЛНИХ СИЛА РУЂЕРА БОШКОВИЋА -  
ИЗАЗОВ ЗА ФИЗИКУ XX ВЕКА 

 
Ђорђе Шијачки 

Институт за физику, Универзитет у Београду 
 
 
Истакнути допринос Руђера Бошковића у поимању основне динамике физичког 
света је закон јединствених сила. Поред Њутнове гравитационе силе, која је само 
атрактивна, Бошковић уводи јединствени систем атрактивних и репулзивних сила 
које се своде на Њутнову силу на великим растојањима. У фундаменталној физици 
XX века има примера сила/интеракција које су на линији Бошковићевих идеја. 
Посебно истичемо интеракције које преносе честице различитог спина, QCD 
теорију јаких интеракција (нуклеарних сила), унифициране теорије 
фундаменталних интеракција и теорије струна. 
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THE ROGER BOSCOVICH FUNDAMENTAL FORCES LAW 
 A CHALLENGE FOR XX CENTURY PHYSICS 

 
Đorđe Šijački 

Institute of Physics, University of Belgrade 
 
 
An outstanding contribution of Roger Boscovich in grasping the basic dynamics of the 
Physical World is his unified forces law.  In addition to Newton's force of gravity, that is 
only attractive, Boscovich introduces a unique system of attractive and repulsive forces 
that reduces to Newton's force at large distances.  There are examples of 
forces/interactions in the XX century Fundamental Physics that fit along these ideas of 
Boscovich.  In particular, interactions carried by exchange of particles of various spins, 
QCD theory of strong interactions (nuclear forces), unified theories of fundamental 
interactions, and string theories are illustrated. 
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РУЂЕР БОШКОВИЋ: ЗАЧЕТНИК МОДЕРНОГ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА 

 
Раде Хајдин 

Грађевински факултет, Универзитет у Београду 
 
 
У општој јавности је мање познато да је Руђер Бошковић био и врло успешан 
грађевински инжењер. Његов рад на санацији цркве Светог Петра у Риму се сматра 
почетком модерног грађевинског инжењерства. Руђер Бошковић је био први која је 
теоријска достигнућа механике применио како при анализи оштећења тако и при 
предлогу санације која је по том предлогу касније и изведена. Овај и други радови 
Руђера Бошковића у области грађевинског инжењерства ће бити описани на 
предавању. 
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ROGER BOSCOVICH: FOUNDER OF MODERN CIVIL ENGINEERING 
 

Rade Hajdin 
Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade 

 
 
It is lesser known by general public that Roger Boscovich was a very successful civil 
engineer. His work on the rehabilitation of the Saint Peter’s basilica in Rom is 
considered to be an advent of modern civil engineering. Roger Boscovich was the first 
who applied theoretical achievements in mechanics to both analyze damages and 
recommend rehabilitation, which was later performed based on his recommendation. The 
talk gives a brief overview of this an some other works of Roger Boscovich in field of 
civil engineering. 
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РУЂЕР БОШКОВИЋ - ЈЕДНА ВАЖНА ПОЈАВА У ДУГОЈ ИСТОРИЈИ 
ОПТИКЕ 

 
Бранислав Јеленковић 

Институт за физику, Универзитет у Београду 
 
 
Бошковић је вршио експерименте да би задовољио своју радозналост и интелект. 
Писао је кратке забелешке о својим опажањима, објашњавајући у чланцима као 
што су „Theorie des prismes“ или „Esperienze della luce“ шта је видео користећи 
разне комаде стакла и разне типове сочива. Његово је било време после Галилеја и 
Њутна, а пре Сер Ерија и Томаса Јанга, тако да су на његова размишљања о 
природи светлости утицали једни, а она су утицала на друге. Био је човек праксе и 
усавршавања, па га је интерес за неке појаве у природи довео до унапређења 
уређаја који су му били потребни за посматрања. Слично томе, његова пасија за 
астрономију довела је до важних радова на телескопима. 
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ROGER BOSCOVICH – AN IMPORTNAT FIGURE IN A LONG HISTORY OF 
OPTICS 

