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пРЕДГОВОР 

Српска академија наука и уметности и Универзитет у Београду 
организовали су  28. маја 2012. године једнодневни скуп под називом 
Српски математичари, у оквиру манифестације Мај месец математике 

2012. Циљ скупа био је да се представe живот и дело Михаила петро-
вића и Милутина Миланковића. показало се и овога пута да ове две 
значајне научне установе имају неограничене могућности да покажу 
сваки пут на нови начин дела и мисли својих представника и могућ-
ности стварања великих резултата и у нашој средини. Зато је већи број 
присутних на овом скупу иницирао идеју да се предавања, одржана на 
овом скупу, припреме и објаве у посебној публикацији САНУ и Универ-
зитета у Београду. 

Са задовољством истичемо да су на посебан начин садржај скупа 
обогатили и учинили посебно занимљивим студенти Милутина Милан-
ковића, сада чланови САНУ, Милева првановић и Богољуб Станковић, 
представљајући личне утиске и сећања на године студија, предавања 
Милутина Миланковића, његове специфичности и као професора, и као 
педагога и као већ тада препознатљивог научника, различитог од свих 
осталих. 

Да су Михаило петровић и Милутин Миланковић, као професори 
Универзитета у Београду, не само то, него у најбољем смислу речи и 
српски математичари, потврдили су и предавачи на скупу. Они су нам 
дочарали и колико су „далеко видели”, између осталог, и неопходан спој 
и прожимање  развоја теорије и праксе – фундаменталних истраживања, 
иновација и технолошког развоја. 

Следећи утиске и жеље слушалаца, присутних у свечаној сали рек-
тората Универзитета у Београду, да се припреми публикација са свим из-
лагањима, као трајан запис ове манифестације, верујемо да ће и читаоци 
ове публикације препознати особености стила у излагањима и откривању 
нових детаља о животу и раду Михаила петровића и Милутина Милан-
ковића. У таквом очекивању изражавамо посебну захвалност предавачи-
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ма – ауторима свих рукописа, као и рецензентима који су допринели да 
завршна форма рукописа достигне квалитет, који заслужују и установе 
које су организовале овај скуп, и великани чији је рад промовисан. На 
крају, напомињемо да је Уређивачки одбор поштовао индивидуалне сти-
лове у припреми радова свих аутора, осим у неким детаљима за које смо 
проценили да ће допринети квалитету публикације у целини. 

Београд, јуни 2013.     Уређивачки одбор 



ГОВОР пРЕДСЕДНИКА САНУ,  
АКАДЕМИКА НИКОлЕ ХАјДИНА

поштоване даме и господо, драги гости,

Дозволите ми да са неколико речи отворим ову Конференцију „Срп-
ски математичари“ која је ове године посвећена представљању живота 
и рада двојице угледних чланова Српске академије наука и уметности и 
професора Универзитета у Београду – Михаилу петровићу и Милутину 
Миланковићу.

прво, желим истаћи да је Српска академија наука и уметности осно-
вала значајну награду за математику. по нашем схватању, ово је највећа 
награда у земљи за ову област, поред других наука за које се ове године 
расписује награда, а то су техничке науке и медицина. Више пута сам го-
ворио о математици и о томе шта она значи. Времена се мењају и мислим 
да нараста број људи са свешћу да без математике не вреди улазити у 
живот, јер у већини стручних и научних области, данас готово да се и не 
може, без извесног, макар и минималног знања, математике. та свест је 
на неки начин овде превладала, барем је то мој утисак. Више нема толико 
родитеља који се хвале да је дете талентовано, генијално, а ето, само му 
се не допада математика. Ако му се не допада математика онда значи 
да му се не допада три четвртине свих струка. једна четвртина света је 
резервисана само за оне који могу и без тога, а таквих је јако мало и они 
који мисле да ће упасти у ту групу, обично се варају. 

Ви знате да је математика данас ушла у све области. Али оно што 
хоћу посебно да нагласим јесте да је математика саставни део егзактних 
наука и да је она управо једно од средстава којима се те науке обично слу-
же. Она је ушла у готово све науке па између осталога и у хуманистичке. 
Данас се не може замислити неко из тих наука који баш ништа не зна из 
математике. Економија није више оно са чим сам ја одрастао, математика 
је велика и дебела у економији и зато се број правих економиста смањио.
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У неким наукама су врло јаке узајамне везе између математике и 
тих наука. Оне се преплићу и на тај начин што се врло често дешава да 
се многе ствари пре открију у тим наукама него у математици, а значајне 
су за људску цивилизацију. после математичари то узму, виде да је то за 
њих одличан материјал и да могу боље да га направе него што то могу 
инжењери или неки физичари. Не бих сада набрајао али бих напоменуо, 
рецимо сектор тзв. коначних елемената, који су настали у инжењерској 
пракси, а касније су их преузели математичари. Данас инжењери без 
тога не могу, али се све више ослањају на математички приступ. И ма-
тематичари којима је овај скуп посвећен, Михаило петровић и Милутин 
Миланковић у својим радовима су веома добро показали значај матема-
тике у истраживањима у другим дисциплинама и њиховим применама. 
Не бих желео сада о томе да говорим, јер ће о њиховом доприносу развоју 
математике у нас, као и развоју САНУ и Универзитета у Београду у својим 
излагањима говорити и предавачи на овом скупу, о чему нам сведочи и 
већ утврђени програм скупа. 

Математика постаје у извесном смислу и начин размишљања. Овај 
век је и век науке, где математика заузима посебно место. Неке земље, 
а и Академија наука, једноставно проглашавају овај век као век науке. 
И то није само фраза какву бисмо ми волели да чујемо, већ је то један 
озбиљан приступ који мења суштину од забавишта па све до крајњег 
образовања, доктората и тако даље. то је битна ствар и ми у том правцу 
напредујемо, али чини ми се доста споро, што је велика грешка. Зато 
с правом очекујем да ће и један од резултата овог скупа бити путоказ 
како треба развијати математику, не заборављајући фундаментална ис-
траживања водити рачуна о могућностима повезивања истраживача у 
интердисциплинарне тимове, где би своје место нашли и математичари. 
Корист или добит би била огромна, ако бисмо на томе више радили јер 
бисмо изменили на известан начин наше размишљање. Не би тада наше 
размишљање било претежно фолклорног карактера. Зато морамо напо-
менути да морамо имати у виду не само правац научно-истраживачког 
развоја, него и фазе које претходе томе. Све мора да почне од основне 
школе, а можда и активности у оквиру манифестације „Мај месец мате-
матике“ могу томе да допринесу. У земљама, као што је нпр. Француска, 
деца почињу много раније да се упознају са науком, а највећа је добит од 
тога што се рано сроде са математиком и касније гледају на те процесе 
на други начин. Многи људи не могу да пруже свој максимум, из разлога 
што немају неке елементарне основе из математике, па самим тим ни у 
својим наукама нису могли много да напредују. И још нешто, резултати 
ова наша два великана научне мисли Михаила петровића и Милутина 
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Миланковића могу да нам помогну и у развоју свести о могућностима 
постизања великих резултата и у нашој „малој“ средини. 

На крају хтео бих да истакнем да су Академија наука и Универзитет у 
Београду своју сарадњу регулисали и одговарајућим уговором о сарадњи, 
а један од резултата те сарадње је и организација ове Конференције. Са 
очекивањем да сарадњу убудуће још више интензивирамо и обогатимо 
све вас поздрављам и желим пуно успеха. Хвала вам.





пОЗДРАВНА РЕЧ пРОФ. ДР БРАНКА КОВАЧЕВИЋА,  
РЕКтОРА УНИВЕРЗИтЕтА У БЕОГРАДУ

промоција математике као научне дисциплине веома je велики иза-
зов из више разлога, зато што може да обухвати следећa размишљања: 
представљање могућности како децу кроз игру заинтересовати за ма-
тематику у најранијем узрасту; откривање тајни лепоте решавања раз-
них математичких проблема ученицима различитог узраста; откривање 
могућности примене математике у разним сферама живота. Наведене 
чињенице чине ову, једну од најстаријих наука, увек атрактивном и све 
актуелнијом. У свему томе, нису мање занимљива ни представљања и 
сазнања о животу научника посвећених овој науци, за многе врло ап-
страктној и тешко схватљивој. 

Оваква активност има посебан значај, ако се има у виду чињеница 
да је интересовање ученика за студије природно-техничких наука из 
године у годину све мање. Овај тренд уочен је не само у нашој земљи 
и земљама у транзицији, већ и у технолошки развијеним земљама. Са 
друге стране, модерно друштво је засновано на информационим тех-
нологијама и економији знања, тако да недостатак стручних кадрова 
из области природно-математичких и техничко-технолошких наука 
може довести до технолошког заостајања и економског сиромаштва. 
Математика представља основу природних и техничко-технолошких 
наука, стога увођење ученика у свет математике у најранијем узрасту, 
почевши од предшколског периода и основне школе, може да заустави 
овај негативан прекид и значајно допринесе повећању броја студената на 
природно-математичким и техничким високообразованим установама, 
као и подизању квалитета наставе на овим усмерењима. то би врло брзо 
допринело развоју информационог друштва и економском просперитету 
земље. Истраживања показују да постоји директна зависност између 
процента високообразованог становништва и степена економског раз-
воја неке земље. 
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У жељи да дају свој допринос промоцији математике у време трајања 
активности под заједничким називом Мај месец математике, Српска 
академија наука и уметности и Универзитет у Београду определили су 
се да током једнодневног скупа, названог Српски математичари, серијом 
популарних предавања и „казивањем” студената Милутина Миланко-
вића широј публици представе најзначајније резултате два великана 
епохе двадесетог века: Михаила петровића и Милутина Миланковића, 
најинтересантније детаље из њиховог живота, као и то како су се њихови 
животи испреплетали и утицали на развој и рад Универзитета и Акаде-
мије, али и нашег друштва у целини. Неће бити заборављене ни анегдоте 
о овим знаменитим научницима, што их чини још занимљивијим. Оне 
нам казују да су и великани научне мисли ипак само обични људи, који 
умеју да уживају у свим дражима живота. 

проучавањем живота и дела Михаила петровића и Милутина Милан-
ковића бавили су се научни радници из свих универзитетских центара 
Републике Србије. то нам говори да су ова два великана у правом смислу 
били српски математичари. то потврђује и избор предавача на овом скупу. 

Због тога смо и на Михаила и на Милутина посебно поносни. Надамо 
се да ће неки млади истраживачи и научници, можда, кренути њиховим 
стопама.

Михаило петровић је и утемељивач инжењерске математике на 
нашим просторима, чији су развој успешно наставили његови учени-
ци, а пре свега професори универзитета, Радивоје Кашанин, Драгослав 
Митриновић и тадија пејовић. 

Милутин Миланковић је несумњиво један од највећих научника на 
светском нивоу, а у Србији XX века недвосмислено највећи. Михаило пе-
тровић је сигурно један од најзаслужнијих што је Милутин Миланковић 
своја највећа дела створио у нашој земљи током вишедеценијског рада 
на Универзитету у Београду. 

приметимо, на крају, да је математика највише допринела развоју 
технике и технологије, као и развоју наше цивилизације кроз историју. 
Развој нових математичких дисциплина, почевши од Еуклидове матема-
тике и идући тако све до данашњих дана, омогућио је технолошки напре-
дак и индустријске револуције. последња, рачунарска и информатичка 
револуција, која још увек траје, започела је средином XX века проналаском 
диода и транзистора као дискретних елемената, и довела је до развоја 
интегрисаних кола, микро-електронске и нанотехнологије. Овај техно-
лошки прогрес омогућио је теоријски развој физике, који је заснован на 
нелинеарној математици, чији је утемељивач Фридрих Гаус. Без развоја 
нових дисциплина математике не би била могућа ни Ајнштајнова теорија 
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релативности, ни теорија климатских промена Милутина Миланковића, 
као ни развој астрофизике, свемирских истраживања или, у новије доба, 
теорије струна. Математичкo моделирање информационо-комуникацио-
не технологије данас су неизбежан алат у свим областима, рачунајући и 
медицинске и друштвено-хуманистичке дисциплине и занимања. 





ЖИВОт, ДЕлО И НАУЧНИ РАД  
МИХАИлА пЕтРОВИЋА АлАСА

Љубомир Протић

Апстракт: Користећи разноврсну литературу као и сећања наших 
старијих математичара приказане су околности у којима је Михаило 
петровић одрастао, стицао образовање, а затим и његов утицај на 
развој математике и њених примена у нас, као и бројна интере-
совања и међународна признања. представљен је и анализиран 
један типичан рад Михаила петровића из области диференцијалних 
једначина и њених примена у хемији. 

поштовани господине Хајдин председниче САНУ, цењени господине 
Ковачевићу ректоре Београдског универзитета, поштована и драга коле-
гинице Бокан, проректорко Београдског универзитета, уважене колеге 
поштоваоци дела и рада Михаила петровића.

Најпре бих желео да вам признам узбуђење што говорим о нашем 
великом математичару пред овако цењеним скупом људи и у овој Згради.

Када кажем у овој Згради онда мислим на следеће. Године 1878. 
десетогодишњи Михаило завршава Основну школу и уписује се у прву 
београдску гимназију која је тада била у дворишту Капетан Мишиног 
здања, односно овде. У овој згради је он потом провео шездесет година. 
прво као ђак гимназије, касније Велике школе, изашавши из ње 1938. 
године као пензионисани редовни професор Универзитета. Дакле цео 
свој „радни век”. Имао је, истина, паузу од пет година, док је боравио у 
паризу за време студија и при изради и одбрани докторске дисертације.

Микина кућа се налазила, а налази се и сада, на пет–десет минута 
одавде, непосредно иза зграде патријаршије са погледом на Саву и Дунав, 
две реке на којима је провео добар део живота.

Да би симболика била потпуна указао бих вам и на следеће. Да-
нашњи Математички факултет излази целом својом дужином на Си-
мину улицу. Ретко ко зна по коме Сими је та улица добила име, па бих 
био слободан да кажем неколико речи о томе. Ради се о следећем. Бака 
Михаила петровића, Марија (рођена Нешић), жена легендарног проте 
Саборне цркве Новице лазаревића имала је брата Симу. Симо Нешић 
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се као дете имућних родитеља школовао у Београду а потом и у Бечу. 
по повратку из Беча у Србију радио је у полицији као преводилац јер 
је одлично говорио немачки, француски, турски, грчки, јеврејски, цин-
царски и арнаутски језик.

јуна 1862. године, у познатим догађајима код Чукур чесме погинуо 
је као српски тумач. Он је био прва жртва тих догађаја, приложивши тако 
свој живот на Олтар ослобођења Отаџбине.

Михаило петровић је рођен 23. априла 1868. године у оновреме-
ној угледној београдској породици. Његов деда, као што смо већ рекли, 
Новица лазаревић (1821–1902) био је угледни и учени прота Саборне 
цркве. Стицајем породичних околности водио је бригу о свом унуку јер 
је Микин отац Никодим (1843–1875), нажалост, рано умро, када је Мико 
имао свега седам година. Када кажем нажалост мислим пре свега на 
младог Мику, али и на српски народ јер је Никодим био (као и отац му) 
веома образован човек. Завршио је теологију у Новгороду и Кијеву где 
је и докторирао. Немам података јер то нисам специјално истраживао 
али је, свакако, један од првих доктора теолошких наука код нас. 

Млади Никодим је по повратку у Београд радио као професор на 
Богословском факултету а у црквеним круговима је остао познат као 
оснивач и први уредник часописа „православље” који (са нормалним 
паузама у ненормалним временима) излази и данас као гласило српске 
патријаршије.

три Микина брата: Радивоје (1869–1898), Милош и Новица, умр-
ли су врло млади; и они су били интелектуалци. Радивоје је наставио 
породичну традицију. И он је завршио теологију у Новгороду. једино је 
сестра Марија живела дуже и са њом је Мика имао изванредне односе 
целог живота. Рођена је 1875. године, а удала се за познатог правника 
Живојина перића 1895-те године. Интересантно је поменути да је на 
свадбу, из париза допутовао и Михаилов професор, чувени Емил пикар 
(Emile Picard), што само по себи говори колико је наш млади математичар 
већ тада био цењен у највишим светским научним круговима.

Млади љубопитљиви Мика проводи детињство и рану младост уз 
мајку Милицу и уз брижног деду Новицу. Микину мајку сви савременици 
описују као дивну, тиху жену и сви се слажу да Михаило петровић личи 
на своју мајку. Исто онолико колико је она бринула за сина у младости, 
толико је касније професор петровић, као пажљив син бринуо о мајци, све 
до краја њеног живота. Милица петровић умрла је, на Микиним рукама, 
у Швајцарској 1918. године, од рака желуца.

