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На прагу смо НОВОГ rД1оба у науци и тех
ници: доба електронике.* "у последњем ра

ту, чије трагове тек почињемо да ,отклања

МО, важну улогу у 'стварању услова за по

беду над сиљама фашизма ОДИI1рали су ра
дар, атомска бомба и електронске рачунске 
машине. У свима њим,а електронски уређа

ји чине битни састаЂНИ део. У овој опет до
минира принцип моделавања: елеКТРО!ffiСКИ 

процеси немају инерцију, .одвијају се у 'Ми

њиј.атурном прос'Гору, '3 могу да моделу ју 
готово ('1ва~и процес к,оји се у макроразме

рама одвиј.а у физици, техници, еК'ОRомиј'и 
ит,д. При томе, време трајања процеоа у 
елект.роници битњо се скраћује. ОНО што ће 
се у економији ,одви}ати годину дана или 

целу деценију, ,на електронскюм моделу мо

же се одвити за коју секунду или ми.нут. 

На 'Ilaj ;начИЈН доби}амо средство за испити
вање ситу.ације у далекој будуhrност.и на 
бази просте аналогије. Тач.ност с .њојом ћемо 
то МОћИ да постигнемо, зависи од прецизно
сти модела и прецизности полазних пода

така. За прво је потребно да добро познаје
мо процес 'који моделујемо, КОЛИЧlИ'нске од

носе који у њему Iвладају, ,а за дру:ю треба 
прецизно да меримо податке.2 Ту једност,ав
ну и просту чињеницу 'открио је још пре 
првог светског рата наш математичар Ми
Ј<аило Петровић {1868-194З)З: ако се nој.ава 
А одигра-ва по истим заКОјнима 'по 'Кој-има се 

* Овај чланак угледао је светло дана за
хваљујуhи само упорном заузимању нашег, 
с правом првог правог историчара наука и ма

тематичара Драгана Трифуновића. И сама 
идеја да се он штампа, иако с великим зака
шњењем, припада Драгану Трифуновићу. Дра
l'ан ТРИФУНОВИћ је чланак снабдео занимљи
вим белешкама а додао је и списак литературе 
за КОЈУ ја ни онда а ни касније нисам знао. 
За уложени труд и велику ПОМОћ Драгану 
Трифуновиhу сам дубоко захвалан. 
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ОДИI'РЗlва појава Б, узодгаварајуhа пресли
к.авања веЛИЧiина које КiаР3'ктери.шу А на 
ОНе које карактеришу Б, онда је А модел 
з.а Б и Б је модел за А. Ако је експеримент 
за појаву Б лако поставити и њено одвија
ње лак,о пратити, 'Онда hемо 'знати шта hе се 
деси'ги 'у А ,ако прат-имо Ш'Ilа се деш,а'ва у 

Б4. Пре него Ш'IlО напраIВ1ИМО џиновску бра
ну, ,а то је посао у кюјем неуспеха не сме 
бити, направиhемо модел мале бране, у 'ко
јој ће.мо симулирати ,ове Ш'IЮ ,се може и тре

ба ца симулира, изазваtiемо процес у овом 
моделу бране и лратићемо све поја~е које , 
се дешавају. Још повољније је ову симула

цију :извести на електранокој рачуrнској ма
шини: пропустљивост слојева земље, чвр

стина саме бране, количина iBOAe која про
тиче и њена брзина ,све има овоје а<Њалого
не у елек'I1РОНИЦИ и .ови се "пусте у игру" 

на онај начин на који те величине улазе у 
игру lНa правој брани. Варираћемо оно што 
се М,Qже и треба варирати, 'На пример, ЧtВр
стину бране, и потражити оптималну ситу
ацију са гледишта '.које, отприлике, захтева 

да се з,а најм-ање средстава добије највеhа 
корист.;') 

Обимно дело ЕлеЈ,{,еnтu .мате.матuчке фе-
1iо.меnОЛО'luје, од близу о,сам стотина cТlpa

ница, Мих.аило Петровиh је објаlВИО 1911. 
год'ине [1]6. Већ у уводном делу ове К'Њиге 
ПеТРОВИЋ износи 'основну мис-аю, ,да упркос 
беокрајног шаренила које вљад,а у свету по
}arвa, 'Има међу њима заједничких црта које 
се могу юпазити у начину IHa који се у току 
појаlJ3а мења нек,а величина (перио~и~но, 

узлазно, силазно, скокювито), у .начинУ - на 
који се две или. 'више величина међу,собно 
к·ом.бинују (ДОК је-дна расте, друvа ОСЦЈ1!IИР~ 
или юбе осцилирају итд.), о за,конима iКоји 
регулишу те међуообне ,OД'Ho~e " кара.:кте.ри
стич.них величина појаве итд. ПеТРОБИЋ до
ОЈювно к,аже [1, стр. 4-5] : "T,a~e , су зајед-
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Идеје за .чате.мат1tчК'у фе1ю.меНОАО1.u.ју Петро
внп је добu.о иа студија.ма у БеО1.раду (1885--
1889), а развuо их је на студија.мд у Ecole Nor
male Superieure (1890-1894). - Михаило Пе-

тровиn са студија у Паризу (1892). 

Mihaito Petrovic а еи {'Ыее de la pl~enomeno
Logie щаthеmаtiquе lors de ses etudes а Bel
grade (1885-1889) et il {'а deve[oppee pendant 
ses etudes а l'EcoLe Normale Supericure а Paris 
(1890- 1894). - M ihailo Petrovit etudiant d Paris. 