 
Branislav Jelenković 

Institute of Physics, University of Belgrade 
 
 
Boscovich performed experiments to safisfy his curiosity and  intelect. He wrote short 
notes on his observations, explaining in the articles  like „Theorie des prismes“ or 
„Esperienze della luce“ what he saw using different pieces of glass and different types of  
lenses.  His time was after Gallileo and Newton and before  Sir Airy and Thomas Young 
and thus his thoughts on the nature of light influenced by some, had influenced others. 
He was man of practice and improvement and his interest for some appearences in nature 
led to improvement of devices he needed for the observation. Likewise, passion for  
astronomy led to important  work on telescopes. 
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РУЂЕР БОШКОВИЋ КАО МАТЕМАТИЧАР 
 

Милан Божић 
Математички факултет, Универзитет у Београду 

 

 

Руђер Бошковић је био полиматички интелектуалац, можда међу последњима у 
модерном добу, ако га схватимо као доба после открића Америка. Математику је и 
схватао и стварао као средство за разумевање света па је и тако био на трагу 
савременог схватања математике као језика тачних наука. У самој математици, 
Бошковић је дао значајан допринос статистици, нумеричкој анализи и разумевању 
улоге бесконачности у математици. Но, можда је још значајније што су његови 
резултати и размишљања имали значајан одјек међу математичарима 18. века, одјек 
који је правазилазио значај самих резултата па је тако, после Миланковића и Тесле, 
најпомињанији научник потекао са ових простора. 
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ROGER BOSCOVICH AS A MATHEMATICIAN 
 

Milan Božić 
Faculty of Mathematics, University of Belgrade 

 

 

Roger Boscovich has been a polymathic person, probably among last in the modern 
epoch, i.e. from the discovery of Americas on. His comprehension and creation of 
mathematical results was on the grounds of almost contemporary perception of 
mathematics as a language of exact sciences. In mathematics as such, he gave a 
significant contribution to the statistics, numerical mathematics and to widening of the 
understanding of the role of the infinity in mathematics. Nevertheless, his results and 
perceptions have had wide apprehension among contemporaries in 18th century making 
him, after Milanković and Tesla, one of the most notable scientists comming from the 
South Eastern Europe. 
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ПОТВРДА ИСПРАВНОСТИ И ПРИМЕНА БОШКОВИЋЕВЕ ТЕОРИЈЕ 
ПРИРОДНЕ ФИЛОЗОВИЈЕ 

 
Драгослав Стоиљковић 

Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду 
 
 
Савремени научници не помињу Бошковића и можда у његовој теорији више не 
налазе подстицаје за тумачење појава у природи. Међутим, нема сумње да су 
њихови резултати повезани са његовом теоријом. Бројна достигнућа савремене 
науке показују да су многа Бошковићева схватања била исправна. То се нарочито 
односи на његов закон сила између честица материје, тзв. Бошковићева крива. У 
савременој литератури се могу наћи десетине примера, на неколико ступњева у 
хијерархији материје, који потврђују исправност Бошковићеве криве: нуклеони, 
нуклеони и ламбда нула хиперон, атоми, молекули, наелектрисане колоидне 
честице и честице глине, макромолекули и нано-честице. 
 
Штавише, у Бошковићевој теорији смо нашли путоказе за решавање неких 
савремених научних проблема: (1) физички смисао граница кохезије и некохезије 
на Бошковићевој кривој; (2) прорачун специфичне запремине материје у неким 
карактеристичним стањима: (3) објашњење надмолекулске организације и 
полимеризације течног метил метакрилата и компримованог гасовитог етилена; (4) 
предвиђање утицаја притиска на температуру топљења полиетилена и (5) прорачун 
просечне густине планета у Сунчевом систему. 
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CONTEMPORARY VERIFICATIONS AND APPLICATIONS OF 
BOSCOVICH’S THEORY OF NATURAL PHILOSOPHY 