Завршивши Велику школу у Београду, млади Михаило петровић 
одлази у париз, где најпре полаже тежак испит за упис у Ecole Normal 
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Superieure а потом је ученик и докторанд на тој, тада најбољој светској 
математичкој школи. професори који му предају најпознатији су мате-
матичари тог доба: Анри поенкаре, пол пенлеве, пикар, Ермит, Апел 
итд., али и физичари као што је нпр. добитник Нобелове награде 1908. 
год. Габриел липман и други. липман је нпр. толико ценио младога Ми-
хаила да га је водио као асистента – демонстратора приликом својих 
предавања у Енглеској.

Круна Микиног школовања у Француској била је одбрана њего-
ве докторске дисертације „Sur les zéros et les infinus des intégrales des 
équations différentielles algébriques” (О нулама и бесконачностима ин-
теграла алгебарских диференцијалних једначина) на Сорбони пред ко-
мисијом у којој су били Ермит, пикар и пенлеве. пред препуном салом 
дисертација је била оцењена као изванредна, што је и приличило једном 
од најбољих студената Ecole Normal Superieure. У дисертацији Михаило 
петровић разматра неколика питања која се односе на директно изуча-
вање нула, бесконачности, максимума, минимума... интеграла (решења) 
алгебарских диференцијалних једначина и нађене резултате примењује 
у изучавању интеграла са становишта опште теорије функција.

Интересантно је, али и битно напоменути, да је нешто мало пре 
одбране докторске дисертације млади Михаило публиковао свој први на-
учни рад „Sur les intégral uniformes des équations différentielles du premier 
ordre et du genre zéro” (О униформним интегралима диференцијалних 
једначина првог реда нултог рода) који његов професор пикар уноси у 
свој уџбеник „Traité d’ Analyse” који се тада сматрао „библијом оновре-
менског математичког знања”.

Дакле, први научни рад одмах је уврштен у уџбеник за студенте што 
јасно говори и о квалитету али и о фундаменталности резултата које је 
постигао млади научник.

те исте 1894. године, у Београду, одлази у пензију Димитрије Нешић 
(1836– 1904) професор математике на Великој школи. На упражњено 
место конкуришу млади Михаило петровић и петар Вукићевић који је 
(скоро у исто време када и Мика) докторирао у Берлину. На гласању, Ми-
хаило петровић добија 11 гласова, само један глас више од Вукичевића, 
и тако постаје професор Велике школе. Сећајући се касније тих догађаја 
Мика је знао да каже: „Да нисам добио тај глас више никада се науком 
не бих бавио. Живео бих не у рибарском чамцу, већ у чуну.”

Незаобилазно је за Михаила петровића рећи да је он још 1888. го-
дине положио, код аласа Арсе Илића, калфенски испит за риболов, а 
1895. године добија и професионалну дозволу и мајсторско писмо, те 
тако постаје професионални алас. Бавећи се успешно тим занатом ускоро 
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добија у београдској средини и ново име – Мика алас – које је чешће у 
употреби него „професор петровић”. Није тема овог предавања њего-
ва рибарска делатност, али не могу да одолим да не информишем овај 
цењени скуп да је Мика био изванредан алас. познато је да је нпр. 1912. 
године уловио сома тешког 120 килограма, а 1913. године код Винче 
кечигу од 200 килограма.

после овог малог излета у риболов вратимо се основној теми. У њој 
видимо да млади али већ доста афирмисани научник постаје професор 
Велике школе у Београду у коме је после Берлинског конгреса видљив 
напредак у скоро свим гранама науке и уметности. Уз јована Цвијића, 
Симу лозанића, Стојана Новаковића, Стевана Мокрањца, Живојина Ми-
шића, јована Скерлића, павла и Богдана поповића, Бранислава Нушића, 
Стевана Сремца итд. почиње Мика један, за оно време грандиозан рад на 
развоју математичке науке у Србији. За првих десет година публиковао 
је преко 50 научних радова. Због тога је веома млад, већ у тридесет првој 
години, постао редован члан Академије наука.

Ширина интересовања Михаила петровића је импресивна, стога ја 
данас, не претендујући на потпуност, могу истаћи да се он вишекратно 
бавио следећим областима науке:

1) диференцијалним једначинама,
2) теоријом функција (анализа),
3) алгебром,
4) математичким спектрима,
5) историјом математике,
6) геометријом,
7) математичком феноменологијом,
8) рачунарским машинама,
9) теоријом релативности,

10) применом математике у механици,
11) применом математике у физици,
12) применом математике у астрономији,
13) океанографијом,
14) криптографијом,
15) разним патентима,
16) етнологијом,
17) историјом,
18) путописима,
19) рибарством и
20) музиком.
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Данас, као и у оно време, скоро да је незамислива ширина опуса 
Михаила петровића. Био бих слободан да вам цитирам званичан став 

Париске академије наука при приказивању једне Микине књиге. У приказу 
Академије каже се да је она (књига): „веома занимљива веома богата, 
можда чак и пребогата идејама, што унеколико отежава њено савлађи-
вање” и мало даље: „Заиста међу савременим европским научницима 

тешко је наћи још неког ко би био тако свестран као Петровић” (1922. 
год. № 12).

Краљ петар I Карађорђевић је указом од 27.2.1905. године поставио 
осам редовних професора Универзитета. Међу њима је и Михаило пет-
ровић. Они после тога формирају Универзитет, бирајући следеће профе-
соре. тако је млада Србија добила могућност за институционални развој 
знања и науке.

паралелно са развојем научне мисли код нас Михаило петровић 
велику пажњу поклања и стварању услова и атмосфере за развој младих 
научника у области математике.

тако под његовим руководством почињу да се раде докторске ди-
сертације у Београду. Младен Берић докторира 1913. године, а Сима 
Марковић 1914. после паузе за време првог светског рата, 1923. годи-
не докторат брани тадија пејовић, а после њега још девет, тада младих, 
математичара (Радивоје Кашанин, јован Карамата, Милош Радојчић, 
Драгослав Митриновић, Данило Михњевић, Константин Орлов, петар 
Музен, Драгољуб Марковић и Војислав Авакумовић). природно, код ових 
научника докторирају други, млађи, па је тако формирана позната „бе-
оградска математичка школа”.

Модел развоја математике под будним оком Михаила петровића 
бива уочен у свету, те он 1926. године бива изабран за председника сек-
ције за математику француске заједнице за унапређење наука (Association 
française pour l’ avansement des sciences). то је, свакако, за некога ко није 
француски држављанин велико признање јер треба имати у виду да је 
у то време француска математика била једна од најпризнатијих у свету.

У оквиру овог предавања сигурно не бих могао да анализирам уку-
пан рад овог нашег научног полихистора. покушао бих да укажем само на 
неке резултате до којих је Михаило петровић дошао у диференцијалним 
једначинама. прецизније речено желео бих да још сузим област посма-
трања на квалитативну анализу решења диференцијалних једначина 
поменувши само да се Мика Алас бавио и Аналитичком теоријом ди-
ференцијалних једначина; Интеграцијом диференцијалних једначина 
помоћу квадратура; нумеричким (аналитичким) методама решавања 
диференцијалних једначина итд.
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У редовима који се односе на квалитативну анализу решења дифе-
ренцијалних једначина Михаило петровић најчешће полази од неких 
својстава диференцијалних једначина (или неких функција које улазе у 
саму диференцијалну једначину) а затим врло вешто користећи често и 
једноставни математички апарат долази до низа интересантних резулта-
та везаних за решење (или решења) полазне диференцијалне једначине. 
Описани поступак је и суштинска и општа карактеристика рада у квали-
тативној анализи диференцијалних једначина. У њој се не тражи решење 
диференцијалне једначине које се некада и не може наћи, а некада пак 
може али је веома компликовано, те је као такво неупотребљиво, већ 
се покушава дати што је могуће више информација о том, непознатом, 
решењу на бази карактеристика саме једначине. Напред изречено бих 
илустровао једним примером, чини ми се, изванредно интересантног 
рада Михаила петровића. Реч је о следећем:

ИлУСтРАЦИјА јЕДНОГ тИпИЧНОГ РАДА  
МИХАИлА пЕтРОВИЋА

У раду „Sur l’équation différentielle de Riccati et ses applications 
chimiques” (О Рикатијевој диференцијалној једначини и њеним приме-
нама у Хемији) публикованом 1896. године у Věstnik Král Česke společnosti 

nauk, Praha [1], Михаило петровић наговештава, а у раду „Sur une maniére 
d’étendre le théoréme de la moyenne aux équations différentielles du premier 
ordre” (О једном начину проширења теореме о средњим вредностима на 
диференцијалне једначине првог реда) Math. Annalen, Leipzig 1899. [2], 
потпуно уобличава интересантан резултат који се данашњим (матема-
тичким) језиком може интерпретирати на следећи начин:

Нека је дата област Ω и нека су функције F1(x,y), F(x,y) и F2(x,y) не-
прекидне на том скупу, при чему је

F1(x,y)<F(x,y)<F2(x,y)        (x,y)  Ω.    (1)

Нека су, даље, у1(х) у(х) и у2(х) редом решења диференцијалних 
једначина

y1=F1(x,y),    y’=F(x,y)   и   y’=F2(x,y),  (2)

коjа задовољавају заједнички почетни услов
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y1(x0) = у(x0)=у2(x0)=(у0)       (x0,y0)  Ω.  (3)

тада је за x > х0 у области Ω.

y1(x)<у(x)<у2(x). (4)

Доказ.
Докажимо једну од двоструке неједнакости. Нека је, на Ω,  

F(x,y) < F2(x,y) и нека су у(x) и у2(x) решења једначина

y(x0) = у2(x0) = у0,      (x0,у0)  Ω.

тада је за x = x0

Ако се уочи функција

α(x) = у2(x) – у(x), 

лако се констатује да она задовољава услове

а) α(x0) = 0,
б) α’(x0)>0,

па је α(x) растућа у малој околини x0, односно
α(x) > 0 ⇔ у2(x)–у(x) > 0 ⇔ у2(x) > у(x)

за x >x0 .

(Обратно, за x < x0 је у2(x) < у(x)). Дакле, неједнакост (4) важи у око-
лини x = x0 (x > x0).

Да би се доказало да неједнакост (4) важи у свој области Ω, може се 
претпоставити супротно. Нека је тачка (x1, y1) (x1 > x0) прва тачка у којој 
је нарушена неједнакост (4), односно таква да је у2(x1) = у(x1).

и
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тада је 

Имајући у виду да је за x = x1

следује, на основу претходно доказаног, да је за x < x1 (блиско x1)  
y2(x) – y(x) < 0 ⇔ y2(x) < y(x), што је супротно претпоставци да је (x1, y1)  
прва тачка „десно” од x0 у којој је нарушена неједнакост (4). Дакле, таква 
тачка не постоји и у области Ω је за x > x0 y(x) < y2 (x).

Напомена. – Друга страна двоструке неједнакости може се доказати 
на аналоган начин.

Неједнакост типа (1)–(4) јавља се у раду [1] Михаила петровића, 
публикованом три године раније, 1896. године, у прагу, али не у општем 
облику као у раду [2]. У том раду се доказује следећа теорема.

Нека су дате три диференцијалне једначине.

  (5)

  (6)

  (7)

за које у интервалу (0, α) важи

F1(x) ≤ f1(x) ≤ Φ1(x)   и   F2(x) ≤ f2(x) ≤ Φ2(x),

где су F1(x), F2(x), Φ1(x) и Φ2(x) позитивне, неопадајуће, функције у интер-
валу (0, α). Нека су, даље, Y1(x), y(x) и Y2(x) редом решења диференцијалних 
једначина (5), (6) и (7), таква да је 

Y1(0) = y(0) = Y2(0) = 0. (8)

и
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тада је за 0 < x < α

Y1(x) < y(x) < Y2(x).

Овај резултат је специјалан случај неједнакости из рада [2], што се 
јасно види ако се упореде десне стране диференцијалних једначина (5), 
(6) и (7) и притом имају у виду услови (8).

Неједнакостима истог типа посвећен је и рад [3] из 1897. године. У 
њему се доказује неколико тврђења, при чему је, вероватно, најинтере-
сантније следеће.

претпоставимо сада да се у једначини

у”+ P(x)y’ + Q(x)y = 0,  (α)

Р u Q замењује другим функцијама Р1(x) и Q1(x), затим са Р2(x) и Q2(x), за 
које се једначина може интегралити, а које су такве да корени φ1(x) и 
φ2(x) (са φ1 < φ2) карактеристичне једначине нове једначине

u” + P1(x)u’ + Q1(x)u = 0 (β)

и корени ψ(x) и ψ2(x) (ψ1 < ψ2) једначине

v” + P2(x)v’+Q2(x)v = 0  (γ)

испуњавају услове

  (δ)

(f1и f2 су корени карактеристичне једначине за једначину (α) тј. решења 
једначине r2 + P(x)r + Q(x) = 0 и да су већи корени φ2 и ψ2 нерастуће функ-
ције у интервалу (а, b).

тада је у интервалу (а, b) стално
                 
                 

u< y<v A >
v< y<u A <

0
0

где је у(а) = u(a) = v(a) = А. 

ако је
ако је
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Напомена. – Имајући у виду познату везу Рикатијеве једначине и 
линеарне хомогене диференцијалне једначине другог реда (α), резултати 
до којих је дошао Михаило Петровић у радовима [1] и [3] су, логично, 
повезани.

Дакле, радови [1] и [3] се могу схватити као најава изванредног 
резултата до кога је дошао Михаило петровић у раду [2].

У математичкој литератури, посебно совјетске, односно руске про-
венијенције, одомаћило се да се неједнакости облика (1)–(4) везују за 
руског математичара С. А. Чаплигина.

Реч је о томе да је Чаплигин 1919. године публиковао рад: Основания 

новога способа приближеного интегрирования дифференциальних урав-

нении у коме, између осталог, доказује следеће тврђење:
„Нека смо нашли функцију t = t(x) са следећим својствима:
1) t0 = у0 за х = х0;
2) на интервалу (x0,X) за x > x0 резултат замене t уместо у у једначини

  (9)

већи је од нуле, тј.

 . (10)

претпоставимо даље да на интервалу (x0,X) тражено решење у и 
функција t немају сингуларних тачака. тада за свако x веће од х0, а мање 
од X важиће неједнакост

t>y. (11)

Очигледно је да је ова неједнакост суштински блиска неједнакости 
(1)–(4) Михаила петровића. Ову сличност је приметио наш математи-
чар Милорад Бертолино, па је у раду „Неке функционалне неједнакости 
добијене применом Чаплигинове методе и упоређивање са резултатима 
М. петровића”, Весник Друштва мат. и физ. НРС, IX, Београд, 1957, 87–94, 
навео петровићеву теорему, без доказа, и написао: „У петровићевој књи-
зи ’Рачунање са бројним размацима’, Београд 1932, наведена је, између 
осталих, следећа теорема, општија од претходне, а чији је садржај исти 

као код Чаплигинове теореме цитиране на почетку овога рада.”
Десет година касније, Милорад Бертолино се враћа овим нејед-

накостима у раду „Priorité de Michel Petrovitch relative an théoremè de 
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Tchaplyguine sur les inégalités différentielles du premier ordre”, Матема-
тички весник 4 (19), Београд 1967, стр. 165–168. У том раду се утврђује 
приоритет резултата Михаила петровића у односу на до тада названу 
„Чаплигинову неједнакост”. У њему М. Бертолино објашњава да питање 
приоритета није разрешио у раду публикованом десет година раније зато 
што му тада није био познат рад Михаила петровића „Sur une manière 
d’étendre le théorème de la moyenne aux èquations différentielles du premier 
ordre”, Math Annalen, 54 Band, 3 Heft, pp. 417–436, 1899. год., већ (показала 
ce идентична) теорема унета у књигу „Рачунање са бројним размацима” 
из 1932. године. Бертолино у овом тексту пише: „Интересантно да смо 
приказали ову петровићеву теорему у нашем раду ’Неке функционалне 
неједнакости добијене применом Чаплигинове методе и упорећивање 
са резултатима М. петровића’, без да смо се одважили да говоримо о 
приоритету, јер смо 1957. године имали у виду књигу Михаила петро-
вића ’Рачунање са бројним размацима’ у којој он не даје библиографију 
(својих радова) следећи своје (утврђене)навике.”

На тему приоритета неједнакости типа (1)–(4) и (9), (10) и (11) 
Милорад Бертолино и Драган трифуновић написали су чланак Sur le 

Théorème fondamental de S. A. Čapligin sur l’inégalité différentielle du premier 

ordre, Mathematica balkanica, Београд, 1971. год., стр. 11–18. У њему је, уз 
доказ да резултат Михаила петровића из 1899. године има приоритет у 
односу на Чаплигинов резултат из 1919. године, доказано и да приоритет 
на неједнакости (9), (10) и (11) припада пеану (1858–1932), односно да 
је он до тих неједнакости дошао 1886. године и публиковао их у раду 
„Sull’ integrabilita delle equazioni differenziali di primo ordine”, Torino 1886.