ничке црте, површне или дубље, у дисn:а
ратним појав-ама 'веома IМН'ОгоБРОј,не. Оне су 
подлог·а у разним иауюама ;познатим и да

нас толиIOO многоб:РОјнИЈМ aHa.n.o~uja..tta uз.м.е
аУ дuсnарат'И.uх појава, чији су најпотпу
нији тип мате.м.атu:ч.х:е аuаЛО'luје међу пој а

.вама. Поједине су ОД њих биле од сущбо
-мосног значаја за развитак читавих гр·ана 

науке, као што је 'НI1!p. 'случај са онима, што 
чине аналогију међу разноврс·ним теорија

ма данашње Матема"N1чке физи.ке и које су, 
наслуhене у напред, биле видљиве при еди
фик-ациј и тих теориј а" . Петровиh, према 
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овоме, не тврди да је први уочио МОГУћНОСТ 

коришћења аналогија у процесу преДВИђа
ња ТОII<:а развитка пој ава 7. он наВ'о~и више 
уочених Эiњалогија других аут,ора као "слу

'faj и са онима, што чине З'ЗЈпажене анало
гије између физичких и ек,ономских поја
ва, и из којих су потекле где к,оје дан-ашње 

теорије у ПОЛИТИЧJroј е'кюномији" [1 , стр. 5]8. 
Петровићев циљ је, међу1'ИМ, да поја:ве лре
тражи са гледишта аналогиЈа и формули

ше их математички а тиме их IИ учини упо

требљивим у прак'си. Од теорије ка пракси 
и од праксе к,а теорији - '1'0 је марксистич
ко-лењинистичко језг.ро Пет.ровиhеве основ

не мисли (премда I()Н сам на 'r1oj Кlарактери
стици 'овог дела не инсистира).9 

у потери за .матемаТiИЧКИМ формулаци
јама појединих а.наљогиј ,а Петровиh је прво 
за природан нач.и.н увео "десwрипт.ивне 

елементе поја.ве" . ,Он ут.врђује који \су то 

елементи који појЗlВУ карактеришу так,о да 

познавање скупа параметара FI, F~, Fз 
Fk значи и позна,вање стања у iКjOMe се поја
ва налази. Он разликује К1валитативну од 
к~ваНТlИтативне деск.рипциј е. Петровиh 'Ј1ако 
и описује .неке KOHКlpe1'He појаве: кретање 

чиnре по ХОРИЗОН1'алној равни, пражњења 
КОНЈДензатора, хемијске реакције, 'ГОК ·неке 

болести, гас.тричК'и хемизам 'у организму 
итд.IО. Он , најзад, каже шта код ових пара

мет.а·ра треба ИСПИТJ1Iв'ати и ове 1'0 1К.онцен

трише на поклапање фигу.рат.ивне тачке 
поја!Ве: тот.алност К'аiрактеристичних вели

чина опште појаве представља та.чку у не
~OM (више димензионалном) простору а т,ада 

је кретање те 'Гачке ло том простюру исто 

ШТО и одвијање дате појаве. Ту су онда и 
познати пој мови о степену слободе, о веза
ма Пiрве и друге врсте, 'о х,ољcnюмним И ,не

холоном,ним системима итд. 

Диференцијалне једначине ,су основни 
елемент за прегюзња'Вање језгра анаЛQ.гије 
ако 'Их описује исти тип диференцијалних 
једнаЧ!ина. Тај ј е услов довољ·а.н. AK.Q се по
јаве не могу опис-ати само си.стемом дифе
ренцијалних једначииа, онда је за њ"Ихову 
аналогиј у потребно још и неко допунско 

кара,ктерисање. 11 

Из квалит·ативне интеграције диферен
цијалних једначина, у чему је Мих.аило Пе
'Dровић био један .од највећих мајстора сво
га в'ремена, као и 'Из К'в·антит,атИ!Вн~ инте

грације диференција.цних једначина :кюје 
КЗiрактеришу класу пој.ана, ПеЂровић из
влачм заКЉУ'-Lке о фазам.а .сщвиј.ања тих по
јава12 . Th су ,непосредне последице феноме
нолошких диференцијалних једначина. Ту 
су ·С1'ационарне фазе појава, ту је теорема о 
жИ!вој сили , ту је принцип одрж-ања енер..:. 

гије у конзервативним rюј а,ваМ'а итд. 
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Петровиh из ових .разма'Dрања И3Блачи 
схеме -за класифик,ацију појава. Он набраја 
и ,анализира :више схема, међу којима: по
јаве што резултују из акције узрока сталне 

јачине 'Или оне ш'Dо резултују:из узрока 
к-оји се мења пропорционално промени по
следице, затим .оне што Iрезултују 'из симул

тане акције два узрока итд., па све до оних, 
"што резултују из акције једн.ог IК'OrvllПлекс,а 

узрока који се мењају з-аједно са стањеlW 

појаве и- :юад су им непосредни објекти ве
зани међу собом непромеНЉJ1lВИМ веаама са 
једним степеном слободе". Све ово Петро
виrћ лропра.fiа проучarвањем КЈонкретних по

јава, међу којима, рецимо: електром'О,торна 
сила у термоелектричним колима , интрамо

лекулэ:рни .отпор, у механ·из-му фосфоро
сценције итд. 

Петровиfi се и сам ооврве на филозоф
ски ·и-практични значај овоје феноменоло

гије .и вели: "и оама по себи, незавионо ОД 
услуга које м.огу чинити као водиље у по
јединим истра,живањима, матемаТИ'iке ана

логије имају свога ~аРОЧИТОI1а филозофск.ог 
интереса. Велики проблем Природне фило

софије, чије је решење идеални асm:L11ТОТ,н.и 

циљ свих наука и ,кю)!и се састоји у томе да 
за све оно, ШТlо се Мiopa преТПОСТlављати 

ради разумевањ'а природних појава, 'К'ао и 
БРОј пропозиција .које обухваroју све што 
се у Природи дешава, сведу на што је МО
гуЋе м:ању меру, постоје УТiOлик.о IПiристу
па:ЧiНији и утолико више ОJllакшањи, у 'КL{)ЛИ

ко бу:це веfiи број запажен-их анал,огиј'а ме
ђу диспаратним пој авама" [1 , ст,р. 751]13. 