 
Dragoslav Stoiljković 

Faculty of Technology, University of Novi Sad 
 
 
The modern scientists usually no longer mention Boscovich and perhaps they no longer 
find his theory as a source of stimulation in their explanations of natural phenomena. 
There is no doubt, however, that their results can be remarkably related to Boscovich's 
theory. Numerous achievements of modern science show that Boscovich was right in 
many respects, especially concerning his force-distance curves describing the 
interactions of two particles in a wide range of the hierarchy of matter: nucleons, 
nucleons and lambda zero hyperon, atoms, molecules, charged colloidal and clay 
particles, macromolecules and nano-particles. 
 
Furthermore, in Boscovich's theory we have found ideas to solve some current scientific 
problems: (1) physical meaning of cohesion and non-cohesion limits on Boscovich's 
curve; (2) calculation of specific volume of matter at some characteristic states; (3) 
explanation of supra-molecular organization and polymerization of liquid methyl 
methacrylate and compressed ethylene gas; (4) prediction of effect of pressure on 
melting temperature of low density polyethylene and (5) calculation of average density 
of solar system planets. 
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СИНТЕТИЧКА ОЦЕНА АСТРОНОМСКИХ РАДОВА  
РУЂЕРА БОШКОВИЋА 

 
Александар С. Томић 

Машински факултет, Универзитет у Београду 
 
 
Руђер Бошковић је био научник који је имао значајне доприносе у више научних 
дисциплина, па га то чини интересантним и данас. У 18. веку примењена 
математика је у највећој мери била синоним за астрономију. Преглед целокупног 
истраживачког рада Бошковића показује да је он по уобичајеној подели занимања 
пре свега астроном, а по савременој номенклатури физичар.  
 
Бошковићеви радови из астрономије могу да се групишу по различитим 
критеријима, али највише одговара подела на следећих пет група: (1) Критички 
прикази стања – метода у астрономији, пре свега за потребе наставе; (2) пројекат и 
план рада савремене опсерваторије; (3) радови са оригиналним доприносима; (4) 
књиге са карактеристикама монографије или уџбеника, и (5) радови концептуалног 
значаја са становишта филозофије. 
 

Бошковић је живео и радио у Италији 40 година, са главним доприносом 
практичној астрономији. Због познатих историјских околности и припадности 
Бошковића Језуитском реду, посебан значај за Бошковићев научни рад имају 
Аустрија, Француска и Уједињено краљевство. Бошковићево проучавање 
Њутновог дела и касније познанства и дискусије са британским и француским 
колегама изнедрили су можда ипак најважнија његова теоријска дела у области 
астрономије – физике, теорију природне филозофије и рачун орбита. 
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SYNTHETIC VIEW OF THE ASTRONOMICAL 
WORKS OF ROGER BOSCOVICH 

 

Aleksandar S. Tomić 
Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade 

 
 
Roger Boscovich was a scientist who has had significant contributions in several 
scientific disciplines, what makes him interesting even today. In the 18th century applied 
mathematics was mostly synonym for astronomy. Overview of the whole professional 
activity of Boscovich shows that he would (by common classification of professions) be 
predominantly an astronomer, whereas according to contemporary nomenclature he 
could be considered as physicist.  
 
Boscovich’s works in astronomy can be divided by different criteria, but it appears most 
adequate to use the next five groups: (1) Critical overview of the general state and 
methods used in astronomy, primary for purposes of education; (2) Project of modern 
observatory and program of its activities; (3) Works representing original contribution; 
(4) Books with characteristics of monographs or the text books, and (5) Works of 
conceptual importance from the standpoint of philosophy. 
 