Неопходно је нагласити да утврђени приоритети Михаила петро-
вића и пеана не умањују битно велику улогу Чаплигина, који је дошао 
до фундаменталног резултата везаног за диференцијалну неједнакост 
код нелинеарних диференцијалних једначина n–тог реда (п – N, п>1). 

Чаплигин је и творац познате „Чаплигинове методе” за налажење при-
ближних решења диференцијалних једначина која се суштински базира 
на поменутим неједнакостима а која се, због изванредне брзине конвер-
генције, и сада користи без обзира на одређене тешкоће које се јављају 
у њеној примени. О неким проблемима при реализовању Чаплигинове 
методе и предностима методе Ричардсона у односу на њу може се детаљ-
није видети нпр. у чланку Душана тошића и Љубомира протића „Global 
Error Estimation in Огdinary Initial Value Problems Based on Two–Sided 
Approximation”, ZAMM Z, Math. Mech. 66 (1986) 5, pp. 332–334.

Многи наши математичари су у својим истраживањима користили 
неједнакост Михаила петровића (1)–(4). Најпре, у извесном смислу, Сима 
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Марковић у својој докторској дисертацији 1913. године (шест година пре 
Чаплигина), али не цитирајући у литератури М. петровића.

Милорад Бертолино, који је, свакако, од београдских математича-
ра највише проучавао и најбоље познавао радове из диференцијалних 
једначина Михаила петровића, у двадесетак својих радова користио је 
на различите начине неједнакост (1)–(4). Најчешће је на бази компа-
ративних једначина долазио до низа својстава решења полазне дифе-
ренцијалне једначине. Осим тога, повезујући методу ретракта тадеуша 
Важевског (Tadeusz Wazewski) са неједнакостима облика (1)–(4) дошао 
је до специфичне синтезе тих метода, корисне за проучавање решења 
диференцијалних једначина. У његовим су проучавањима, најчешће, рубо-
ви цеви (који се појављују у методи ретракта) одређени компаративним 
једначинама добијеним на бази неједнакости (1)–(4). Низ следбеника 
Милорада Бертолина у својим радовима користи такође петровићеву 
неједнакост. Не претендујући на потпуност наведимо да су, више или 
мање, радове тог типа публиковали Радивоје Милошевић, Звездана Ра-
дашин, Божо Врдољак, Љубомир протић, Раде лазовић, Љиљана Стефа-
новска и Стеван Бојовић. 

приликом писања овог текста коришћена је разноврсна литература 
(као и сећања наших старијих математичара), а највише „Сабрана дела 
Михаила петровића” које је уредио др Драган трифуновић, а издао Завод 
за уџбенике и наставна средства 1999. године.

Универзитет у Београду     
Математички факултет
Београд



БЕСЕДА О МИХАИлУ пЕтРОВИЋУ И ФАСЦИНАНтНОј  
НЕлИНЕАРНОј ДИНАМИЦИ 

Катица Р. (Стевановић) Хедрих

Апстракт: У овом раду се представља садржај беседе о Михаилу 
петровићу и нелинеарној динамици, одржане на Универзитету у 
Београду у оквиру Мајских дана математике, под називом „Српски 
математичари” а у организацији Универзитета у Београду и Српске 
академије наука и уметности. Кључна идеја предавања је да се при-
кажу идеје Михаила петровића у савременој науци, усмеравајући 
пажњу на његово, по оцени Милутина Миланковића, најзначајније 
дело „Математичка феноменологија”, као и њен значај и видљивост 
кроз савремене научне токове, садржане у резултатима открића 
фасцинантних феномена нелинеарне динамике. такође, у беседи је 
представљена и материјализација његових идеја и математичкиг 
знања кроз патенте које нам је оставио у наслеђе. Славили су га ма-
тематичари, те су, стога, били промовисани само његови резултати 
из математике, док су његови резултати примене и мултидисципли-
нарности били неправедно запостављени. У овој беседи, начињен 
је још један покушај да се савременицима и младим генерацијама 
приближи лик и дело Михаила петровића, физичара и инжењера, 
иноватора и практичара, а пре свега – визионара интеграције на-
учних сазнања из различитих научних области, редукцијом броја 
модела динамика. Идеје о феноменолошком пресликавању, свакако 
су најзначајније, и данас су присутне (заступљене) у савременим 
научним истраживањима, а по мишљењу предавача имају значај 
за даљи развој и интеграцију различитих научних знања, који се 
може поредити са значајем коју има теорија стабилности Љапунова. 

Кључне речи: Математичка феноменологија, феноменолошко пресли-
кавање, електромеханичке аналогије, нелинеарна динамика, апстракција, 
пресликавање локалне динамике, модели нелинеарне динамике, тригер 
спрегнутих сингуларитета, хомокливичке орбите, патенти, хидроинте-
гратор. 
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I. Увод

Кaда беседимо о једном научнику онда је то, пре свега, надахнуто 
његовом научном баштином, коју је оставио да служи генерацијама стаса-
лим после њега. по мојим сазнањима, веома надахнуте беседе о српским 
научницима, из природно-математичких области, дао је историчар науке 
др Драган трифуновић, који је умео и да воли и да критикује особена 
својства научника о којима је и писао и многa предавања држао. Студиоз-
није разматрање живота и дела Михаила петровића (слика 1) и посебно 
актуелност његових научних резултата [50–57] у савременој науци, били 
су инспирисани предавањима и професора Данила Рашковића [59–61] о 
електромеханичким аналогијама, као и беседама академика татомира 
Анђелића. Идеје Михаила петровића, његова трагања за математичким 
аналогијама, могу се наћи у серији радова – о аналогијама векторских 
модела стања напона, стања деформација, стања момената маса [6–11,68] 
и стања стохастичких момената случајних вибрација. Затим, позивом 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” из Београда, на предлог 
др Д. трифуновића [64–67], да се у 2005. години, у оквиру циклуса пре-
давања Легенде Београдског универзитета, одржи и једно предавање 
о резултатима Михаила Петровића у савременој науци, довело нас 
је до неких нових сазнања. Садржај тог предавања, под називом „Беседа 
о Михаилу Петровићу” [5], касније је објављен у истоименој едицији, а 
одржана су и друга предавања на ту тему.

За почетак истакнимо резултат који Михаила петровића истиче као 
визионара редукције модела динамика и интеграције сазнања у области 
природно-математичких наука, затим иноватора-инжењера и конструк-
тора инжењерских иновација и претечу идеје о конструкцији аналогних 
рачунара. Наиме, на Светској изложби у паризу 1900. године, Михаило 
петровић је научној јавности приказао хидроинтегратор, односно, први 
аналогни хидраулични рачунар у свету, и за тај изум, у међународној 
конкуренцији, награђен је златном медаљом [64–67]. 
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                a*                  b*  c*

Слика 1. (а*) и (b*) Михаило петровић (Мика Алас) (1868–1943), математичар, науч-
ник, професор, претеча кибернетике, оснивач београдске математичке школе, ака-
демик, али и морепловац, путописац, књижевник, алас и виолиниста. припада оној 

групи српских великана, која чини светску научну елиту. На слици (c*) Зоран Шћекић 
у улози Мике Аласа. 

О Михаилу петровићу највише се говори као о математичару, јер 
његова дела из области математике највише познају и користе мате-
матичари, међутим, он је био научник који је посматрао свет око себе 
много шире и далекосежније, а што му је омогућавало да сагледа широки 
спектар природно-математичких и техничких наука. Био је истовремено 
и истраживач и експероментатор визионар у области техничких наука. 
петровић је својим широким зањем и талентом дао велики допринос 
математици, њеном оживљавању, отварајући, својим идејама анализе 
елемената математичке феноменологије и аналогије, пут ка применама 
у разним областима природно-математичких наука и стваралаштва. И 
показао је да само „оживљена математика”, у функцији описа динами-
ка и динамичких феномена у инжењерским системима и природним 
процесима, може дати праве ефекте доприноса науке цивилизацијским 
токовима, који се могу појавити поново као инспирација новим генера-
цијала истраживача.

Намера да говорим и пишем о раду Михаила петровића усмерена 
је на повезивање савремених сазнања и феномена, као и метода нели-
неарне динамике. Циљ је да у њима потражим одјеке идеја и резулта-
та Михаила петровића, изнетих у његовим научним делима, која нису 
само уско математичка. посебно, указујем на његово, по мом мишљењу 
и сазнању, најзначајније научно дело, које је публиковао 1911. године 
под називом: „Елементи математичке феноменологије” [51]. поменуто 
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дело садржи мноштво научних идеја и инспиративно је за истраживаче 
у многим научним областима линеарне и нелинеарне динамике диспа-
ратних система. Сазнања из тог дела као и представљена комплексна 
теорија, све више дају основа за интеграцију модела динамика и знања 
у природно-математичким, техничко-технолошким, као и друштвено- 
економским наукама. Међутим, умножавање сазнања, до којих долазе 
истраживачи и истраживачки тимови уско специјализованих знања и 
усмерења, довела су до тога да се уочила потреба да се на светском нивоу 
покрену истраживања о идентификацији модела и динамика с одгова-
рајућим ретким и партикуларним феноменима, тј. да се идентификују 
интеграцијом резултата у различитим областима природно-матема-
тичких, техничко-технолошких, као и друштвено-економских наука. 
Идеје, програм и метод за та истраживања садржани су и публиковани 
у петровићевом делу универзалног карактера „Елементи математичке 
феноменологије” [51].

У време појаве комерцијалних софтвера за научно рачунање и лако 
графичко представљање резултата нумеричких експеримената, такво 
дело отвара могућности за обједињавање научних знања и сазнања. пу-
тем идентификације и пресликавања модела линеарне и нелинеарне 
динамике из једне научне области у одговарајуће моделе и њихове ди-
намичке феномене друге области долази се до обједињавања сазнања уз 
интеракцију и оплемењивање сазнања о својствима динамика, добијеним 
у одвојеним и независним истраживањима. постојање електронских екс-
пертских база научних знања и софтверских модула, доступних преко 
интернета или електронских научних публикација и часописа, уз при-
мену петровићеве теорије о елементима математичке феноменологије 
отварају се могућности за обједињавање научних знања и сазнања, као 
и њихов пренос из једне научне области у другу.

Анализирајући научни и професионални опус Михаила петровића, 
као и његов животни стил, намеће се закључак да је он био природно 
талентован и математичар и физичар и музичар, (и музика је област 
нелинеарне еласто-виско-динамике система), али и иноватор-инжењер 
и практичар, са изузетним образовањем и талентом математичара. Када 
се споје таленти и вишеструке способности, а притом знање преносе 
врхунски француски научници широких научних сазнања, културе и 
вишеструких талената, резултат свега набројеног на крају буде такав 
бриљантни стваралац дела као што су: „Феноменолошко пресликавање” 
[50] и „Елементи математичке феноменологије” [51].

такво дело могло је бити продукт, не само блиставог ума, већ и позна-
вања многих линеарних и нелинеарних динамика система, од оних које 
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опажамо око нас, преко инжењерских и видљивих динамика у механичким 
системима, као и оних невидљивих, људском оку, у електричним системи-
ма или физичко-хемијским и термо-динамичким системима, до опажања 
одговарајућих динамика у друштвеним системима. томе треба додати и 
динамике у био-динамичким системима, као и у економским системима. 
Да би створио једно такво дело, морао је имати и способности да у диспа-
ратним системима уочи ретке феномене, дејства, законе еволуције, силе, 
узроке и последице. Наравно, и да их види кроз оживљене математичке 
описе обичним, обичним диференцијалним једначинама и парцијалним 
диференцијалним једначинама. Морао је да има и веома широка сазнања, 
поред талента за њихово обједињавање кроз идентичке или аналогне 
параметре феномена, моделе динамика и математичке описе. 

такође, имао је и способност и да у различитим системима иденти-
фикује аналогне феномене и процесе и да створи такво фундаментално 
дело, које је Милутим Миланковић оценио да је по својој научној вред-
ности и значају превазишло све његове остале математичке резултате.

термин „математичка феноменологија”, као и сама реч феномено-
логија, има више значења. У најчешћем, позитивистичком контексту, 
математичка феноменологија означава презентацију феномена матема-
тичким аналогијама, што је веома слично математичком моделирању. У 
другом контексту, означава истраживање начина на који математичке 
идеје структуишу и групишу феномене и тада се односи на филозофију 
математичког моделирања. Михаило петровић Алас је основао нову 
грану филозофије природе, која се састоји из генералних метода за 
предвиђање појава на основу природе улога оних фактора који су узрок 
наведене појаве. ту област свога истраживања је у једном периоду звао 
математичка феноменологија, али је касније, с правом, одустао од тог 
назива, зато што презентација феномена математичким аналогијама 
представља само једну компоненту његове филозофије. петровићев ори-
гинални допринос феноменологији је у разради практично употребљивих 

метода феноменолошке редукције и инверзног феноменолошког преслика-

вања, који своју примену могу да нађу и у савременој вештачкој интели-
генцији. Ово мишљење, са којим се и ауторка ових редова слаже, изнео 
је у својој интернет референци [48] Morena N., указујући на непобитну 
чињеницу – да се петровићево дело, може посматрати и као филозофски 
допринос општој науци.

Напомена: Имајући у виду да је један од циљева овог скупа и по-
пуларизација науке, ово излагање, сагласно захтевима рецензената, 
прилагођео је и ширем кругу слушалаца и читалаца различитих нивоа 
образовања, знања, као и звања.
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II. Елементи математичке феноменологије  
и феноменолошко пресликавање

Обично „гугловање” по термину „mathematical phenomenology” даје 
веома мало резултата, а међу њима су углавном преводи радова српских 
аутора, док савремене енциклопедије углавном не садрже одредницу са 
том темом. Реч феноменологија потиче од грчке речи phainómenon (оно 
што се појављује) и lógos (студирање, истраживање), односно, феномено-
логија је „проучавање појава”. Уколико у овој сложеници реч lógos другачије 
преведемо, добићемо алтернативна значења феноменологије – појављи-
вање (приказивање) изворног принципа, свеопштег закона или духа [48]. 
У референци [40] налазимо и следеће: „Уколико феноменологију схватимо 
као процес редуковања појава на њихове ’есенције’, а математичку фено-
менологију као ону врсту феноменологије, која те есенције проналази 
у бројевима и њиховим односима, можемо рећи да је питагора претеча 
математичке феноменологије.” Он је сматрао да је свет на свом најдубљем 
нивоу, по природи, математички. проучавајући музику, уочио је везу из-
међу дужине жице на лири, тада најпопуларнијем музичком инструменту, 
и фреквенције тона који жица производи када осцилује. посматрајући 
астрономске појаве, путање планета, дужине дана и ноћи, свуда је налазио 
бројевне односе. Све је број, гласи „основна питагорејска догма”.

Шта је то математичка аналогија у области природних и техничких 
наука? Који су елементи математичке аналогије, и у чему се састоји то 
феноменолошко пресликавање? једноставно је формално математички 
написати и објаснити да се процес А пресликава у процес B. Али то треба 
и објаснити како, и наћи физичке параметре, примере процеса А који се 
пресликава математичком аналогијом у процес B. такође, отвара се и 
питање димензија параметара у пресликавањима.

Да бисмо приближили овај појам кренућемо од неколико 
најпростијих примера, доступних свима онима који су стекли елемен-
тарна знања из физике и математике, и који уједно поседују способност 
да уоче појаве и промене параметара појава и процеса око себе.

Кренимо прво од најједноставнијих, линеарних система и динамика, 
које су аналогне и у којима можемо наћи елементе математичке аналогије 
и феноменолошког пресликавања. 

Феномен резонанције јавља се и у обичним линеарним системима 
са једним степеном слободе кретања, на које дејствује принудна сила 
одређене фреквенције и који су описани једном обичном линеарном 
диференцијалном једначином.
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1* Ако посматрамо један лаки, мањи мост (слика 2), на чијој средини 
стоји једна велика група људи која „у истом такту скаче”, уочићемо да 
када број тих скокова достигне одређену учесталост, мост ће осциловати 
и уједно ће почети да повећава своје угибе, што значи да је наступила 
резонанција. то је један феномен, који се јавља у линеарним системима, 
када фреквенција скакања људи буде једнака једној од фреквенција соп-
ствених осциловања моста.

 
                         а*  b*

Слика 2. Tacoma Narrows Bridge (1940) – такома мост (а*) пре и (b*) после рушења 
осцилацијама увећањем амплитуда бочних угиба флатера услед дејства ветра 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tacoma_Narrows_Bridge

2*  Ако на пијачном кантарчету са опругом виси један тег, а ми руком 
којом држимо горњи део кантара исти померамо горе-доле, при одређе-
ном броју (учесталости) тих померања, можемо постићи да тег који виси 
на доњем крају почне да увећава амплитуде свог кретања у вертикалном 
правцу, односно можемо уочити да долази до појаве резонанције. 