Даље, Петровиh ,наСТЗlВља с.в·ој 'а раз:м:и
шљања о јединству науке, да би на rкpa,j y 
изнео ,веома важно мишљење о да1iашњој 
теорији 'Модел,ов,ања 'и .аналолних рачун

ских машина. "На послетку, маrrематичке 
аналогије могу чинити ј ош једну 'Врсту 
услуга - пише ПетРОВИћ, к,оје у појединим 

СЛУ'iај е.вима имају свој е нарочите важно
сти: о.н.е су јед-н.о noдес-н.о (подвукао м.с. ) 
помоhно средство за Atатеријализацију ака
лuти-чких nроблеAtа. М!атериј·ализација се 

са'Стоји у томе , да се за један даТlИ ана'JIИ
тички проблем нађе конкретна по}а.в,а, за 
коју ће важити .исте релације и исти зако
Ю1, што би се добили .аналити'iК'ИМ решава
њем тога проблема" [1, 'стр. 755)14. Пу.mта
њем "у рад" тахве nюј1атве iИ ,мерењем њених 

юа;рактеристичних 'величина решава се до

ТИ'iНИ аналитички проблем. У 'I'oj 'Мисли 
М:юсаило ПеТlровиh је иска,зао OOНiовни 
принцип на коме nочив:ају ,анаЛОI1не .рачун

ске машине данашњице и будуfiностиt5 • 

Михаило Петровиfi је -и сам Кlao К'ОИ

структор радио .на реализ·ацији овог прин
ципа. У раду Апарат с течuош'hу за ~pa-

фuчку UUTe~paциj.y извесних типова дuфе
рекцијалuuх једка-чuuа16• Петро.виh је опи
сао конкретан пример "материјализације 
анал:итичких проблема" тиме што се у СУД 
оа теч>Нюшhу одређеног облиК'а пот,апа тело, 
такюђе .одређеног облика, а решење ОД11Ова

рајуће диференцијаJliliе једна'iине која опи
сује пој-аву помер3!Ње 'НИВоа те'Чности у за
ВИQНОСТИ ОД облика су,да и тела и на'iина 
потапаЊ'а тела и добија се једноставним 
мерењем висине тог НИЈвоа1 7 . 

П.ојаlва теорије rрел·атив'Итета пада у вре
ме К'ада Петравиh на}ЗИ1Ше ствара у обла
сти математичке феНiOменологије. Ов'а тео
рија није могла променити НИ1Шта у ПИ'Ilа

њима везаним за "материј-ализациј у" ана-

Михаило Петровttl't из вре .... ена рада на .. Ел.е
"чентuJtа .м.ате.м.атuч'Ке феНо .... е1tол.оzuје... Бео 

'рад 1911. 

Mihailo Petrovit d t'epoque de ses travaux sur 
»Les elements de la phenomenologie- mathema

tique. Betgrade 1911. 
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МИРКО СТОЈАКОВИЋ - ДРАТАН ТРИФУНОВИЋ_ 

'ЛИТИЧКИХ проблема 'али је гюко.лебала Пе
тровивеве филозофске ст,авове. У делу Фе
uо.м.еuолош'Ко nреСJl.и'Кавање издатом 1933. 
(2), он се ОСВРће на проблеме вез,ане за ре
лативитет !И, поред осталог, пише: ".,. у 
свему томе нема н:ич:еI1а ,аПСОЛУ'I'нога iИ не

проме:нљи'в о.г, ове је у тесној [Вези једно с 
другим, оно Ш'IЮ се ·~fOже сматрати као ап

солутно , то је сама егзистенција те зависно
с'ги између геометријсК'Их и материјалних 

факата. Па да ли .0Н'да - ПИ'I1а се Петровиh, 
и може бити говора о проблему о КlOMe је 

напред била реч , о могуhности да се слика 
м.атеријалног овет.а учини ап-солут.ном, не

променљивом, истом за ове посмат.раrче, з·а 

сва мерења и за све ПРИЛ'ике у КiOјима се 
посм-аТQа" [2, С'лр. 233]. УСТЗIН.овља:вање а.на
ЈЈ:огија почива на посмаЂра-њу, а поомат.рање 

једном посмат.рачу даје јед'не резулт,ате а 
другом друге. Овом виду проблема Петро
виh би се, верО'Ватно, врат-ио још једном, ј ер 
он ниј е могао ~rnровати, док не нађе ощ.го
вор !На ПИl'ање које је поста,вио, али рат га 

је !ОМео, а смрт га је, ето, претекла19• 

Значај Петровиhевог дела је велики . На 
поколењима која долазе је да учине да се 
оно не само не заб.ораi8И , неrю и да послужи 
као инспирација за нове palДoBe. 