Boscovich used to live and work for 40 years in Italia, and his main contribution was in 
practical astronomy. His belonging to Jesus Society and well known historical 
circumstances were the reason that for Boscovich’s scientific work special importance 
have had Austria (in that time including Milan), France and United Kingdom. 
Boscovich’s studying of Newton’s works, and later acquaintances and discussions with 
british and french colleagues, gave birth to maybe his most important theoretical works 
in astronomy and physics: theory of natural philosophy and orbit calculus. 
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СТВАРНА ДУЖИНА ГЕОДЕТСКЕ БАЗЕ ДУЖ VIA APPIA: 
СПОР КОЈИ ЈЕ ТРАЈАО ЈЕДАН ВЕК 

 
Паоло Батинели 

INAF, Osservatorio astronomico di Roma, Roma, Italy 
 
 
Француска академија је 1735. године предложила проверу Њутнове теорије облика 
Земље. Уследила је интензивна међународна кампања и већина најбољих научника 
тога времена узела је учешћа у неколико научних експедиција са циљем да се 
одреди дужина једног степена меридијана, мерена на различитим географским 
ширинама. Папа Бенедикт XIV поверио је језуитима Руђеру Бошковићу и 
Кристоферу Меру мерење дужине лука меридијана који се протеже од Рима до 
Риминија. Мерења су трајала око две године и коначни резултати су објављени 
1755. године. Почетком XIX века Бошковићеви резултати су жестоко критиковани, 
прво од стране Ђованија Ингирамија, а затим и од стране француских војних 
инжењера, чиме су отпочеле дуготрајне несугласице. Столеће након публиковања 
резултата Бошковића и Мера, један други језуита, отац Анђело Секи, разрешио је 
спор новим директним мерењима Бошковићеве геодетске базе дуж Regina Viarum. 
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THE REAL LENGTH OF THE GEODETICAL BASE ALONG  
VIA APPIA: A ONE CENTURY LASTING QUARREL 

 
Paolo Battinelli 

INAF, Osservatorio astronomico di Roma, Roma, Italy 
 
 
In 1735 the Académie Française proposed the verification of Newton’s theory about the 
shape of the planet Earth. An intensive international effort followed and most of the best 
scientists of the time took part in several scientific expeditions aimed at estimating the 
length of one degree of a meridian measured at different latitudes. In 1750, Pope 
Benedictus XIV commissioned to the Jesuits Roger Boscovich and Christopher Maire 
the measurement of the length of the meridian arc stretching from Rome to Rimini. 
Measurements lasted about two years and the final results were published in 1755. In the 
beginning of the XIX century Boscovich’s results were heavily criticized first by 
Giovanni Inghirami and then by the French military engineers, thus opening a long 
lasting quarrel. A century after the publication of Boscovich and Maire results, another 
Jesuit, Father Angelo Secchi set the dispute by new direct measurements of the 
Boscovich geodetical base along the Regina Viarum. 
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РУЂЕР БОШКОВИЋ КАО ПИСАЦ 
 

Злата Бојовић 
Филолошки факултет, Универзитет у Београду 

 
 
Руђер Бошковић је потицао из породице у којој је постојала дуга књижевна 
традиција. Баро Бетера (деда по мајчиној линији) био је познати дубровачки 
барокни песник, а сва рођена браћа и сестра Р. Бошковића бавили су се поезијом и 
имали удела у токовима дубровачке литературе XVIII века. Током читавог живота, 
боравећи на разним странама, измењивали су преписку која је пуна књижевно-
историјских података о њиховом раду. Попут њих Руђер Бошковић је у неким 
периодима живота писао поезију, на латинском и италијанском језику и био добар 
зналац античке књижевности. 
 