3*Када се ауто креће по неравном путу, при одређеној брзини кре-
тања и одређеном броју учестаности неравнине пута, доћи ће до поска-
кивања аутомобила, које ће увећавати амплитуде његовог подрхтавања. 
И у том случају долази до резонанције, која наступа када при одређеном 
броју окретања вратила мотора, односно точкова аутомобила, односно 
постигнутој брзини кретања аутомобила буде у одговарајућем односу 
са фреквенцијом (бројем) учестаности неравнина пута.

4* Када у једноставном и простом електричном колу које садржи један 
кондензатор одређене капацитивности и један калем одређене индуктив-
ности, мењамо фреквенцију наизменичног напона, при некој фреквенцији 
(броју промена) напона такође ће наступити резонанција, која се огледа у 
повећању амплитуде струје са временом трајања тог односа.
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Сви ови набројани примери линеарне динамике, могу се описати 
једним јединим типом обичне диференцијалне једначине облика:

1* , за динамику моста, у којој је x угиб моста, m 
маса моста, c крутост моста,  је спољашња периодична сила, која 
се достиже дејством скакача групе људи (или корачања вода војске у 
такту корака) на мосту,  амплитуда силе, Ω одговарајућа фреквенција;

2*  за динамику тега на кантару са осцилујућом 
тачком вешања (покретање руком), у којој је x вертикално померање 
тега, m маса тега, c крутост опруге,  законитост вертикалног 
осциловања тачке вешања кантарчета,  амплитуда вертикалног по-
мерања тачке вешања кантара, Ω одговарајућа фреквенција принудног 
померања тачке вешања;

3*  за динамику аутомобила на неравном путу, где 
је x поскакивање аутомобила у вертикалном правцу, m маса каросерије 
аутомобила, c крутост опруге вешања каросерије о точкове,  за-
конитост неравнине пута у ветикалном правцу,  амплитуда неравнине 
пута, Ω одговарајућа фреквенција појава неравнина пута; 

4* , за електрично коло, где је x количина електри -
цитета на кондензатору, а x јачина струје која протиче кроз коло, L са-
моиндуктивност калема, C капацитивност кондензатора,  на-
изменични напон амплитуде  и фреквенције Ω.

Видимо да смо само једним типом обичне линеарне диференцијалне 
једначине описали различите појаве и динамику различитих система, 
и дефинисањем физичког значења сваког од коефицијената у наведе-
ним диференцијалним једначинама указали на аналогије истих, као и 
на појаву истог облика партикуларне динамичке појаве – резонанције. 

На тај начин смо идентификовали једну појаву – феномен који се може 

пресликавати из једног у сва три остала система и на исти начин ма-

тематички описати.

Анализирајући, можемо да напишемо следеће математичке анало-
гије између параметара ова четири претходно дефинисана система и 
математички описаних њихових динамика система:
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 Диференцијална 
једначина

генералисана 
коодрината 
система

Резонантна 
фреквенција

1* x угиб моста m маса c

2* x померање тега m маса c

3* x поскакивање 
аутомобила m маса c

4*
x количина 
електрицитета 
на кондензатору

L самоиндук-
тивност 
калема

Из претходно наведеног можемо закључити да је довољно решити 
једну од ових диференцијалних једначина и помоћу идентификоване 
математичке аналогије међу параметрима и генералисаним независним 
координатама, које одговарају броју степени слободе кретања, анали-

зирати динамику и феномен резонанције за све остале примере, водећи 
рачуна о значењу коефицијената и координата и извода координата у 
сваком појединачном примеру.

Зато можемо да напишемо опште решење прве диференцијалне 
једначине за задате почетне услове координатом  и њеним из-
водом  у почетном тренутку времена и за следеће случајеве (за 
детаље видети [59–61]):

а* нерезонантни случај , 

у облику: 

b* резонантни случај ,  у облику:

 .
Даље је потребно, за овде набројане примере система, препознати 

(пресликати) физички смисао општих бројева, у овим решењима дифе-
ренцијалних једначина, и протумачити њихово значење. 

посматрајмо сада један пример електро-механичке математичке 
аналогије и укажимо на феноменолошко пресликавање. 
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а* први систем је механички систем са једним степеном слободе 
кретања, који се састоји од једне материјалне тачке, једне пригушнице и 
са отпорном силом, која линеарно зависи од брзине кретања материјалне 
тачке, коефицијента пригушне силе b. Диференцијална једначина кре-
тања таквог механичког система, познатог у литератури као принудни 
осцилатор са отпорном силом гласи: 

.

b* Други систем је електрично коло које се састоји од једног кале-
ма, индуктивности L, кондензатора, капацитивности C, и отпорника, 
отпорности R. Диференцијална једначина динамике тог електричног 
кола гласи:

.

Анализом координата, коефицијената и чланова у овим двема ди-
ференцијалним једначинама утврђујемо следеће аналогије:

Брзини  кретања материјалне тачке масе m, одговара јачина 
струје , која протиче кроз електрично коло, померању x одговара 
количина наелектрисања q на кондензатору, сили инерције  мате-
ријалне тачке под дејством убрзања  одговара електрични напон  
на крајевима калема самоиндуктивнсти L, отпорној сили која се формира 
у пригушници  у механичком систему одговара напон на крајевима 
отпорника  , док сили еластичности  опруге крутости c одговара 
напон  на крајевима кондензатора капацитивности C, а спољашњој 

сили , која дејствује на механички систем одговара прикључен 
електрични напон на крајевима електричног кола . Овом ана-
лизом смо успоставили математичку аналогију између кинетичких па-
раметара механичког и електричног кола и створили услове за фено-
менолошко пресликавање динамике једног система у други, односно 
сазнања о динамикама и партикуларним феноменима једног система 
које користимо у анализи динамика и својстава феномена динамике 
другог система.

Ово су били системи са једним степеном слободе. 
један од интересантних примера механичког система са више сте-

пени слободе кретања јесте хомогени механички ланчани систем, који 
се састоји од низа материјалних тачака, једнаких маса m, које су међу-
собно везане опругама једнаких крутости m. У референци [52] прика-
зана је тригонометријска метода, којом су одређене сопствене кружне 
фреквенције сопствених осцилација оваквог обострано везаног ланца 
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са N материјалних тачака, у облику:

 , 

као и закон кретања материјалних тачака у ланцу:

, 

где су 

, 

сопствени главни модови осцилаторног система одређене фреквенције.
Овакви ланчани системи имају аналогна електрична ланчана кола, 

која се састоје од кондензатора и калема самоиндуктивности, чије се 
сопствене кружне фреквенције, сопствени главни модови сигнала и сами 
електрични сигнали (јачине струја у компонентним колима), могу одре-
дити по истим напред наведеним формулама, заменом одговарајућим 
параметрима капацитивности и индуктивности, крутости опруга и масе 
материјалних тачака. такви ланци електричних кола могу се користити 
као филтери, који пропуштају пренос сигнала одређених фреквенција. 
И ту идентификујемо тачно одређене сигнале одређених фреквенција.

Спрегнути нехомогени ланци могу се користити и за моделе ДНК 
хеликоидних ланаца и за објашњавање преноса биосигнала њима и био-
динамичким системима.

С обзиром на то да је садржај ове беседе, мог предавања усмерeн на 
резултате Михаила Петровића у савременој науци, а посебно и ком-
плексној и разноврсној НЕЛИНЕАРНОЈ ДИНАМИЦИ, на овим једнос-
тавним примерима динамике линеарних система, показали смо како 
објаснити и разумети основу идеја о математичкој аналогији динамика 
система диспаратне физичке природе, како препознати математичку 
феноменологију и идентификовати феноменолошко пресликавање. 
Наведени примери омогућавају сагледавање могућности утврђивања 
математичке аналогије параметара сложенијих нелинеарних динамика 
са много сингуларних (стационарих) стања, као и коришћењем апрокси-
мација и феноменолошког пресликавања локалних динамика око њих, 
како бисмо лакше могли да изучимо својства нелинеарних динамичких 
система. такође, путем аналогија и математичке феноменологије могућ је 
и пренос метода из једне области природно-математичких или техничких 
наука у друге и захваљујући њима омогућено је досезање нових сазнања. 
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Елементи математичке феноменологије [51], издање из 1911, 

на 789 страна и Феноменолошко пресликавање, издање из 1933, на 33 
стране, садрже фундаменталне идеје, које се спорадично јављају у савре-
меним делима истраживача и аутора научних дела из области нелине-
арне динамике, када имају за циљ интеграцију сазнања из различитих 
области: на пример нелинеарне динамике механичких система [12–28], 
физичко-хемијских [33–36] и биодинамичких [29–32] система. На српс-
ким симпозијумима нелинеарне динамике презентују се такви радови, 
као и радови истих аутора штампани у иностранству. Мишљења сам да 
долази време када ће ова петровићева теорија и његова дела бити више 
у оптицају као модели и идејна водиља многих истраживаља. 

Велики Милутин Миланковић [38] о научном стваралаштву Ми-
хаила петровића писао је:

„Нема ни године дана како сам ја дошао у Београд, а Мика је, устајући 
сваког јутра у три сата, довршио своју ’Математичку феноменологију’. 
Дело је одштампано као засебно издање Српске краљевске штампарије на 
774 стране. то је највеће Микино дело. права је несрећа што је објављено 
на српском језику, па је остало непознато страним научницима. та се 
грешка не може поправити, јер је за ову трећину века од публикације, 
наука далеко одмакла од стадијума у коме се тада налазила. Зато Микино 
дело није, као што би иначе могло, утицало на њен развитак.” 

Миланковић је записао и следеће:
„Када је Микина Феноменологија изишла из штампе, имала је онда 

само два озбиљна читаоца, мог претходника на Катедри примењене ма-
тематике Косту Стојановића и мене. Зато сам стално наваљивао на Мику 
да своје дело изда и на француском језику, којим је одлично владао. Но у 
то избише Балкански ратови, а убрзо затим и први светски рат. тек после 
њега, док је још боравио у паризу, одлучи се Мика да своје резултате свог 
главног дела саопшти на француском језику.” 

Затим Миланковић [38] оцењује:
„Нису ми познати разлози, који су га руководили да их изложи у 

омањој књизи, популарној форми, без примене математичког апарата. И 
то је била грешка, јер је за оне читаоце, који нису упућени у математику, 
та књига остала тешко разумљива, а за праве математичаре неугледна и 
неинтересантна; они из те књиге не могу видети колики је математички 
дух и виртуоз био наш Мика.”

Излагања на мом предавању, била су више у слици (види слике у 
прилогу), а мање у речима, са указивањем на спознају Елемената ма-

тематичке феноменологије [51], и Математичку аналогију [50], и оних 
достигнућа једне научне области, која могу да се примене у другој, по-
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себно у савременим трендовима истраживања нелинеарних динамичких 

система. И идентификација аналогних нелинеарних феномена или ис-
тих математичких описа параметара апстрахованих реалних система 
до модела, био је део излагања. У наредном ћемо поглављу приказити 
неке карактеристичне моделе нелинеарне динамике и феноменолошког 
пресликавања локалне динамике.

Говорећи о утицају идеја петровића у савременој науци, не треба 
заборавити и утицај француске школе на петровићево образовање и 
формирање научне мисли. У томе су незаобилазни великани механи-
ке – и тадашњег и садашњег времена: Поенкаре (Jules Henri Poincaré 
(1854 –1912)), Апел (Paul Appell (1855 –1930)), Ермит (Charles Hermite 
(1822 –1901)), Пикар (Charles Émile Picard (1856 –1941)), Пенлеве (Paul 
Painlevé (1863 –1933)), Бусинеск (Joseph Valentin Boussinesq (1842 
–1929)) ...

Од великог је значаја што је петровићу било омогућено да развија 
свој интелект уз генијалне научнике и њихове мисли и идеје. Михајло пе-
тровић је имао срећу да учи од таквих великана и да сам постане научни 
великан. А Милутин Миланковић, такође великан српске науке, пише да 
је Михаило петровић на париском универзитету „Сорбона” стекао лисенс 
математичких и лисенс физичких наука. Данас његова мисао и идеје, 
и нама у наслеђе остављена научна баштина, оплемењују генерације 
талената, не само из математике него и из разних других области наука.

        

      

Слика 3. лоренцов атрактор и лепи фрактални скупови [3]
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Слика 4. Poincaré-ови пресеци за Mthieu-Hill-ову диференцијалну једначину која оп-
исује нелинеарну динамику тешке материјалне тачке [28], која се креће по кругу са 
принудно осцилујућим центром – једнофреквентна параметарска и двофреквентна 

спољашња побуда.

У време када је стварао Михаило петровић није било рачунских 
машина – постојале су само његове идеје, али – у књизи [49], Роџера 

Пенроуза (слике 3 и 5), у којој аутор износи своје мишљење и о ком-
пјутерским симулацијама и о могућностима рачунара да нумеричким 
и другим рачунарским методама идентификује нелинеарне феномене, 
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који се јављају у системима диспаратне природе и феномене, који су 
аналогни, практично се препознају идеје Михаила Петровића Аласа из 
[51]. Ово су праве чињенице, које говоре у прилог Миланковићевих оце-
на о најзначајнијем делу Михаила петровића [50–51], које је пола века 
раније публиковано, али није имало одјека у међународној научној јав-
ности, којој припада, због тога што није било публиковано на неком од 
западноевропских језика, већ само на српском, због чега је, неправедно, 
остало мање познато.

постоји још једна књига, која је пре двадесетак и више година била 
бестселер (слике 3, 5), под називом Хаос [3], аутора Џемса Глика, који је 
био истраживач у НАСА центру, а бавио се и научном публицистиком. 
У тој књизи можемо да препознамо и велики број идеја Михајла петро-
вића, у савременом, али и популарном издању и да нађемо илустрацију 
онога што је било присутно и у радовима Михаила петровића још 1911. 
и 1923. године, али је у овој књизи приказано, кроз процес компјутер-
ске симулације, када је реч, рецимо, о раду срца, динамици хаоса и сл. 
На пример, у тој књизи налазимо и слику 6, која представља графичку 
илустрацију итеративног процеса приближног нумеричког решавања 
биквадратне једначине, која има четири корена, четири тачна решења: 
два реална корена једнака плус/минус један и два имагинарна корена 
плус/минус имагинарна јединица. Боје на приказу зависе од почетне 
вредности нумеричке итерације и броја итерација при којима приближно 
решење конвергира или дивергира ка или од тачне вредности корена.

     

Слика 5. Корице публикација: [3] и [49] у којима су садржане и идеје Михаила петро-
вића из његове „Математичке феноменологије” [50–51], о феноменолошком пресли-

кавању, а које се препознају у „компјутеризованом издању”.
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Слика 6. Графичка илустрација [3], итеративног процеса приближног нумеричког ре-
шавања биквадратне једначине, која има два реална корена једнака плус/минус један 

и два имагинарна корена плус/минус имагинарна јединица, у функцији од почетне 
вредности итерације и броја итерација, при којима приближно решење конвергира 

или дивергира од тачне вредности корена.

У овом одељку наведимо укратко приказ садржаја дела „Елементи 
математичке феноменологије” [51], наводећи притом само кључне 
елементе, да би се стекао општи утисак о организацији дела и употребље-
ним терминима.

Уводни део носи назив: Неки елементи из полидимензионалне ге-

ометрије, затим у првом одељку прелази на Елементе за дескрипцију 

појава и њихове механизме, делећи их на елементе за шематску и ана-
литичку дескрипцију. 

Други одељак је насловљен: Спона између механизама и манифе-

стације појава у којој приказује основне диференцијалне једначине за 

описивање простих и комплексних појава. У наредним главама описује 
генералну трансформацију диференцијалних једначина. трећа глава је 
посвећена трансформацијама једначина за појаве са холономним систе-

мима, а четврта са потенцијалним појавама. У овом одељку посвећена је 
пажња Appel-овим и Lagrange-овим једначинама.

трећи одељак је назван: Непосредне последице феноменолошких ди-

ференцијалних једначина, у оквиру кога су представљене стационарне 

фазе појава. У наредној глави овог поглавља изнета је теорија живих сила 

и њихове феноменолошке последице. Ова глава је значајна јер указује на 
одвајање ауторових приступа од чисте геометрије и улазак у динамику 
система. Наредна глава описује акцију дисконтинуалних узрока. 

У четвртом одељку изучава се манифестација појава као резултат 

састава њених механизама, а кроз главе са насловима: Квантитативна 

и квалитативна слика појаве. 
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У петом одељку, названом: Састав и шеме феноменолошких меха-

низама, изучавају се комбинације и дистрибуција улога у механизмима 

појава, као и активације активитета у механизмима појава.
Шести одељак је насловљен: Феноменолошке аналогије, и садржи две 

главе, насловљене: Математичке аналогије и Квалитативне аналогије. 
На основу предоченог приказа садржаја овог фундаменталног дела 

Михаила петровића лако је закључити колико је ту наведено савреме-
них идеја, које су конкретно изнете и такође, колико је научник својим 
делом и дан данас неисцрпна инспирација за савремена истраживања, 
само ако истраживач има довољно талената и знања да настави истра-
живања користећи ове идеје као водиље у разним областима наука, при-
родних, техничких, биомедицинских или пак друштвено-економских 
наука. Значај овог дела је истовремено и у комплетној теорији за приступ 
изучавању описа и својстава и идентификације, и глобалних и локалних 
нелинеарних динамика.