БЕЛЕШКЕ - КОМЕНТАРИ 

1. Ову ра,справу др Мирюо Огојако'в ић, 
профеоор УIниверзитета, прочитао је на 3. 
седници Друштва маггематичара и физича

ра Орбиј е 10. јуна 1948. године, ПОВОДОМ пе
тогодишЊ'ице смрти Михаила Петровиhа [8, 
стр 86Ј. На овој седници гаворили су још 
др А. БИЛИМОВИћ, др Ј. К"рамата, др К. Ор
лOiВ и др С. шљивив. После толlИКО IВipeMeHa 
ова расправ-а се Qбја'Вљује стога, што се из 
ње види да је у нас први, И !На ,време, про

фесор М. Стојюювиh НЭI10веC'l'ИО и rюРОНИ
као у савремено з'Начење Петровиhеве ма
теJlAlатичке феноменологије 'и рачунских ма
шина, ·као ·области теорије моделовања и 
анал,огних рачунсК'их машина које су данас 
ооновне науЧ'не дисциплине юпште киберне
ЂИlке. Ово је, свакако, не мала -чињеница за 

данашња ист.раживања Петровиhевог \цела. 
Из 'ових разлога C1'Oja-ковићев рад -се данас 

обелодањује, јер ,наук·а мора д,а з-абележ.и 
ОЕ,акве чињеНiице, ,да је човек из наше 'сре

дине први и на 'време сК'реную. паЋGЬУ на 

П€1'lровиhеве радове у ,смислу lЊихювог !КИ
бернетског с.адржај.а. После 1948. nодине 
професар М. Ст.ој .а-ковиh је више пута пи
сао о 'свом професору Михаилу Петровиву 
(в~ети (IОЈ). 
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Наш зна.ме:н.ити .Аtате.м:атичар, акаде.мик Јован 
Кара.мата (1 902- 1967) био је близак сарадник 
Михаилу Петровиh.у. Поред неколико KoAte1i
тара о феuо.ме1tОЛО1.uјu сво2. професора, Кара 
.чата је у свету знаТНО доnрU1iео да се упозна 
Петровuh.ево дело. - На слици је проф. Ј. Ка
ра..чата за вре.м.е предаваља 1Ш Уuиверзитету у 

feTUHZe1iY (1933). 

L'eminent mathemathicien Jovan Karamata 
(1902- 1967), de ~'Academie serbe, а ete иn proc}te 
coHaborateur de MihaHo Petrovic. Стасе d plu
sieurs comтentaires de La phenomenotogie de 
son professeur , Karamata а sensiblement aide lа 
propagation dans le monde de ~'oeuvre de Ре 
trovic. - L e projesseuT Karamata faisant иn 
cours d l'universit e de Gбttingеn еn 1933. 

2. Нашој средини мал() поэна'I'a Еј генсо

нова 1rњига {3] детаљно изл-аже односе у 
моделу, који ће се доцније у теорији систе
м,а развити до n-рецизН'Их тео.ријоа О м·аштаб
ним коефицијент.им.а између оригинала и 

модеља (ЈЗ . нпр. [IЩ. 

3 МlИX'аило Петровиh се ј1авља са фе.но

мен()Логијом ,први пут 1896. године у при
ступном npедава.њу на Вели,к.ој школи (12) 
и, према С8.\Ц.ржају овога предаваља и вре
мена настанка, можемо закључити д.а је 
Петровић из Француске, г.де се ШКЮЛ0вао 
(Есоlе Normale Superieure, генерациЈа 1889-
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1894), дошао у Београд са офЩ>мљеном иде
јом 'о аиаЛQгијама (.о овоме 'видетИ [13]). 

4 Овде доносимо општу дефИiницију мо
дела :кarкю би се MOГlao да увиди энач,ај Пе
тровиfiевих погледа од пре ,шездесет годи

на. Нек,а су А и В .два система објекта (А, 
В Е S). Системи А и В називају се моде
лом јед3ЈН према другом, оњда и само онда 
ако. можемо успостз:еити 'I'aK'O хомеомарфно 
пре-сликавање система А !На извест,а-н си

стем А' (А ~ А') и ХQмеоморфно пре-сли'ка
на В на неки систем В',(В ~ В'), да :оисте-ми 
А' и В' буду међусобно изоморфни. Тако 

Коста Croju1toeut!, (1867-1921), мате.катuчар, 
професор у,tuверзитета, nолитичар. Поред ус
nостављања а1tал.оzuја uз.м.е~у тер.кодu1tа.кuке 
'и ·еКО'н.о.кuје (1910), CTOja1tOBUn је још 1906. zo
дипе увео и дефинисао nоја.м. ентроnије у дру
штву и ти.ке З1tат'Но ишао испред ceoz вре.ке
'На. Као што је nоз1tUТО, тек од појаве кuбер-
1teTuKe (1944) појам еuтроnије је ?10тnуио ра-

зра~е1t. 

Kosta Stojanovic (1867-1921), mathematicien, 
professeur d'universite et ћотте politique. А 
part t' etablissement de t'anaLogie entre la thermo
dynamique et l'economie (еn 1910), Stojanovic 
а"?!lЏ~ _d.~s 19Q6, intт.РdUЏ , et. defini le concept de 
t'ep,tropie dtиt's tas'bciUe et рат ses idees s'est 
t.;.oiiv.·~·· Ьјеn еn' avance de '5011. temps. Ainsi qH'il 
еsГ"tоnnu С'е n 'est qu'avec lа creation de lа су
bernetique que la notion de l 'entropie а -ete 

completem:ent elaboree. 

одређена релација .. б и т и м о Д е л" у оз
наци џ. (,нпр. А џ. В) је-сте !релациј-а еЮВИlВа
ленције, јер је релациј.а ,,6 и т 11 М О Д е л" 
рефлек;сwвна « " А Е S) А !.L А), симеЋРИ
чна (( V А, В Е S) А !.L В '" В ~ А) и тран
ЗИ'Гивна ((V А, в, С Е S) А 1-' В '" В 1-' С '" 
А џ. С). ~ тиру анализу са док·азом о.вде 
не улазимо. 