Са друге стране, подстицаји су долазили отуда што су многа научна класицистичка 
дела и расправе у XVIII веку, попут оних у антици, писана у латинским стиховима. 
И Бошковић је, у жељи да популарише науку, у духу са својим временом, али и из 
љубави према песничком стварању, своје значајно дело De solis ac lunae defectibus 
(1760) испевао у латинским стиховима. Дело је било веома популарно, штампано је 
неколико пута и преведено на друге језике. Српски препев Ненада Јанковића 
Помрачења сунца и месеца изашао је 1995. године. 
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RUĐER BOŠKOVIĆ AS A WRITER 
 

Zlata Bojović 
Faculty of Philology , University of Belgrade 

 
 
Roger Boscovich comes from the family which had a long tradition in the literature. 
Baro Betera (grandfather from the mother's side) was a well known baroque poet from 
Dubrovnik, and all R. Boscovich 's brothers and sisters wrote poetry and made part of 
the Dubrovnik literary circles of XVIII century. During all the life, staying at different 
places, they would exchange the correspondence abundant with the literary and historical 
data on their work. Like themselves, also Roger Boscovich used to write poetry in latin 
and italian languages in certain periods of his life, and he was a great connoisseur of the 
antique literature. 
 
On the other side, the incentives were coming also from the fact that many classicistic 
scientific works and treatises in XVIII century were written, like those in the antique 
times, in latin verses. Boscovich, wishing to popularize the science, in the spirit of his 
times, but also from the affection for the poetic creation, thus writes his important work 
De solis ac lunae defectibus  ( 1760)  in latin verses. The work used to be very popular, 
published several times and translated to other languages. Serbian translation by Nenad 
Janković has been published in 1995. 
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РУЂЕР БОШКОВИЋ У СВЕТЛУ ИСТОРИЈЕ ИДЕЈА 
 

Александар Петровић 
Филолошкo уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу 

 
 
Руђер Бошковић (1711 – 1787) је велико име нововековне природне науке. Живео је 
у 18. веку, али његово дело није могуће доследно сагледати кроз оптику 
Просветитељства, јер по духу више припада 17. него 18. веку. Бошковић је 
заокупљен Њутном и настојећи да свет појава сведе на једно начело, један закон 
сила, готово се не осврће на револуционарна превирања у којима се ствара слика 
нове науке. Од савременика му је, без обзира на велике разлике, најближи Волтер с 
којим дели неподељено одушевљење за Њутна. 
 
Бошковић је научна личност који стоји између мислилаца 17. и 18. века, јер 
одбијајући картезијански концепт протежности материје развија особено гледиште 
на природну филозофију која настоји да очува део мисаоног склопа неоплатонизма 
и која се стога може до краја уклопити у идеологију научног напретка 
енциклопедиста. То је узрок зашто постоји само неколико издања Бошковићевог 
најпознатијег дела Theoria Philosophiae Naturalis и разлог зашто је на енглески 
језик оно преведено тек почетком ХХ века. Треба наравно поменути да је први 
превод на јужнословенске језике објављен из пера Вељка Гортана и Душана 
Недељковића 1958. године у Београду. 
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ROGER BOSCOVICH IN THE LIGHT OF THE HISTORY OF IDEAS 
 

Aleksandar Petrović 
Faculty of Philology and Arts, University of Kragujevac 

 
 
Roger Boscovich (1711 – 1787) is a great name of the new age natural science. He lived 
in 18th century, but his work is not possible to consistently perceive through the optics of 
Enlightenment, because by its spirit it rather belongs to 17th than 18th century. 
Boscovich is preoccupied by Newton and seeking to reduce world of phenomena to a 
single principle, to a unified force law, he essentially ignores revolutionary turmoils in 
which picture of the new science emerges. Out of his contemporaries, despite significant 
differences, Voltaire is closest to him, with whom he shares the same enthusiasm for 
Newton.  
 
Boscovich is a scientific personality which stands between thinkers of 17th and 18th 
century, who, refusing the cartesian concept of extension of matter, develops his own 
view of the natural philosophy striving to preserve part of the thought system of 
neoplatonism, and which because of that cannot be fully embedded into the ideology of 
the scientific progress of the encyclopaedists. This is the reason why there exist only a 
few editions of Boscovich 's most famous work Theoria Philosophiae Naturalis and the 
reason why it has been translated into English only at the beginning of 20th century. It 
should also be noted that the first translation to the southern slavic languages has been 
published by Veljko Gortan and Dušan Nedeljković in Belgrade in 1958. 
 
 
 