III. патенти и реализовани модели  
и уређаји Михаила петровића

Неки од релевантних научних расправа и материјализованих идеја 
до реалних модела и патената петровића јесу: Рад о математичком мо-

делирању и аналогним рачунским машинама, хидраулични интегратор 
– хидроинтегратор, даљинар за потребе Војно-техничког завода у Кра-
гујевцу и слично.

Овде је реч о томе да идеје могу да се и материјализују. Михаило 
петровић је волео активности које су резултирале у „материјализацији 
диференцијалних једначина” кроз уређај за интеграљење истих.

Навешћемо и неке од релевантних радова научника петровића [64]. 
то су: Рад о математичком моделирању и аналогним рачунским машинама 

[52] публикован 1896, док је следеће године у паризу објављена белешка 
о такозваном хидрауличном интегратору – хидроинтегратору [57] (1898), 
који је нешто касније објављен и на српском језику, са много више детаља 
[53], а публикован је и превод рада на француски језик [54]. Следећи рад, 
објављен 1899. године, односи се на графичку интеграцију [55]. 

Хидроинтегратор је аналогна рачунска машина помоћу које се реша-

вају одређене класе диференцијалних једначина. технологије нису тада 
могле да прате те идеје, а да су којим случајем то могле, вероватно бисмо 
данас имали податак да је Михаило петровић један од твораца рачунара. 
На исти проблем наишао је и Љубомир Клерић [65] – он [27] је морао да 
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иде у Немачку, где је радио мајстор, који је могао да направи прототип 
његовог механизма за одређивање броја π. 

На светској изложби у паризу 1900. године, у павиљону Србије био 
је изложен хидроинтегратор Михаила петровића, који је награђен брон-
заном медаљом Светске изложбе (слика 7). Касније, 1907. године, пет-
ровић је за проналазак хидроинтегратора награђен дипломом Друштва 
математичара у лондону.

На основу наведених радова, као и на основу Каталога светске из-
ложбе у паризу, Драган трифуновић [66], је 1980. године извршио рекон-
струкцију петровићевог хидроинтегратора. Данас се тај реконструисани 
хидроинтегратор налази у Кабинету за математику Шумарског факултета 
Универзитета у Београду. 
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Слика 7. Слике модела хидроинтегратора Михаила петровића Аласа [66].

Радови Михаила петровића изазивали су велику пажњу научника, 
па се тако у познатој Камкеовој књизи [37] о диференцијалним једначи-
нама из 1942. године, у одељку Апарати за решавање диференцијалних 
једначина нашло и прилично неповољно мишљење, које је аргументова-
но оспорио Драган трифуновић у својој књизи [67] на странама 75–77.

Из библиографије радова види се да је Михаило петровић патенти-
рао пет проналазака. то су: 1. даљинар за потребе Војно-техничког завода 
у Крагујевцу, који је израдио заједно са ђенералом Милорадом терзићем. 
патент је откупљен и реализован у Србији и Русији (Paris – 1910; No. 
413730.). Затим, 2. конструкција зупчаника преносника (Paris – 1913; 
No. 463082) по Д. трифуновићу, то је претеча аутоматских мењача ауто-
мобила и омогућава да пренос броја обртаја буде константан. Не треба 
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заборавити ни патенте у патентном заводу у Француској. Међу њима су: 3. 
Вечити календар реализован у више хиљада примерака (Paris – 1916; No. 
480788.), и патент дубиномера, модела мерења дубине тела потопљеног 
у воду (на пример подморнице), а био је инспирисан, нажалост, ратом. 
Енглески адмиралитет је похвално оценио овај 4. Петровићев дубино-
мер (Paris – 1918; No. 96371). Овим патентима треба додати и 5. модел 
ефикасног избегавања минског поља (Mémoire No. 120, 1920).

Слика 8. Михаило петровић – Илустрација.

IV. Модели нелинеарне динамике: апстракције реалних  
система и феноменолошко пресликавање локалних  

динамика око стационарних стања

Даље је било представљено и неколико модела апстракције не-
линеарне динамике реалних механичких система, који истовремено 
представљају моделе кретања тешке материјалне тачке по кругу, који 
ротира константном угаоном брзином око вертикалне или косе осе 
[12–14], [17–18] и [20–21], али су, у смислу математиче аналогије, и мо-
дели апстракције реалних система крутих тела, који изводе динамику 
спрегнутим ротацијама око двеју мимоилазних оса. У условима обртања 
око косе, у односу на вертикалу осе, јавља се још један члан који експли-
цитно зависи и од генералисане координате и од времена. Одређене 
су линеаризације и линеарне и нелинеарне апроксимације нелинеарне 
диференцијалне једначине око стационарних тачака и анализирана је 
стабилност и нестабилност динамике система око стационарних тача-
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ка-положаја релативног мировања материјалне тачке на ротирајућем 
кругу. Указано је и на појаву тригера спрегнутих сингуларитета [13–14], 
као и на то да су извори динамике хаоса у оваквим системима. Указано 
је како се испитује карактер локалних својстава линеарне и нелинеарне 
динамике око стационарних сингуларних тачака.

На слици 9. приказана су три модела конструктивно истог система, 
са једном осом око које се круг окреће константном угаоном брзином и 
по коме се креће тешка материјална тачка. Разлика између та три мо-
дела је у различитој позицији фиксиране осе, око које се обрће кружна 
линија, у односу на хоризонт, као и позицији осе у односу на центар 
кружне линије. Зависно од тога нелинеарну динамику релативног кре-
тања материјалне тачке по кружној, идеално глаткој линији, описујемо 
следећим нелинеарним диференцијалним једначинама [1]:

  (Модел на слици 9.а*, за ) (1)
 (Модел на слици 9.b*, за ) (2)

  (Модел на слици 9.c*, за )  (3)

Ове диференцијалне једначие (1), у терминологији петровића, биле 
би феноменолошке диференцијалне једначине.

       
  а.1*             а.2*              а.3*  

Слика 9. а* Модели тешке материјалне тачке која се креће по ротирајућем кругу, 
константном угаоном брзином, око ексцентричне осе косо постављене у односу на 

хоризонт (а*1), односно вертикалне центричне (а*2) или вертикалне ексцентричне 
осе (а*3). 
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Слика 9. b* Фазни портрет нелинеарне динамике тешке материјалне тачке креће се 
по ротирајућем кругу, константном угаоном брзином, око ексцентричне вертикалне 

осе, приказане на слици (а*3).

На слици 9. b* приказан је фазни портрет нелинеарне динамике 
тешке материјалне тачке која се креће по ротирајућем кругу, констант-
ном угаоном брзином, око ексцентричне вертикалне осе, чији је модел 
приказан на слици (а*3).
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Слика10. парамeтарска трансформација фазних трајeкторија и хомоклиничких ор-

бита (b*) – (e*) рeлативног крeтања тeшкe материјалне тачкe по ротирајућој, кружној 
глаткој линији, константном угаоном брзином око вeртикалнe осe  

(за модeл на слици 9.b*, за e=0 ) при промeни угаонe брзинe ротацијe.  
(а*) график аналогу потенцијалне енергије система.
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На слици 10 приказана је парамeтарска трансформација фазних 
трајeкторија и хомоклиничких орбита (b*) – (e*) рeлативног крeтања 
тeшкe материјалне тачкe по ротирајућој, кружној глаткој линији, кон-
стантном угаоном брзином око вeртикалнe осe (за модeл на слици 9.b*, 
за ) при промeни угаонe брзинe ротацијe, (а*) је график аналогу 
потенцијалне енергије система.

Упоређивањем хомоклиничких орбита кинетике стања у фазној рав-
ни, са слика 9 и 10, нелинеарне и релативне динамике тешке материјалне 
тачке по ротирајућем кругу око вертикалне центричне и ексцентричне 
осе видимо померене позиције стационарних (сингуларних) тачака, које 
одговарају стабилним и нестабилним положајима равнотеже, а затим и 
појаву несиметричних облика хомоклиничке орбите у облику броја „8”. 
И у једном и у другом случају постоји тригер спрегнутих сингуларитета 
[13–14], два стабилна типа центра и једна нестабилна тачка типа седла. 
такође, са променом угаоне брзине и односа према пречнику кружне 
линије тај тригер спрегнутих сингуларитета може ишчезнути и на месту 
нестабилне сингуларне тачке типа седла се може појавити сингуларна 
тачка типа стабилног центра.

Ова анализа, према петровићевом делу, представља реализацију идеја 
из трећег одељка под називом: Непосредне последице феноменолошких ди-

ференцијалних једначина, у оквиру кога је указано на потребу одређивања 
стационарних фаза појава.

V. линeаризација нeлинeарнe дифeрeнцијалнe јeдначинe око 
сингуларних тачака и локална својства динамике система

Разматрање ћемо почети са линeаризацијом нeлинeарнe ди-
фeрeнцијалнe јeдначинe (1) око сингуларних тачака, добијених 
за диференцијалну једначину (2) која се добија из претходне за 

. посeбно ћeмо размотрити случајeвe линeаризација [12] око 
сингуларитeта: 1* за l > 1, око сингуларитeта ϕ = 0 и 2* за l < 1, 
око сингуларитeта l = arc cos l.

1* За случај да јe l > 1, а испитујeмо малe принуднe осцилацијe око 
сингуларнe тачкe ϕ = 0 типа цeнтра, линeаризацијом око њe добијамо 
линeаризовану дифeрeнцијалну једначину у слeдeћeм облику:

     (4)
у којој смо извршили линeаризацију слeдeћим апроксимацијама  
и , а координату ϕ мeримо од сингуларитeта, око кога смо вршили 
линeаризацију, и при томe увeли прeтпоставку да јe координата ϕ мала. 
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Из линeаризованe дифeрeнцијалнe јeдначинe (4) можeмо закључи-
ти за случај l > 1, око сингуларнe тачкe ϕ = 0 за малe амплитудe силe  

 и малe врeдности почeтнe координатe ϕ0=ϕ(0) и малe почетне 
брзнe ϕ.0=ϕ. (0), да јe фрeквeнција сопствeних осцилација око тe сингуларнe 
тачкe , док јe фрeквeнција принудних осцилација Ω и одговара 
угаоној брзини ротирајућег круга у рeономном систeму.

такође можeмо закључити, када јe  и када јe l = 2 за малe осци-
лацијe око сингуларнe тачкe ϕ = 0 за l > 1, да наступа рeзонантно стањe, 
па се линeаризација дифeрeнцијалнe јeдначинe можe прихватити само 
у вeома кратком интeрвалу врeмeна, док амплитуда принуднe осцила-
цијe, која растe са врeмeном, у комe јe систeм подвргнут дeјсту принудe, 
нe изађe из прeтпостављeних граница, којe дозвољавају линeаризацију. 

У рeзонантном случају, линeаризацијe око сингуларнe тачкe ϕ = 0,  
када јe 2

rezΩ и l = 2, за задатe почeтнe условe рeшeњe линeаризованe 
дифeрeнцијалнe јeдначинe јe облика:

  (5)

гдe су .

2* За случај када јe l < 1, извeшћeмо линeаризацију око сингуларних 
тачака . Зато умeсто координатe ϕ у нeлинeарну дифeрeн-
цијалну јeдначину (1) унeсeмо ϕs + ϕ тако да диференцијалну једначину 
пишeмо:

  (6)

при чeму сада координату ϕ мeримо од ових сингуларних тачака, као 
почeтака у којима јe та координата нула. послe линeаризацијe нeлинeар-
нe дифeрeнцијалнe јeдначинe (6) око сингуларних тачака , 
линeаризована дифeрeнцијална јeдначина добија облик:

.     (7)

Добијeна линeаризацијом нeлинeарнe дифeрeнцијалнe јeдначинe 
око сингуларних тачака , прeтходна дифeрeнцијална јeдна-
чина јe рeолинeарна и Mathueu-Hull-овог типа: 

      (8)



БЕСЕДА О МИХАИлУ пЕтРОВИЋУ И ФАСЦИНАНтНОј НЕлИНЕАРНОј ДИНАМИЦИ  53

чији су коeфицијeнти облика:

.

Општe рeшeњe Мathueu-Hull-овe дифeрeнцијалнe јeдначинe 

     (9)
можe се наћи у рeфeрeнцама [60, 63] или Floquet, Annales de l’Ecole Normale, 
1883,  у комe су A и B интeграционe константe; m јe карактeристични 
eкспонeнт, а pi(t), i=1, 2 су пeриодичке функцијe пeриода 2p, којe зависe 
од парамeтара  и . 

Главни проблeм у изучавању стабилности око ових сингуларних 
тачака, којe у базном аутономном нeлинeарном систeму, описаном ау-
тономном нeлинeарном дифeрeнцијалном јeдначином (2) прeдстављају 
стабилнe цeнтрe (стабилнe рeлативнe положајe релативне равнотеже 
систeма, када јe оса ротацијe круга вeрткална), а у нeаутономном систe-
му, који јe описан нeлинeарном дифeрeнцијалном јeдначином (1) и ап-
роксимацијом (7) односно (8), отварају сложeнија питања испитивања 
стабилности крeтања око тих истих сингуларних тачака. У рeфeрeнцама 
[60], [63] могу се наћи студијe стабилности рeшeња јeдначинe облика 
(8). помоћу Ince - Strutt-овe картe стабилности, могу се одрeдити области 
парамeтара  и  у којима су рeшeња стабилна или нeстабилна, те затим 
закључити о карактеру стабилности крeтања система око положаја рав-
нотеже или сингуларних тачака нeлинeарнe дифeрeнцијалнe јeдначинe 
(1), и у свeтлу тих закључака дати закључак о стабилности крeтања и 
динамикe модeла апстракцијe рeалног систeма. 

На овом примеру линеаризација нелинеарних диференцијалних једна-

чина показали смо да се анализа нелинеарне динамике једног нелинеарног 

система може извести декомпозицијом анализе на анализу локалних дина-

мика у околини сингуларних тачака линеарним пресликавањима феномена 

динамике у апроксмативне локалне динамике или линеарне или реолине-

арне и у зависности од почетних услова изучити својства тих динами-

ка. Знајући својства локалних динамика или сингуларних стабилних или 

нестабилних сингуларних тачака, можемо саставити целину глобалног 

кретања и ретких нелинеарних феномена нелинеарне динамике система. 

Овде је реч о феноменолошком пресликавању парцијалних, линеарних и 

реолинеарних феномена из локалне динамике у глобалну динамику сис-

тема парцијалном анализом и синтезом парцијалних анализа у глобалну. 

Видимо, да се апроксимацијама око неких сингуларитета јављају хармо-

нијске сопствене или принудне осцилације са могућношћу појаве основног 

резонатног стања локалне динамике, односно реолинеарне сопствене или 
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природне динамике, са могућношћу појаве параметарског резонантног 

стања. И основно резонантно стање и параметарско резонантно стање, 

зависно од почетних услова, као и дужине временског интервала у коме је 

нелинеарни динамички систем подвргнут том локалном стању динамике 

долази до изласка из тог стања динамике, када описи апроксимацијама 

не важе те се даља динамика мора проучавати у глобалу.

И у овим приступима могу се препознати идеје Михаила Петровића 

и његове математичке или квалитативне феноменологије. Међутим, 

ако се узме у разматрање да ови модели нелинеарне динамике тешке 

материјалне тачке математички опис имају истоветан као и кретање 

тешког тела које изводи спрегнуте ротације око мимоилазних оса, онда 

Математичка феноменологија и феноменолошко пресликавање постају 

прави алат за тражење модела апстракције нелинеарне динамике реал-

них механичких система, који се описују једном или са више нелинеарних 

диференцијалних једначина. 

VI. линeарна и нeлинeарна апроксимаcија нeлинeарнe  
дифeрeнцијалнe јeдначинe око сингуларних тачака

Размотримо сада својства нeлинeарнe динамикe тeшкe матeријалнe 
тачкe спрeгнутим ротацијама око ортогоналних мимоилазних оса, од 
којих јe фиксирана оса вeртикална. Модeл систeма јe приказан на слици 
11a*. Овај систeм јe рeономан [18–19], и са два стeпeна покрeтљивости, а 
јeдним стeпeном слободе крeтања. Компонeнтнe угаонe брзинe су  
и , а гeомeтријски парамeтри су приказани на слици 11a*, па je 
нeлинeарнa дифeрeнцијалнa јeдначинa облика: 

.  (10)

Овој групи модела нелинеарне динамике припадају и модели ги-
роротора [68].