5 Ko~ слу·чај·а ХоИдро-бра'Не Стој аК1Qвић 
мисли на 'више различитих модела з·а једну 

ис-ту појаву. У ПIШом случају када се ради 
с моделом (макетом) хидро-бр.ане и на њој 
иопитују све промене, примењује се тако
звано физичко МQДелов-ање појаlJ3е. Други 
случ·ај претпоставља Iпознавање матема'I'ИЧ
ког модела по}аве (хидро-бране) који ·се мо
делима (схема.м.а) к,омпјутера прево\Ц'и на 

уславе симулације у рачУ'НЭЈРУ. Нео'Спорно 
је дЭ!Н'ас, да се једној nој.а,ви у при'роди, дру
ШТ.ву, науци и тех.НlИЦИ може да придода 

Мате.катuчар, ХУ.olш1tист, филозоф, теоретичар 
'Х:њижев'Н.остu и у.кетиостu уопште, Мuлош Ра
дојчuh (1903-1975) детаљnо је проучио Петро
вићеву феnо.м.енолоzuју. Њеzов приказ uз 1949. 
zодине разјас'Н.uо је -н.еке основие ствари у .м.а-

т~.кати'Чкој фе1tоме1tолоzuјu. 

Le mathematicien humaniste, рћ,ilоsорhе~ critique 
d'art et de Шtеrаturе Mitos·.' Radojcic (190'З-Лn5) 
а etudie jusqu'au fond ' tii pnenomenologie de· Ре
tTi:wic. Dans 's6n €XpOse ··de [949 :Н - est раrv'еnџ 
а тe'ttre аи point · c"€Тtaines . parties de lа рћеnо-

>~\.. . ~ menotogie mаthе11'Юtiquе. 

1.19 
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више различитих модел,а, значи других ПQ

јЭ.lВа које су с П0ја'Вом изоморфне. Свакако, 
да избор моделовања зависи од врсте поја

ве и жељено'г облика маштабних к'оефици
јен.ата, при чему т.реба имати н'а уму, да 
уколико су две појаве (модела) .по Петро

виhу щ:испаратније, ro УСПОС1'ЭЋљ-ање ана
логије између њих има 'већи теори~скоИ зна

чај. На пример , једној биолошкој појави 
ПРИ'дод,ати један оптички модел iПрек.о ко

јег ћемо пратити биолошку поја.ву (пробле
МИ биотехнике) знач-и добити lВeћy "аlНало
ш-ку меру", него ,нпр. код две појаве из 
елекrpотехнике. 

6 у раду [7] тачно ОМО УЂВрдили ове ре
ференце, у којима је писано и расправља
но о Еле.м.еnти.м.а .м.ате.м.атu'Ч'Ке феuо.м.е1-(.QJtо -
2.ије [1] што за студију овог Петрови·hевог 
дела има посебан значај. 

7 "у једном нашем раду (iРУКОПИС у току 
обделавања ) обрадили смо проб.лем пој-аве 
анал·ошк:их проблема у делу Михаила Пе
ТРОВ>Ића, утврдили који-м ,аУТОРИl\otа припа
дају аналогије које помиње и ан·ализира 
Петровић , а такође установили смо ко _се 
све бавио проблемима ,аrналогиј-а у Србији 

пре Петоровиhа или за његово време, 'као 
Димитрије Нешић (1836-1903), Љубомњр 
Клерић (1844- 1910), Ђорђе Станојевић 
(1857- 1921), Сима Ма'Рlювић (1888- 1939?), 
Никола Вујиh <и .Др. 

8 Пе'I1ровиh је у Еле.м.еuти.м.а [1] увео iдo
ста економске теорије у 'смислу -аналогија : 
са термодинам.иком. Међутим, т.ре6а овде 
нешто тачно навести. Пiре Пет.ровиhа про
блем.има аналогије између еюономских тео- ' 
рија тржиш.та, затим политичке еЈООНомије 
и термодинами.ке, бавио се по први пут у 
нас математичар и пољитичatp Коста Сroја
новић (1867- 1921) [14]. На једном и само 
једном месту (1) Петровиh је у белешци на
вео .рад [14] К;осте Стојановића из 1910. го
дине [1, стр. 733] и поред 'I'Oта што је Пе
тровиh дословно ове Стој-ановиh.еве резул
тате експозиторно у ширем обиму Harвoo. -
О К. Стојановићу "идети [15] 'и [17]. 

9 О теорији и пра-кси у делу Пет.ровиhе
вом налазимо знатно раније КОД А. А. Бог
данова у ТеКТОЛО2.ији [18] 'Из 1922. године, а 
тз>юође и у приказу Петровићеве "францу
ске феномен<ЈЈЮгије" из 1921. године [19, 20]. 
Приметимо \Ца је овај познати филозоФ, ру
оки ооцијал'демоюрата, ревизиониста марк
сизма с позиција мэхИ'Зма, лекар 1110 про
фесији, 'који је умро вршећи неке научне 
опите на себи, теоретичар са који.м Лењин 

, у Матеpuјалuз..ку и е.Atпu.рuокрuтuцuз.м.у no
лемише, веома много цитирао, користио и 

често подстицао Пе'Щ>ОВиhеве аналош,ке 
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АНА,цЕА1I1Н НАУН СССР 

ЈШ(.'ТI\ТУ1' !:стОt'Ин 

Ј.;С'Гf:СТВОЗIJАIЈШl 1: 'Н';ХIJШ;(I 

АНАЛОГЩј Б ГlРАI{'ГИ[{Е 

НАУЧНОГО ИССЈШДОВАНИЯ 

ИЗ I-fСТО~ИН 

ФIl3И1Ю-\ЩТС\IаТIIЧССЮIХ ЈIЙУН 

IIЗДД'!'ЕЛЬСТВО $СНА'Уli:Л~ 

_ 197 0 

у овој књизu cosjeTc1Coz еnuсте.чол.оzа-фuл.озо
фа Aee1tupa Ива1tовu'Ча УјО..4(.ова Петровu1tева 
фе1tО.Atе1tолоzuја је ставље1tа 1tQ. прво .м.есто 1Сао 
прете'Ча 1Сиберuетюсе. Као што је nо'Каэаuо у 
раду др Мирко Стоја1Совиlt 'Чuтаве 22 zодuuе 
пре coejeTc1Coz nаУ'Ч1{.U1Са У1Сазао је па кибер
'Нетu'Ч1СU c..w.ucao u суштunу Петровultеве фе'liО-

.чемл.оzuје. 