први интeграл дифeрeнцијалнe јeдначинe (10) јe (види рeфeрeнцe 
[1, 2,4] и [14–19]):

 . (11)

Ова јeдначина (11) прeдставља јeдначину фазних трајeкторија за 
рeономни систeм, а за фиктивни замишљeни систeм прeдставља и кривe 
константнe eнeргијe. 
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Поставља сe питањe зашто, поред апроксимације линеаризацијом, и 

апроксимација опeт нeлинeарним дифeрeнцијалним јeдначинама? Одговор 

јe вeома јeдноставан. Линeаризацијом добијамо у околини сингуларнe тач-

кe линeарни систeм, а како су својства линeарних систeма добро изучeна, 

као и услови стабилности, то јe лако закључити о својствима локалног 

понашања нeлинeарног систeма у околини стационарнe тачкe и сазнати 

о локалној динамици систeма. Нeлинeарном апроксимацијом систeма 

дифeрeнцијалних јeдначина, развојeм нeлинeарних функција из дифeрeн-

цијалних јeдначина, добијамо простијe нeлинeарнe дифeрeнцијалнe јeдна-

чинe, чијe су апроксимацијe, углавном, у аналитичком облику познатe, те 

сe, стога, за изучавањe својстава локалнe нeлинeарнe динамикe у околини 

стационарних тачака могу искористити познатe мeтодe, или познатe 

аналитичкe апроксимаcијe [39–47] рeшeња нeлинeарнe дифeрeнцијалнe 

јeдначинe у локалној околини сингуларнe стационарнe тачкe. 

 a*       b*
Слика 11. Крeтањe тeшкe матeријалнe тачкe спрeгнутим ротацијама око ортогонал-

них мимоилазних оса, од којих јe фиксирана оса вeртикална (a*), односно коса у одно-
су на вeртикалу (b*).

Сада нeлинeарна дифeрeнцијална јeдначина (10), у линeарној апро-
ксимацији, у околини посматранe јeднe од њeгових сингуларних тачака 
N

s
(ϕs, ns),  односно за ϕ = ϕs, n =ns добија слeдeћи апроксима-

тивни линeарни облик:

    (12)
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у којој сада координатe ϕ и  мeримо од тe стационарнe тачкe, у којој 
су тe координатe сада јeднакe нули.

Из прeтходнe, линeарнe дифeрeнцијалнe јeдначинe издвајамо 
коeфицијeнт уз линeарни члан са координатом, који ако јe позитиван 
прeдставља кружну фрeквeнцију линeаризованих осцилација систeма 
локално око стационарнe, сингуларнe тачкe систeма. Израз за ту кружну 
фрeквeнцију јe:

    (13)

за   , као и за  за .

Ова кружна фрeквeнција указујe на хармонијско осциловањe око 
положаја рeлативнe равнотeжe систeма, односно око положаја рeлати-
вног мировања матeријалнe тачкe на ротирајућeм кругу око вeртикалнe 
eксцeнтричнe осe мимоилазнe са осом управном на раван круга кроз 
њeгов цeнтар.

Сада, нeлинeарна дифeрeнцијална јeдначина (10), у нeлинeарној ап-
роксимацији до укључeња кубних чланова, у околини посматранe, јeднe 
од њeгових сингуларних тачака Ns(ϕs, ns), s = 1, 2, 3, 4... односно за ϕ = ϕs 
n = ns добија слeдeћи апроксимативни, нeлинеарни облик:

 
у коме сада координатe ϕ и n =  мeримо од тe стационарнe тачкe, око 
којe јe вршeна нeлинeарна апроксимација, а у којој су тe координатe 
сада јeднакe нули.

Сада увeдимо ознакe за коефицијeнтe прeтходнe нeлинeарнe ап-
роксимацијe (14) нeлинeарнe дифeрeнцијалнe јeдначинe (10) у облику 

   (15)

(14)
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тe нeлинeарну апроксимацију (14) нeлинeарнe дифeрeнцијалнe јeдна-
чинe (10) можeмо написати у облику: 

      (16)
познатe нeлинeарнe дифeрeнцијалнe јeдначинe.

Добијена нелинеарна апроксимација (14), односно (16) изворне нелине-

арне диференцијалне једначине (10) у околини сингуларне тачке, познатог 

је облика са кубном нелинеарношћу, што значи да се лако може добити 

прва апроксимација њеног решења, те је феноменолошким пресликавањем 

добијена анализа нелинеарних својстава у локалној околини те сингуларне 

тачке од користи за боље сазнање о својствима нелинеарности. И овде 

можемо говорити о феноменолошком пресликавању феномена нелинеарне 

динамике једног нелинеарног система у његову апроксимацију са кубном 

нелинеарнашћу на локалну динамику сложеног нелинарног система са 

више спрегнутих сингуларитета око једног од његових сингуларитета. Ако 

бисмо разматрали нелинеарну апроксимацију око сингуларних тачака 

модела са слике 11b* чија се динамика описује следећом диференцијалном 

једначином: 

, (17)

нелинеарну апроксимацију у виду  неаутономне нелинеарне диферен-

цијалне једначине са реолинеарним члановима могли бисмо у нелинеарној 

апсоксимацији да изучавамо нелинеарна својства локалне нелинеарне 

динамике система. 

И у овим се приступима могу спознати, поред идеја великана нелине-

арне динамике и метода апсоксимација Поенкареа, Крилова, Боголзубова, 

Митроползског [39–47], и других и идеје из елемената феноменолошког 
пресликавања и математичке аналогије нашег великана математике и 

физике Михаила Петровића из његовог најзначајнијег дела Математичка 

феноменологија [50–51], како је то оценио један од наша три водећа ве-

ликана светске науке Милутин Миланковић. Очигледно да идеје Михаила 

Петровића са брзим развојем нелинеарне динамике и теорије стабил-

ности и њиховим продирањем у све области наука, добијају нови значај. 

На слици 11b* приказан јe модeл апстракцијe рeалног систeма 
крeтања тeшкe матeријалнe тачкe спрeгнутим ротацијама око ортого-
налних мимоилазних оса, од којих фиксирана оса заклапа нeки угао са 
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вeртикалом, а разликујe сe од модeла апстракцијe систeма приказаног 
на слици 11а*, у положају фиксиранe осe у односу на вeртикалу. Дина-
мика модeла апстракцијe рeалног систeма приказаног на слици 11b* 
описанa јe нелинеарном дифeрeнцијалном јeдначином облика (17). та 
нeлинeарна дифeрeнцијална јeдначина (17) разликујe сe од нелинеарне 
дифeрeнцијалнe јeдначинe (10) члановима на дeсној страни, који пeри-
одично зависe од врeмeна. Зато сe ова дифeрeнцијална јeдначина можe 
сматрати и дифeрeнцијалном јeдначином која описујe нeки фиктивни 
склeрономни систeм изложeн дeјству спољашњe принуднe силe, и могуће 
је анализирати могућe рeжимe принудних осцилација таквог систeма 
око стационарних, сингуларних тачака (положаја апсолутне равнотeжe 
нeлинeарнe динамикe систeма).

VII. Закључна разматрања 

Завршавајући ово предавање о резултатима Михаила петровића у 
савременој науци са усмерењенма на фасцинантну нелинеарну динамику, 
као најочитији пример у коме су имплицитно присутне његове идеје, 
можемо да издвојимо следеће: 

1* линеаризацијом нелинеарне диференцијалне једначине или сис-
тема нелинеарних диференцијалних једначина око стационарног стања 
можемо изучити груба локална линеаризована својства нелинеарне дина-
мике у линеарној апроксимацији и идентификовати апроксимативно фе-
номенолошко пресликавање локалне нелинеарне динамике у линеарне 
динамике и феномене са одређеним степеном тачности апроксимације;

2* Нелинеарном апроксимацијом до одређеног степена тачности 
нелинеарне диференцијалне једначине или система нелинеарних ди-
ференцијалних једначина око стационарног стања динамике можемо 
изучити груба локална нелинеарна својства и локалне нелинеарне фе-
номене нелинеарне динамике сложеног система;

3* Методом фазне равни као и идентификацијом фазних портрета 
и фазних трајекторија другог система можемо да дођемо до сазнања 
о динамици једног нелинеарног система, који је изучен, и пренесемо 
их на анализу својстава нелинеарне динамике другог система, сасвим 
диспаратне природе.

Примедба. Ова беседа је настала на основу објављених дела Михаила 
Петровића, аутора и њених магистраната и доктораната, као и на 
основу научноисторијских радова професора Д. Трифуновића и других 
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аутора савремених научних публикација у којима се препознају научне 
идеје Михаила Петровића, као и сазнања стечена од свог професора 
механике Данила Рашковића, који је био и доктор техничких наука и 
дипломирани математичар.

Напомeна. Дeо ових истраживања финансијски јe подржан од 

Министарства просвeтe и наукe Рeпубликe Србијe прeко Матeматичког 

института САНУ кроз пројeкат ON174001 „Динамика хибридних систeма 

сложeних структура. Мeханика матeријала” („Dynamиcs of hybrид systems 

with complex structures. Mechanиcs of materials”), као и Машинског факултeта 

Унивeрзитeта у Нишу. Аутор се топло захваљује рецензентима, као и 

проф. др Неди Бокан за многобројна питања, као и корисне сугестије, које 

су аутору омогућиле дораду рукописа до облика у коме се појављује.
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МИХАИлО пЕтРОВИЋ АлАС И ЊЕГОВО ДОБА1

Александар М. Николић

Апстракт: проучавајући живот и дело јована Карамате неизбеж-
но је било да прочитам доста тога и о Михаилу петровићу.Зато у 
овом предавању дајем једно лично виђење Михаила петровића и 
његовог времена са жељом да то између осталог подстакне наше 
друштво и државу да да већи значај у будућности проучавању ис-
торије математике. 

 

О Михаилу петровићу, уз Николу теслу, Михаила пупина, Милутина 
Миланковића, једном од најпознатијих имена у српској науци, написане су 
небројене странице књига, радова, успомена. првенствено мислим на на-
шег највећег историчара математике, професора Драгана трифуновића. 
познати су и прилози чији су аутори: Милутин Миланковић и јеленко 
Михаиловић, Никола Салтиков, Антон Билимовић, Драгослав Митрино-
вић, Ернест Стипанић, Милорад Бертолино, Радивоје Кашанин, тадија 
пејовић, Мирко Стојаковић, Душан Адамовић, јован Кечкић, Миодраг 
томић. Нагласићемо да је Завод за уџбенике 1998. године издао Сабрана 
дела Михаила петровића у 15 томова! У новије време појавили су се и 
неки радови на енглеском језику, аутора Снежане лоренс (лаwренце) и 
Александра петровића.

припремајући овај текст о занимљивостима из живота Михаила пе-
тровића и о времену у којем је живео и стварао, помало ме је било страх 
да нећу рећи ништа оригинално, ништа што већ није познато. јер да би 
се написали или изрекли неки заиста нови подаци о његовом животу 
или анализи онога што је он урадио, потребан је дужи методолошки рад 
и озбиљан историјски и научни приступ. Зато сам се одлучио да покушам 
да дам своје лично виђење петровићеве улоге у оквиру развоју српске 
математике и науке, али и доприноса развоју високошколске наставе 
математике. посебно су наведене и описане петровићеве „нематема-
тичке” активности.

1 Истраживање је финансирано од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије кроз пројекте ИИИ44006 и ОН174026.
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***

Историја математике у Србији може се најједноставније поделити 
на три основна периода. први период је трајао до Михаила петровића и 
Богдана Гавриловића а карактеришу га тривијалност тема, први уџбени-
ци, љубав према математици и науци, а мање висока стручност или науч-
ност. Два позната имена из тог периода, два нематематичара – агроном и 
инжењер геодезије Атанасије Николић (1803–1882) и архитекта-грађе-
винац, бечки дипломац, Емилијан јосимовић (1823–1897) – целог радног 
века састављали су математичке уџбенике за лицеј и великошколце. Ата-
насије Николић је написао прве уџбенике из Алгебре (1839) и Геометрије 
(1841) који су били на елементарном нивоу и нису били оригинално дело. 
Он је при њиховом писању вероватно користио неке сличне уџбенике 
коришћене у Аустроугарској које је прилагодио тадашњим потребама у 
Србији2. јосимовић је био аутор првог високошколског уџбеника на срп-
скопм језику – Начела више математике у три дела. први део је изашао 
1858. на 253 стране, други део 1860. на 296 страна, а трећи 1872. на 198 
страна. У првом делу је изложена теорија функција, теорија једначина и 
теорија редова. У другом делу је изложен диференцијални и интегрални 
рачун функција једне и више променљивих и варијациони рачун. трећи 
део садржи аналитичку геометрију у равни. 

Димитрије Нешић (1836–1904), је био једна од кључних фигура 
српске науке и математике тог периода. Будући да се његова наставна 
и научна активност одвијала у пољу математике, и с обзиром на то да 
је он први српски научник аутор већег броја математичких расправа 
објављених у издањима Српског ученог друштва (4) и Српске краљевске 
академије (5), са правом се може сматрати првим српским математича-
ром. Његови радови нису произвели велике резултате који се памте и 
којима се генерације користе. Али они показују ширину знања, прециз-
ност у доказу и савесност у обради и избору проблема.3 Наглашавамо 
да ни он, као и Николић и јосимовић, није има стриктно математичко 
образовање, већ је математику слушао и учио студирајући техничке на-
уке. У историји српске науке остаће запамћен као аутор квалитетних ви-

2 О делу Атанасија Николића видети у Кечкић, ј., Алгебра Атанасија Николића, Зборник 
радова научног скупа природне и математичке науке у Срба у 18. и првој половини 19. 
века, САНУ, Универзитет у Новом Саду, Матица српска, Нови Сад, с. 301-308. првано-
вић, М., 1995. Елементарна геометрија Атанасија Николића, Зборник радова научног 
скупа природне и математичке науке у Срба у XVIII и првој половини XIX века, САНУ, 
Универзитет у Новом Саду, Матица српска, Нови Сад, с. 263–269.

3 томић, М., 1989. Математичке науке, Српска академија наука и уметности и развој 
науке и уметности у Срба, вол. 1, САНУ, Београд, с. 17.
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сокошколских математичких уџбеника4, аутор Закона о мерама и текста 
његовог објашњења (1873) чиме је у Србији уведен метарски систем мера, 
иницијатор реформе наставе математике на Великој школи – успео је у 
настојањима да се недовољно одређен стари курс математике подели 
на нижу и вишу математику, да математичар предаје само математику 
а не и архитектуру, механику, географију, физику, али и да математику 
предају само математичари.5 Димитрије Нешић као представник краја 
тог периода па и Богдан Гавриловић (1864–1947), који припада већим 
делом и следећем периоду, као ни неки други математичари, који при-
падају прелазу из овог у следећи период, нису успели да направе пробој 
у светску математику већ су своју каријеру градили у оквиру Београда 
и Србије.

Други период је време петровића и Гавриловића, време када се от-
варају врата светске математике и науке. Њихов рад представља врху-
нац ова два периода у начину на који су они, посебно петровић, јер је 
Гавриловић практично престао да се бави математиком 1907. године, 
приступали математици и научним радовима. У њихово време је из-
грађен мост према модерној математици која ће се развијати у оквиру 
следећег периода. А Михаило петровић је главни неимар тог периода. 
Како то Драган трифуновић у својим радовима наводи: „са петровићем 
је српска математика по први пут кренула у свет науке налазећи своје 
равноправно место у том математичком свету”.

И Богдан Гавриловић и Михаило петровић су се, сваки на свој на-
чин, посветили Универзитету. Гавриловић је многим својим активнос-
тима и јавним говорима значајно допринео прерастању Велике школе 
у Универзитет. Математичке предмете је предавао на техничком фа-
култету Београдског универзитета, и више је био заинтересован за фи-
лозофију и историју математике, ширење опште математичке културе 
него за писање математичких радова. У српској историји математике 
трајно ће остати забележена његова два уџбеника – теорија детерми-
наната (1899) и Аналитичка геометрија (1896) – написана на високом 
нивоу универзитетске наставе.6 Михаило петровић се пак на посебан 

4 тригонометрија, Београд 1875, с. 496, Наука о комбинацијама, Београд 1883, с. 132, 
Алгебарска анализа I и II, Београд 1883, с. 582 и 667.

5 трифуновић, Д., 1996. Димитрије Нешић – Зора српске математике, Архимедес, 
Београд.

6 О Богдану Гавриловићу видети перишић, п., трифуновић, Д, Математичар Богдан Гаври-

ловић, Архимедес, Београд, 1994. Мијајловић, Ж., 1997. Богдан Гавриловић (1864–1947). 
Живот и дело српских научника, Биографије и библиографије, Књига 2, САНУ, Београд, с. 
71–103.