Le philosophe et epistemologue sovit?tique Avenar 
Ivanovitch Ouiamov trouve que [а рћеnотenо
Zogie de Petrovic peut etre consideree en tout 
preтier Неu сотте precurseur d ta суЪе1'11.е
tique. Les travaux de Mirko Stojakovic, 22 ans 
avant Ze savant sovietique. ont indique que [е 
sens et Z'essence de [а cybernetique se trouvaient 

dans [а phenoтenoZogie de Petrovic. 

проблеме. дОК је ·првих деценија нашег 'ве
ка наша нау·ка биља нема према Пе'I1Ювиће
вој математичкој феномеНОЈЮлији (Петро
виh није им.ао ученике на ОВОМ пољу нау
ке), дотле у Русији Алексаrн.д.aIP Алексан-
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Разне појаве у nрироди и друштву %оје "tt.lшју 
исти .матеЈ,штuч%и .модел., Петровuћ је систе
.. катски пратио nравећu неку врсту катал.оzа. 
На слици је Петровuћев аутоzраФ једне стране 
"Каталоzа "Која се односи па фуn"Кциоnалnе ана
лоzuје изражеnе e"Kcno1-tеnцијал.но .. ч фу1-t"Кцијо.\t, 

Les differents phenoтenes dans la nature et 
dans la societe huтaine ayant Le тете modeLe 
тatheтatique ont ete systematiquement resolus 
рат MihaHo Petrovic qui еn avait fait unе sorte 
de catalogue. Иnе page du cata[ogue de Petrovic 
ayant trait аих anaLogies fonctionneLles expri
mees рат lа fonction exponentieHe est reproduite 

plus haut. 

дрович Богданов (1873- 1928) веома синте
тички проучава Петровиhево дело. 

1 О Петровићеви радов-и из математичке 
феноме.нологије недвосмислено нам указују 
на Пе'IYовиhеву ОПШ'I1у 'Културу, познав-ање, 
и 1'0 веома добро, многих .подручја науке и 
технике. "ЧИ'l1алац" ·се мора ДИВИТИ 'обиљу 
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мисли и појмова - пише Драгољуб М.арк.о

вrић [21], разноврсности примера и запажа
ња, и њиховој повезаности (ПQред детаљне 

анализе) са разноликим појавама у свима 
природним наукама, нај-чешће у физици 
(меха,ници), хемији и биоло-гији. ДаlН,зшњи 
м·атемати-чар - :настаlвља професор Марко

вић (1903- 1968), који ове више тоне у уске 
специјал.ности, не може се ослободиТIИ ути
ска који на њe~a остављ-а пишчево позна
вање м.атематици 'сродних наука, нарочито 

познавање литературе из механике, физике 
и хемије (нара,в,но, ПР€'1'vIа стању т-их наука 

у доба прве деценије овог века)". Ми биомо 
овоме придодали да Петровиhево дело Ме

тафоре и алеzорuје кюје је изд,ала Српска 
књижевна задруг:а 123], открива нове судо
ве о ПеТ1ровиhевој КУЛТУРИ ",својствене јед
но'м оштром посм,аТ1рачком 'духу , КtЗiКаrв је 

био Петровиh у области тач'Них iН-aYKa" (И . 
Ђаја, 1937). 

11 СТОјЗlковићевом т.ачном заlКљуrч:wва
њу, да је интеграл диференцијалне јед.на

чине она моделујућа функција к'оја служи: 
да препознамо аналошко језг.Ро међу -ди
спаратним поја.в-ама, придодали бисмо и јед
но опште м.ишљење о диференцијаЛНИl\'I 

јед-начинама у делу Михаила Петровиhа. 
Као француски ђак, вероватно \Да је Петро
виh :на самом по-четку научн.ог обуковања у 
Паризу прихватио тврђење Н. Poincare-a 
" да су у осноlВ'И 'свих природних пој ава -
зак,m-Ia диференци}алне једначине" и бира 

једначине као средс'IUЮ чистих математич
ких истра.живања ,КlOje му је ПОСЛУЖiИло -и 
у ['ЮC'Ilављању своје математичке феноме
њољогије. Овај утицај -диференцијаљних 

једначина Петроrвиh је доцније пренео -и на 
веh.и број својих ученика. 

12 Михаило Петровић је објавио више 
радова из квалитаТИ8не интеграције дифе

ренцијалних једна-чина и показало се, да се 
у .области диференцијалњих ј едначи:на Пе
ТРОВИЋ, донекле, искљу-чиВоО бавио кв,ал.ита

ТИ[ВНJ1.iМ ipешењима ШТ\О је довело до веома 

запажених ~ригинаJIIНИХ прило'г'а, тако да 

извеоне специј алне фу.нкције добијене из 
квалитативне интеграције, но'се Петровиће

во .име у науци (према [13]). ПеТРОВИћ је из 
дифере:нциј.алних једнач:ина објавио 87 ра
спрата и 4 посеб:iе књиге. ЊeIlOВ најзнач-ај 
нији рад из к,валитативне IИЈнтеграције је 