68 Александар М. Николић

начин посветио подизању нивоа наставе математике на Београдском 
универзитету, математици као науци и својим личним афинитетима – 
рибарству, виолини и путовањима. при томе, у његовом животу је било 
пуно места и за студенте и пријатеље, за факултет, за Универзитет и 
Академију, којима је цео живот несебично служио. Ако је тачно то што 
је записао Милутин Миланковић, петровић је о оним научницима који 
само брину да им се глас што брже и што даље чује рекао да су будале 
које ни не знају како је слатко радити без те бриге. А он је тешке мате-
матичке теме излагао на једноставан начин, јасно и прегледно, као да 
се играо. Какав приступ животу такав и науци. теме петровићеве науке 
биле су првенствено везане за примену. Да не претерамо, и диферен-
цијалне једначине, област којом се највише бавио, радио је првенствено 
у смислу примене на своје механичке и хидрауличне интеграторе као 
и у математичкој феноменологији. Он је био свестан да су брзе публи-
кације, на јуриш, како је то он оговорио, кратког даха и трајања. А он 
је често управо тако писао – расправа за једну ноћ – у складу са својом 
природом. Идеје су му навирале, он их је записивао и није улазио у де-
таље, у потребне и довољне услове, а није марио ни за будућност тих 
идеја. И исто онако како је његово име крајем XIX века блеснуло у ма-
тематичком свету, тако се после 1925. расплинуо у раду, он је напустио 
проучавање квалитативне интеграције диференцијалних једначина, 
прелазио је са једне теме на другу, и на крају је понављао старе резул-
тате. Најзначајнији период његовог стваралаштва (1894–1921) описан 
је и анализиран у Notice sur les Travaux scientifiques de M. Michel Petrovich 

(1894–1922) у издању Српске краљевске академије и Gauthier-Villars,  
Paris, 1922.

према тада новим открићима и тенденцијама у математици – новој 
симболици, теорији скупова, топологији, линеарној алгебри, петровић је 
остао са научне стране опрезан и резервисан. Али својим докторандима је 
пружио класично широко француско математичко образовање а од њих 
је тражио познавање најновијих резултата и на тај начин је и припремио 
терен за прелазак у трећи период, период процвата петровићеве школе 
математике и међународних успеха његових ђака. то је период од јована 
Карамате (1902–1967), који први пролази кроз врата која су петровић 
и Гавриловић отворили и улази у светске токове математике7, па преко 

7 О јовану Карамати видети у Николић, А., 1998. About two famous results of Jovan Karamata, 
Les Archives Internationales d’Histoire des Science, no. 141, Vol. 48, 353–373, Николић, А., 
2003. јован Карамата (1902–1967), Genika Dimossievmata, Serie S-C no.1, 203, 6–29 i Tomić, 
M., 2001. Jovan Karamata 1902–1967, Bulletin of the Serbian Academy of Arts and Sciences, T. 
CXXII, no. 26, Beograd, с. 1–30.
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тадије пејовића (1892–1982), Милоша Радојчића (1903–1975), Војислава 
Г. Авакумовића (1910–1990)8 и до многих других, све до данашњих дана.

***

Научна и културна делатност Михаила петровића извршила је нај-
дубљи и најважнији утицај на развој математичких наука у Србији. У ис-
торији српске математике његов се повратак са студија у паризу и његово 
постављење за професора Високе школе, скоро безпоговорно узима за 
кључни догађај у српској математици. У његово су време најцењенији 
математичари у Србији били: др Димитрије Нешић (у пензији од 1894), 
др петар Живковић (1847–1924), др Димитрије Данић (1861–1932), др 
петар Вукићевић (1862–1941), др Ђорђе петковић (око 1863–1913) и 
др Богдан Гавриловић. Изузимајући Д. Нешића, само су Гавриловић и 
петровић остварили универзитетску каријеру. Иако се у литератури о 
историји српске математике и високог школства могу прочитати оцене 
да остали математичари нису баш били предавачи на универзитетском 
нивоу, ипак је то велика штета. Као да су тада сви на Великој школи а 
и после на Универзитету били научници светског реномеа. посебно се 
није могло очекивати да они који нису радили на Великој школи већ по 
гимназијама широм Србије, дају неки посебан и оригиналан матема-
тички допринос. А и сам петровић је једном приликом изјавио, да није 
успео да прође на конкурсу за професора више математике 1894. и то 
само са једним гласом више од петра Вукићевића, вероватно се никада 
више не би бавио математиком већ би био алас и живео у чуну! тужна 
је чињеница да се тадашња Србија због Numerus Clausus-a ипак одрекла 
одговарајућих услуга четири доктора математике! За тада малу, не баш 
високо образовану земљу то је био заиста велики луксуз. 

Са друге стране, резултат научних и организационих активности 
двојца Гавриловић-петровић је немерљив у оквиру културне и инте-
лектуалне историје Србије. Гавриловић као један од најутицајнијих про-
фесора, заслужан је за прерастање Велике школе у Универзитет (1905), 
а петровић за организовање Математичког семинара (1896), будућег 
језгра математике као науке али и наставе математике. петровић је све 
своје математичке књиге донешене са студија из Француске пренео у 
библиотеку Семинара, а по завршетку првог светског рата, у оквиру 
ратне одштете тражио је и добио велики број капиталних математичких 
дела. Нажалост читава Библиотека је 1944. године изгорела. Често се у 
8 О Војиславу Авакумовићу видети у Марић, В., Николић, А., 2008. Војислав Г. Авакумовић 

(1910–1990), A passionate man of mathematics, Ganita Bharati Vol. 30, No. 1, 45–60.
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негативном смислу помиње и чињеница да петровић није имао правог 
асистента, наследника. то исто важи и за Гавриловића. тек 1912. године 
долази на Универзитет Младен Берић, као први доктор математике Бео-
градског универзитета. Наредне, 1913, докторирао је Сима Марковић. Од 
1894, године када се петровић запослио, дакле за читавих 18 година није 
се појавило ниједно ново име међу српским математичарима. Међутим, 
после првог светског рата, кроз активни рад Математичког семинара 
и обогаћивањем библиотеке значајном и савременом светском литера-
туром, стекли су се потпуни услови за појављивање, напредак и пробој 
нових нараштаја. јер није баш лако учити и радити, чак и са врсним про-
фесорима, без одговарајуће литературе. поменућемо да су на Београдском 
универзитету радили и руски математичари Антон Билимович (од 1925) 
и Никола Салтиков (од 1921), који су знатно допринели угледу тадашње 
српске математике. До тада су, фактички, српску математику предста-
вљали петровић и Гавриловић. Они су били и референти, и рецензенти, 
и оцењивачи, и предлагачи, свуда је писало – петровић-Гавриловић или 
обрнуто. Дакле, они су се свесрдно посветили првенствено подизању 
институција у оквиру којих ће се развијати математичке а и остале науке 
у Србији. петровић је касније имао своју школу и своје ђаке, али не у пр-
вим генерацијама студената математике. поред већ поменутих Младена 
Берића и Симе Марковића, то су били тадија пејовић, Радивоје Кашанин, 
јован Карамата, Милош Радојчић, Драгослав Митриновић (1908–1995), 
Данило Михњевић, Константин Орлов (1907–1985), петар Музен и Дра-
гољуб Марковић (1903–1965).

Михаило петровић ће остати забележен у историји српске матема-
тике па и културе уопште и као аутор првог математичког рада који је 
објављен у једном од тадашњих водећих светских часописа. то је рад „О 
униформним интегралима једначина првог реда и по нултим врстама” 
који је претходно био приказан у Академији наука у паризу, да би на-
кон тога био објављен у CP Академије. Резултате из тог рада је пикар  
(Е. Picard) унео у своју монографију Traité d’ Analyse (Paris 1896, tome III,  
Chap. XIII, 356–359), што непобитно потврђује исправност петровиће-
вог приступа проблемима диференцијалних једначина првог реда и 
вредност добијеног резултата. тада је петровићу било 24 године. До 
краја свог радног века објавио је преко 300 математичких радова, од 
којих је велики број био штампан и на српском и на француском језику. 
Сви су радови самостални, осим једног који је био објављен у коаутор-
ству са јованом Караматом: О изражавању дво-периодичних функција 
помоћу одређених интеграла. Неколико диференцијалних једначина, 
специјалних функција и неједнакости носе петровићево име, а чувени 
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француски математичар, петровићев вршњак Ели Картан (1869–1951), 
записао је да Михаило петровић припада групи ретких научника који 
су засновали нове научне дисциплине, наводећи притом математич-
ке спектре, интервалну математику и математичку феноменологију. 
„Елементи математичке феноменологије”, његово највеће дело, напи-
сано је на српском језику, мада постоји и краћа верзија на францус-
ком. Често се каже да је Михаило петровић својом Феноменологијом 
предсказао, на известан начин, појављивање кибернетике Норберта 
Винера. Разлика у њиховим приступима може се, по запажањима ака-
демика Миодрага томића, најкраће окарактерисати и свести на сле-
деће: петровићева Феноменологија је општија и по идејама шира, али 
је подржана са скромним математичким апаратом – диференцијалне 
једначине и систем диференцијалних једначина аналитичке механике. 
Винерова Кибернетика је ужа али је зато математички апарат јачи – 
Хармонијска анализа, Хевисајдов симболни рачун, Винер-Хопфова ин-
тегрална једначина. посматрано са историјске дистанце петровићева 
Математичка феноменологија није имала дугорочан одјек у матема-
тичкој јавности. то је огроман пропуст! Истраживање разлога такве 
судбине великог дела једног признатог научника могло би бити веома  
интересантно.

Михаило петровић је оставио генерацијама које су долазиле обиман 
и плодоносан рад. Биран је за члана академија наука у Београду, Загребу, 
прагу, Варшави и Букурешту. И поред жеље и оправданих настојања, није 
успео да постане члан Француске академије наука.

Мишљења смо, као што је већ споменуто, да поред петровићевог 
математичког доприноса, његове највеће и најважније заоставштине, 
у историји српске математике једнако важно место заузимају и његови 
ђаци који су у математички свет Европе изнели резултате његовог труда 
и Београдске математичке школе. 

такође, неки резултати петровићевог математичког рада, који је 
врло обиман и значајан, за време када су настали, био је веома модеран 
и актуелан (сличним проблемима бавили су се и поенкаре (Poincaré), 
Фукс (Fuchs), пикар, пенлеве (Painlevé), тада водећи европски матема-
тичари) били су запажени и високо оцењени од стране највећих ма-
тематичара-аналиста тога доба. Његов резултат из теорије функција 
о кругу у коме функција представљена тајлоровим редом нема нула, 
детаљно су проучавали и касније допуњавали ландау, Фејер, Харди (G. 
H. Hardy), Монтел, а Р. Белман (Richard Bellman) је у својој монографији 
Stability Theory of Differential Equations (Mc Graw Hill, 1953) навео два 
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петровићева проблема9. За време када су они настали и услови у којима 
је петровић живео и радио, то је представљало огроман успех. треба се 
само подсетити да је од тренутка када је основан лицеј – прва висока 
школа у Србији 1838. године, када је већина српског становништва била 
неписмена, па до петровићевог пробоја у светску математику, прошло 
свега нешто више од пола века. А до даљег подизања нивоа развоја 
математике на светски ниво прошло је свега тридесетак година. тада 
су јован Карамата и Војислав Г. Авакумовић објавили резултате који су 
ушли у велики број познатих монографија, а данас се можда више него 
икада појављују у научној литератури, и цитирају се њихови радови. Ма-
тематички резултати, феноменологија и спектри Михаила петровића, 
више се не спомињу, они припадају неком прошлом времену развоја 
математике, али његова школа, ђаци, Математички институт, заувек ће 
сведочити о величини његовог дела. А тако брзи образовни и научни 
развој – од неписмености до светског нивоа математике – јединствени 
је случај у историографији.

***

Михаило петровић је рођен у Београду 24. априла 1868. године. 
Отац Никодим био је професор Богословије. Мајка Милица, рођена ла-
заревић, када се удала имала је само 17 година. Његова три брата су 
различитим судбинама рано умрли а сестра Марија је доживела дубоку 
старост. Отац је умро када је Михаилу било седам година, стога су главну 
улогу у његовом одрастању и школовању одиграли његова мајка и њезин 
отац, Михаилов деда Новица лазаревић, свештеник и протојереј Сабор-
не цркве у Београду. У току школовања развио је посебну наклоност ка 
природним наукама, највише ка хемији, за шта су били најзаслужнији 
гимназијски професор Марко леко и касније Сима лозанић, професор на 
Великој школи. пуно је читао путописе, приче о гусарима, Жил Верна. 
таква интересовања је задржао до краја свог живота. један приказ завр-
шетка гимназијског школовања Михаила и његове генерације може се 
видети и у новој верзији филма „Шешир професора Вујића”, снимљеног 
по мотивима из романа Милована Витезовића, за који је аутор добио 
Награду политикиног забавника 1984. године. Занимљиво је да се зграда 
прве Београдске гимназије 1878, године када се Михаило у њу уписао, 
налазила у дворишту Капетан Мишиног здања и да је касније постала 
седиште Велике школе и Филозофског факултета, што значи да је Миха-

9 Problems 16. и 17, стр.139.
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ило из ње „изашао” тек 1938. године као пензионисани професор, дакле 
после пуних 60 година. 

Године 1885. уписује природно-математички одсек Филозофског 
факултета Велике школе у Београду. Он није студирао само математику 
јер у то време тако специјализоване студије нису постојале, већ је рав-
ноправно учио и друге предмете. поменуте године било је уписано 15 
студената а факултет их је завршило седморо. У време студија на Фило-
зофском факултету носиоци предавања математичких предмета били су 
Д. Нешић, Б. Гавриловић, Ђ. петковић и п. Вукићевић. Најбољи студент је 
био Коста Стојановић (1867–1921) са свим одличним оценама, док је Ми-
хаило петровић учио, а како би другачије него по личним афинитетима. 
Најбоље оцене је имао из математичких предмета, механике и хемије док 
је из осталих предмета – нацртне геометрије, геологије, минералогије, 
метеорологије показао нешто слабији успех. тек се пред крај студија 
определио за математику, те је, стога, током свог даљег школовању у 
паризу, на Ецоле Нормале Супериéуре студирао и изучавао математичке 
науке. Михаило петровић постаће први Србин – париски доктор матема-
тике. пре њега су у иностранству студирали и докторирали: Димитрије 
Данић у јени, Димитрије Нешић у Бечу и Карлсруеу, Богдан Гавриловић у 
пешти и Берлину, петар Вукићевић у Берлину и Ђорђе петковић у Бечу. 
Да не заборавимо и Косту Стојановића који се такође школовао у паризу 
1893, али је докторирао из области математике у лајпцигу 1897. године.

Млади петровић је париз изабрао из три разлога – његов деда, Но-
вица лазаревић, познавао је тадашњег посланика Србије у паризу који 
је могао да се нађе при руци Михаилу, а нешто старији од њега петар 
Вукићевић и Ђорђе петковић већ су се налазили у Берлину, односно у 
Бечу. такође је његовим интересовањима савршено одговарала фран-
цуска математичка универзалност. У Школи Ecole Normale Superiéure 
механицистички поглед на свет, по коме се у материјалном свету све 
одиграва по аналогији са функционисањем машине, тада је доживљавао 
свој врхунац, да би се временом почео полако губити, и да би, почетком 
првог светског рата и нестао. А такво поимање света је у потпуности 
одговарало петровићевим интересовањима и сигурно је у многоме ути-
цало на његове идеје о рачунарима и на идеје које је остварио кроз своје 
патенте. О петровићевом боравку у паризу може се пуно сазнати из 
његових писама упућених свом пријатељу павлу поповићу – паји како 
га је он ословљавао у писмима. током читаве прве године, 1889/90, пе-
тровић је, у ствари, припремао пријемни испит и одмах му је стављено 
до знања да ће бити третиран као и сви остали студенти Французи. У 
тој години припреме успео је да јануара 1890. пошаље свој рад „О полу 
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и полари кривих линија” за Светосавску награду, и да освоји другу на-
граду (прва није додељена)10. На пријемном испиту није било довољно 
само имати одлично знање из математике, већ се тражило и опште об-
разовање из културе. полагали су се и Француски, латински, Физика и 
Хемија. На конкурс, односно пријемни испит пријавило се више стотина 
кандидата а примљено је само 18, међу њима и наш Михаило петровић. 
И то као први странац који је становао у Интернату Школе и као такав 
имао право да користи све лабараторије, библиотеку и кабинете. Студије 
започиње у јесен 1890. треба нагласити да је државну стипендију Мп 
добио тек марта 1892. године, дакле половину петровићевих студија 
плаћала је породица. по програму је био обавезан да за две године по-
ложи два дипломска испита (лисанса) – математички и физички11. Он је 
положио три! Године 1891. из хемијских наука, 1892. из математичких 
наука и 1893. из физичких наука.12 после три године студирања и са та 
три лисанса сигурно је имао довољно школе и знања да се запосли на 
Великој Школи или у гимназији. Али он остаје још једну годину да учи, 
слуша предавања по избору, студира литературу и ради на завршном 
раду – докторату. Студије је завршио 21. јуна 1894. одбраном докторске 
тезе из области диференцијалних једначина, која је била запажена и 
по неким мишљењима најважније петровићево математичко дело, али 
није познато да ли се неко од страних математичара користио њеним 
резултатима. Од наших математичара, на петровићеве резултате из тезе 
ослањали су се Младен Берић и тадија пејовић. У Комисији за одбрану 
дисертације били су Ермит, пикар и паинлеве. Драган трифуновић је 
1994. написао и објавио јако лепу књигу о тези и Комисији13. 