свак.ако монографија из 1931. годи-не <Објав
љена у Memorial des Sciences mathematiques 
[28]. После пе.нзионисања {1938. ГОДlИне) и за 
време рата Петровиh је писао юбимну мо

ноорафију 'о квали'ГаТИElној интеграцији ди
ферооциј.алних једначина на 25 гра.ка [13]. 
ИнтересанТlНО је приметити да је прву вер
зију O~BOГ 'рукописа из 1939. године "на леп 
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начин" одбила Српс&а краљевска академи
ја да штампа (!!) [13]. Петровиh је за -време 
рата дотеривао !Овај 'рук-опис и почетком 
1943. го,дине коначно га 'ОфОРМlио. Пет.ро:ви
ћене заостале рукописе, ·ка-о што су обим
њији ,текст..ови: Метафоре и ал.еzорuје, Про

cт>u бројеви и Квал.итативна иnтеzрацuја 
дифереu'Цијалuuх јед1iач,ина, 'Откупио је 
Матем:атички институт у БеОIlраду. Аутор 
ових бележака када је р,адио на својој књи

зи [13], где је обј.ављена ова фак'Гографија 
о Петровиhу и при 'Објављивању Петрови

ћевог рукописа Метафоре и алеzоpuје [23], 
доби,о је на помену'Гом месту информацију 

да је Петровиhев рукопис из :юва.rnитативне 
интеграције диференцијалних једњачина 

загубљен (!). 
13 Према изворима др Милоша Ращој 

чића [29], мо-жемо запазити да је у феноме
нологији Петровиh увек ОДQија,о да изјави 

да се баЈВИ фил-озофијом - нек-ом ВРСТ·ОМ 
епистемологије. Профеоо.ар Рад'ојчиh је 

следеhе записао: "Математичња феномено
логија ·оБУXlвата, дакле са свог становишта, 
све могуће примене -математике. Она има 

филозофски значај. Али, мада се Михаило 
Петровиh ozpa1)UBao од филозофије (курзив 
је наш), наглашавајуhи да се њоме не бави, 
већ да му је сврха -наука која по уз-ору на 
ма7ематику има практичну Iвредност, он је 

био по својим /Основним филозофским по
гледима мехаНiицист.а". 

14 Овај цит-ат, њоји есенциј,ално Ha,N)'Be

штава СУШТИiну савремених аналотних ра

ч yrнских машина, а к,ојег је М. С'Ilој.а!lшвиh 
обелоданио 1948. године, jarвљa се знатно 
доцније и .wод ДРУI1ИХ ;aY'Ilopa, као [6], [за] 
и [31]. 

15. О.вак;во 'Гврђење професора Стојако
В'ИЋа -од пре 29 лО'дина билО' је свак,ако ме
рода-вно, јер се професор Стој.аковиh у нас 
међу првима почео да 'бави проблемима ,ра
чунских М3Јшина у теоријском смислу 
(структуре машина, алгебре и сл.), а тњюође 
и у практичоЊИlМ проблемима К,Qнструкщије 
рачун ских машина. Као 'Информацију наво
димо C'Iloj-аКОlВиhев-о учешhе на саве'Ilовању 

"МаШИ1Не эа раЧYlНаЈње и љу,дска мисао" 
(Париз, јануар 1951) [32], каоо и један веома 
успео Отюјаковиhев изум за цифарске ра
чунске машине кла,сичног 'Ilипа [33] (овај 
изум је и патентиран). 

у вези Петровиhевих антиципација са
времених пнеу.матсК!их и хидрауличњих ра

чунских .машина (аЈналогних рачунских ма

ШИЈна) , 1к·ао и елемената Rибернетм,ке, наве
димо јасно, да је још 1948. године, када је 
кибернетик,абила као наука тек 'У зачетку, 

професор Мирко Стој ак,овиh указао "да Пе
тровиhа треба смат,рати за једног од пrрете-
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ча 'идеја изнетих у к,ибернетици". Овај Сто
јаковиhев СУ;Д од пре чегврт века за нас, 
.кюји се баlВИМО историјом -матема'I1ИЧКИХ на
ука, има -веома ваЖlан значај и одређено 
место у нашој историји lиау.ка. Подсетимо 

овом ,приљюсом да је тек 1972. године сов
јетски филозоф-мат'емаrгИЧаЈР А . .и. Уе.мов 
у својој књизи [9] ек;оплицитно ода'О Петро
виhу признање к,ао претечи кибернетике 

стављајуhи га у први ред 'Њосилаца савре
мених идеја и конкретних решењ-а, Шта је 

С'Ilој .ак.авићу показало да Петровиhу 'Нису 
биле ·стране 'идеје онога што се данас ,на
зива кибернетиком? "Ак:о је појам повратне 

спреге ,основна ства'р у тео:риј и управљања 
а ова, и поред све l-QCrмплеконости, основна 

ствар у кибернетици, - онда ,се код Петро
виhа далеКQ пре \Него к,од Винера -могу .наhи 

сви ти елементи. Јер, шта је друго нею по
вратио дејство Петрс,виhева .м..одuфих:атор

ска улоzа која, каКЈО сам Петровиh каже, 

"има поред ја-чине ом свој смисао позитиван 
или негативан, у датом тренутку, према то

ме да ли елеменат под њеним утицајем ра

сте, или -опада у 'Гом TpeНlYТoKY, У првом слу
чају теж·ња се сматра ИМПУЛСИВНО'!l1: у дру
гом депреСИВrЮМ" [2, стр, 901. У класифика
цији улоге феноменолош~о.г типа, Петро
виh наводи улоге импулсивњих и депресив

!Них фактор.а, УЛQге 1-iuвелаторске, реzула

торсх:е, к-оордиnаторске или стабилuзатvр
ске. Као што је ПОЗЋато, Тio су све појмови 
из модерне теорије а'Утомата (Iвидети [34] -
наша пр.), из теорије регулациј е и стабили
зације. И као што је Н. Винер тврдио да у 

кибернет,ици морају да ·сарађују матемаТЈ1-
чари, физичари, биол-ози, медицинари и 

ек'сном>исти, тако је 'и Пет-ровиh у својој фе
номенологији повезиваю све ,()Iве врсте стру

чњака препљиhуnи њихове области", 

Оно што сигурно 'I'реба тврдити јесте да 
су проблеми у ПетровићеВ'ој феноменолоти
ји ,к.ибернетски (пој:ава, механизам, упраЕ

љање, језгро, схема, анаЛО'I1не рачуноке ма

шине, биол'ошки процеси и др, ). Пре свега, 
овде треба поменути резултат дубоког Пе
тровиhевог изучавања аналогије ,између 
процеса у те~ничким и биољошким систе
мима и синтетичкюг узајамног ю60таhивања 
ОДГОlВарајућ.их грана науке. Последње наше 

истраЖЈивање шире полемике :о Петровиnе
Бој феноменологиј и ,на на-учном скупу Си
сте.м.nиј nодход в савре.м.еuој биолоzuu (Мо
сква, 1968, [35]), где знам€!нити совјетски 
биолог А. А. Мал.иновскиј наЂО,ДИ Петрови

nеве резултате из 1906. и 1921 . године као 
чисто -6иотехничке-кибернетске [35, стр. 19], 
у'К'азује да анализа Петро,виhевог дела у 
смислу ·основа кибернетике није ј .ош завр
шена. Неоспорно, да овоме треба придодати 
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и Петровиhеве резултате у "техњичк'Ој фе
номенологији", тј. анаJIlOГНИМ -рачунским 
маШИЈНзма и математич:к;ом моделовањ'У. 

16 Поред овог рада [36], Пе'l'ровић је у 
Сједињеним Државама обја,вио ј .ош један 
рад из аналогних рачу.нских машина [37]. 
Поред једне · Петровиhеве белешке у 
Comptes Rendus [З8), ово је било прво Пе
ТРОВИћеsо иступање са ·аналогним рачуна
рима који раде на принципу Кiретэња теч

ности. l<!O'MeHTaPt1 у смислу Петровићевог 
изузе'I'Но.г OTK-РИћа у области рачун-ара , по
чели ·су нагло да се обј.ављују где треба 
посебно 'Ист,аћи рад професора Прајса [З9] , 
који је детаљно изложио функцију Петро
виhевог рачунара, У нашем раду [61 изнели 
смо све појединости о Петравиhевим рачу
нарима и на'вели ПО1'пун одјек у свету, 

17 Приметимо да је ПеТРОВИћев рачунар 
- хид,роинтегратор био изложен на Свет
ској изложби у Паризу 1900, године у па
ВИШОНiу Орбије. Ок,ОЛlНости су довеле, да се 
у исто време у Паризу ОДРЖЗ1Ва.о и Међу
народни конгрес математичара, те веру је-

У.О да је веhи број математичара ·света ову 

"чудесну рачу,наљку са обој~ном водом " 
Е идео [6]. О излагању Петровиhевог рач'У
нара у паlВИЉОНУ Србије што је ,све неком 
симболикО'М наста'нка новог века наro:ве

стила нове М{)РУћНОСТИ у раЧУНСК'Ој техни
ЦИ, профеоор Лазар Трифуновић је у овојој 
књиз.и записао (40): "До.к су српски нацио
нални јунаци достојаНСЂВеио шетали по 

Jlpa'H палеу, у Српск'ом па'в'Иљону је изло
жена и једна {)мања машина, апарат хидро

интеграт.ор Михаила Петровиhа-Аласа, пр
ви предак БУДУћИХ аналогних рачун ара и 
компјутера. Како су била различита та два 
овета - један је умирао у романтичарском 

деюору, други је скромно али сигурно гле
дао !Далеко у будуhност!", 

18 После 'радова Симе Ма.рКoQвиhа, на 
ПРИlМер [41] , 000 је К'Од нас друга анализа 
теорије релативитета У математичкој фе

номенологији, 

О Петровиhевим радовима у теорији ре
л.ативитета видети [42-481. 
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ТЕОРИЈА И ПРАКСА МАТЕМАТИЧКЕ ФЕНОМЕНОJlОГИЈЕ М. ПЕТРОВИЋА 

LA ТНЕОЮЕ ЕТ LA PRATIQUE DE LA PHENOMENOLOGIE MATHEMATIQUE 
DE MIНAILO PETROVIC 

Mirko Stojakovic е! Dragan Trifunovic 

Dans cet expose nous avons fait ипе analyse 
partielle des resultats donnes раг lа рЬепоте
nologie mathematique de МјЬаНо Petrovic 
(1868- 1943). L'analyse а Не faite des рЬепо
menes de modelage, des phenomimes analoguf::s 
а сеих des machines а calculer ainsi que de сеих 
а сагасtеге cybernetique dans l'оеuvге de Petro
\'јС. Ayant еп уие que cet essai de 1948 avait 
deja montre que lа prevision de lа суЬегпеtiquе 

se trouvait dans les tгаvаuх de Petrovic, 011 
peut conclure чие c'est dans le mШеu scienti
Hque serbe que fut envisagee cette сопsё 
quence resultant de lа phenomenologie mathe
matique de Mihailo Petrovic et поп point dЗl1S 
les mШеuх semblables а. l'еtгапgег ainsi чи'оп 
l 'avait сги jusqu'a present. 

Le commentaire des Шustгаtiопs est fait рат 
Dragan Trifunovic. 