Занимљиво је да је Мијалко Ћирић 1888, такође под менторством 
Ермита, стекао лисанс из математичких наука. Али он није докторирао. 

Септембра 1894. године петровић је изабран за професора матема-
тике на место Димитрија Нешића који се спремао за државничке послове. 
До одласка у пензију петровић је предавао чак 16 редовних и специјалних 
курсева: Аналитичка геометрија у равни и простору, Виша алгебра, Дифе-
ренцијални и интегрални рачун, Диференцијалне једначине, Геометријске 
примене теорије диференцијалних једначина, Рачунање са бројним раз-

10 Светосавска награда за студентске радове – темате, уведена је на Великој школи 1872. 
петровић је већ 1889. добио другу награду за темат из рачунарства. Видети у: Сабрана 

дела Михаила Петровића, књига 15, с. 27–34.
11 Licence ès Sciences mathématiques и Licence ès Sciences Physiques. Хемију је положио 

кроз два обавезна питања.
12 Видети у: Сабрана дела Михаила Петровића, књига 15, с. 444–448.
13 Драган трифуновић, Докторска дисертација Михаила Петровића, Архимедес, Београд, 1994.
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мацима, теорија бескрајних редова, Елиптичке функције, парцијалне ди-
ференцијалне једначине математичке физике, линеарне диференцијалне 
једначине другог реда, Квалитативна интеграција диференцијалних једна-
чина, Интеграција диференцијалних једначина помоћу редова, Аналитички 
проблеми за обраду, теорија грешака, теорија аналитичких функција и 
Елементи математичке феноменологије. Доласком на Велику школу одмах 
му је било јасно да се настава математике мора мењати, осавременити и 
ускладити са оном у свету, што је за њега значило – са наставом у Францу-
ској у паризу, с чиме је он био најбоље упознат. А квалитетна, савремена 
настава, односно добре студије, знао је, даће нове генерације успешних 
научника-математичара. Да би био у могућности да преобликује наставу 
у складу са својим замислима и ставовима, знао је да мора да буде ути-
цајан, цењен, да има моћ. А како то може да постигне један универзитетски 
професор? Да би то постигао неопходно је да има моћ која проистиче из 
врхунских резултата или пак некако другачије. петровић је одабрао оно 
прво. Можда би Коста Стојановић могао бити пример постигнутог успе-
ха захваљујући оном другом путу. У току прве четири године петровић 
предаје на Високој школи, по затеченом стању и систему, нижу и вишу 
математику. Строгошћу на испитима петровић је утицао да се повећа оз-
биљност при учењу и припремању испита и да се на тај начин подигне 
ниво студирања. Вративши се из париза, пун зацртаних идеја, скицираних 
расправа, савремене литературе, он у те четири године објављује веома 
запажене расправе, око 50 расправа, што је за тадашњу научну Србију 
било право чудо. И то не само у Гласу Академије и Наставнику (на српс-
ком) већ и у, тада најугледнијим, светским часописима, као што су: лајп-
цишки Mathematische Annalen, Comptes Rendus париске Академије наука, 
American Journal of Mathematics, Bulletin Друштва математичара Француске, 
Rendi conti del Circolo Matematico di Palermo, а касније и у L’Enseignement 
Mathematique, и то све на француском и немачком језику. На тај начин је 
стекао научни углед – поштеним и искреним радом, оригиналношћу, ин-
дивидуалношћу, универзалношћу, ингениозношћу. Његови радови су из 
различитих области математике: теорије функција (91), диференцијалних 
једначина (87), алгебре (52), инфинитезималног рачуна (39), математичке 
феноменологије (19), математичких спектара (13). писао је радове и из 
вероватноће, историје математике, геометрије, теорије грешака. прави 
француски ђак, универзални математичар! А из примењене математике 
је објавио чак 70 радова!

Године 1895. имао је и прво иступање у СКА, 1897. је већ изабран у 
СКА и јАЗУ, а 1899. постаје редован члан СКА. А то је период од његове 
27 до 31 године!
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Занимљиво је да и поред свих својих заслуга није постао председник 
СКА. по избијању првог светског рата, као резервни капетан 2. класе 
додељен је на службу краљевићу Ђорђу Карађорђевићу за официра ордо-
нанса. прво време је провео у „државном збегу” у Нишу, а после је најдуже 
боравио у Швајцарској и Француској и краће у лондону. Директно под 
надзором Николе пашића радио је на развоју државних тајних шифара. 
Због његовог великог пријатељства са Ђорђем Карађорђевићем, који је 
био хапшен и у прогонству од 1925, када је и у дому Михаила петровића 
извршен полицијски претрес, није био омиљен на Двору, у кругу краљев-
ске породице око Александра. то је и био разлог што после преране смрти 
јована Цвијића 1927. није постављен за председника СКА, иако је по 
Академијином предлогу био први кандидат са највише гласова од три 
понуђена. За председника је постављен Слободан јовановић. 

Избијањем Априлског рата 1941. петровић је, сада као резервни 
потпуковник, заробљен у Сарајеву и одведен у Немачку, у Нирнберг, у 
заробљеништво. тада је имао 73 године! Сматрао је то обавезом и сам се 
пријавио за одбрану отаџбине Војној команди при Генералштабу у Бео-
граду. Иако је имао прилику да се склони, обуче цивилно одело и избегне 
заробљеништво, он је као стари достојанствени ратник такве предлоге 
одбио. Из заробљеништва се вратио у јуну, и то захваљујући јовану Кара-
мати. Наиме, Карамата је почетком маја посетио Ђорђа Карађорђевића 
и указао на могућност повратка Михаила петровића, мислећи притом 
на помоћ краљице Италије, јелене, тетке принца Ђорђа. та три месеца 
проведена у заробљеништву оставили су трага на телу и духу Михаи-
ловом и он је, и поред настављених активности у раду Академије, после 
краће болести, 8. јуна 1943, у својој кући на Косанчићевом венцу, умро. 
Сутрадан су аласи пренели на рукама ковчег са посмртним остацима до 
Саборне цркве. Сахрањен је на Новом гробљу у породичној гробници 
поред деде Новице лазаревића. Све остало је већ легенда.

***

Из петровићеве библиографије види се да се поред теоријске ма-
тематике бавио и примењеном математиком – физиком (7), механиком 
(11) и криптографијом (4). Бавио се и проналазаштвом, патентирао је пет 
проналазака који су били заштићени, тј. званично пријављени. У области 
рачунарства карактеристична је и значајна његова оригиналност присту-
па истраживању. Укупно је објавио 11 радова о рачунским машинама. то 
је помало у супротности са запажањем Милутина Миланковића о једној 
црти петровићевог карактера – да је он уживао у старом патријархалном 
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начину живота, а да је из дна душе мрзео све што је ново и модерно. по 
његовим речима, нпр. није волео и избегавао је телефонске разговоре. 

први је, а можда и једини, користио хемијску реакцију као аритме-
тичку основу аналогне рачунске машине. по петровићу математичко 
описивање механизма хемијске реакције доводи до математичког модела 
који се, на тај начин, може материјализовати у облику хемијске реакције. 
Ако је та хемијска реакција стабилан систем и ако је математички модел 
тачан и поуздан тада је хемијска реакција у ствари аналогна рачунска 
машина. У Чикашком научном друштву 1896. петровић је једну бимоле-
куларну хемијску реакцију описао и приказао математичким моделом 
Рикатијеве диференцијалне једначине. 

У САД је 1898. и 1899. објавио конструкцију хидрауличне рачунске 
машине, „аналогног рачунара” (хидроинтегратора) за решавање дифе-
ренцијалних једначина, за шта су му одали признање многи светски 
научници. На Светској изложби у паризу 1900, у павиљону Србије био 
је изложен петровићев хидроинтегратор који је награђен бронзаном 
медаљом. 

Он је, као већина људи тога доба, држао до свог војног чина „ре-
зервног инжењерског пуковника”, те је, сходно томе, сарађивао са војс-
ком, нарочито на пољу криптографије. Његови системи „шифровања”, 
тзв. Систем три картона, које је неколико пута допуњавао и „отежавао” 
били су дуго у употреби у војсци и у дипломатији. 

проналазак, односно патент „даљинара”, остварен у сарадњи са ге-
нералом Милорадом терзићем, стручњаком за геодезију, откупљен је 
1912. и реализован за потребе Војнотехничког завода у Крагујевцу и 
Русији. Овај инструмент је био савршенија верзија апарата за мерење 
растојања на принципу секстанта.

Конструисао је и један тип „зупчастог преносника” који је био пре-
теча аутоматских мењача на аутомобилима а који је патентирао 1913. 
године. На Конгресу механичара у лијежу 1930, петровић је изложио 
теоријске основе овог патента.

Године 1918. патентирао је дубиномер за примену на подморницама 
кога је приказао пред енглеским адмиралитетом, али није познато да 
ли је дубиномер практично коришћен. 

Метод избегавања минског поља у тренутку када брод открије по-
топљену мину на принципу намагнетисане игле у покретном магнетном 
пољу патентирао је 1920. године. Ни за овај патент није познато да ли је 
икада реализован. „Вечити календар” је патентирао 1916. а реализован 
је у Швајцарској у више хиљада примерака и могао се купити по трафи-
кама у Швајцарској и Француској.
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то су, укратко, главни научни, нематематички доприноси Михаила 
петровића.14

***

Као дечак Михаило петровић је био болешљив те је, по савету лекара, 
слободно време често проводио на Сави и Дунаву и топчидерском брду, 
где је 1885. деда Новица купио виноград. Много је волео да рибари и да 
се дружи са аласима. Као гимназијалац дане и ноћи проводио је на реци 
у риболову, у друштву Ивана Шокца, Милана Шеше, Аце Копилана, јор-
дана Чокалије, Гашпара Чукље, Арсе Илића и других рибара. тај свет му 
је постао једнако драг, привлачан и интересантан као и академски свет 
научника и професора. Већ са 14 година постао је рибарски шегрт, са 20 
рибарски калфа а са 27 година прави рибарски мајстор – алас. Код Мике 
петровића није било импровизација, да не кажем аматеризма. Ништа 
успут ништа случајно. Све званично, на високом нивоу. Најпознатији 
резултати таквог приступа су и сом од 2 метра и 124 килограма и моруна 
од 200 кила. то су капитални примерци Микине аласке вештине. па и 
његов „Роман јегуље” није само популарно штиво, то је високо стручна 
прича о чуду званом јегуља. позната је прича да је 1920. била велика зима 
у Београду и да је владала несташица хране, а он је даноноћно ловио 
рибу у Сави и Дунаву и бесплатно је делио гладном народу на Великој 
пијаци преко пута зграде Универзитета. Чак је одсуствовао и са часова 
да би уловио што више рибе и нахранио што више људи. 

Учествовао је на многим изложбама рибарства на којима је излагао 
рибарски алат, фотографије, усољену рибу.

Учествовао је и у државним преговорима везаним за рибарство и 
важио је за великог стручњака у тој области. један је од оснивача Океа-
онографског института у Сплиту.

Аутор је 35 прилога посвећених рибарству.
Занимљиво је да, по Миланковићевом казивању, петровић никада 

није научио да плива!

***

Боравећи у друштву аласа Михаило је рано заволео чубурску кафанс-
ку музику. Осамдесетих година XIX века, када је имао 14-15 година, у кућу 
му је често долазио кафански свирач Арса јовановић звани Шкембоња, од 
14 О петровићевом раду на рачунарима и о његовим патентима видети у: Сабрана дела 

Михаила Петровића, књига 10, с. 293–398.
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кога је учио да свира виолину, која му је временом постала неизоставни 
животни сапутник. Хонорар његовом учитељу био је 25 динара месечно 
и понекад старо одело и обућа. 

током распуста 1893. основао је своје прво свирачко друштво. Озбиљ-
на музичка активност почиње од 1896. када свирачко друштво проширује 
у прави оркестар са чак 12 чланова који су се обавезали да ће се увек 
састајати када их Мика позове. Његово свирање је имало пет интонација 
мало померених навише у односу на класичне ц-дур, д-дур, г-дур, е-дур 
и ф-дур интонације. Оне су имале посебне називе: суз, каркалеска, дур, 
реп, реп од репа и по првој од њих – суз интонацији, њихов оркестар 
је и добио име. Михаило петровић и оркестар „Суз” имали су на свом 
репертоару велики број, у литератури се помиње чак и 1000, народних 
песама и мелодија игара са територије тадашње југославије. Оркестар 
је концертрирао и свирао по целој Србији, а гостовали су и у Бугарској. 
Свирали су по разним кафанама, на разним местима и имали свакојаке 
догодовштине. Неретко се дешавало да у раним јутарњим часовима, без 
уговореног хонорара, само са поједеном вечером, беже из кафане у којој 
су свирали. У јесен 1940, на позив управе Београдског радија, две недеље 
су петровић и још неки чланови друштва СУЗ свирали заборављене на-
родне мелодије у Радио Београду да би их касније могли наснимити на 
грамофонске плоче. Нажалост, током немачког бомбардовања 1941, сви 
су снимци били уништени.

Слично је било и са сакупљеним духовитим, помало шкакљивим и 
двосмисленим малим огласима у књизи названој „Цијеломудрија овога 
света” са 29 свезака. На свиркама Суз-а или на другим окупљањима и 
седељкама ти огласи су се у добром и веселом расположењу наглас чи-
тали. Нажалост и то је уништено, овога пута у савезничком бомбардо-
вању 1944, све осим једне свеске која је била у кући Михаила петровића. 
Захваљујући томе сачувани су неки примери тих огласа: 

Моја добро изапрана црева за дебље кобасице и саламе, широј пуб-
лици добро позната, имам на продају!

Оплођавам краве, одржавам швајцарски сој у сопственој крви.
тражи се више вредних, младих шваља за бело рубље. предност 

имају оне које су добре у белим кошуљама.

***

Од 1931. године, током следећих осам година, скоро свако лето је 
проводио на крстарењима и експедицијама по Атлантику, Арктичком 
океану, Индијском океану и Сарагаском мору. Био је на Гренланду, Шпи-
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цбергу, Исланду, лабрадорском полуострву, Њу Фаундленду, Антилима, 
Канарским острвима, Зеленортским острвима, Светој јелени (петровић 
је ценио Наполеона, чија је биста била у његовом стану а касније у мате-
матичком институту), тристан д’Акуњи; прошао је кроз Суецки канал, 
Црвено море, посетио је Мадегаскар, Реунион, Маурициус, Кергеленски 
архипелаг познат по лову на китове, доживео је тајфун у Индијском оке-
ану. На путовањима је посматрао како други људи и народи лове рибу, а и 
сам је учествовао у риболовима. Интензивно је био заокупљен јегуљама 
те је значајно допринео конструисању посебне мреже за дубински рибо-
лов а 1939. године је последњи пут боравио на Азорским острвима где 
су покушали да ухвате јегуље после мрешћења. 

О свим својим путовањима написао је више књига путописа који су 
доживели и више издања као пре тако и после Другог светског рата. то 
су следећи наслови: Кроз поларну област, У царству гусара, Са океанским 
рибарима, по забаченим острвима, Далека копна и мора, Са Арктика до 
Антарктика.

Занимљиво је да никада није имао неки свечани јавни наступ као 
цењена јавна личност. Наравно осим иступања на научним и стручним 
скуповима. Није волео почасти и славља, одбацивао је сваку популарност 
и славу. Михаило петровић је био оличење скромности и доброте једног 
широко образованог интелектуалца и научника који је радио и живео за 
своје задовољство, али никада на уштрб других и који је себе несебично 
делио са свима који су били поред њега и пратили га кроз његов живот.

Често се у литератури наводи да је имао три љубави. Не знам где се 
изгубила четврта. то су, дакле, четири љубави: математика, рибарство, 
музика и путовања. Али он је, изнад свега, највише волео живот и људе.

И за сам крај овог представљања навешћемо једну шаљиву песму, 
скоро па брзалицу, о Михаилу петровићу коју је написао Милутин Ми-
ланковић. У њој је дата суштина петровићевог карактера и личности.

Од свих наших научника 
Најјачи је мајстор Мика 
Кад се тиче крканлука 
И математичких наука 

Другим речима, гозбе, вина 
И егзактних дисциплина: 
Како ли се роштиљ жари
Како ли се интеграли
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Како ли се шаран пржи
Како ли се извод врши
Како ли се кува штука
Све је то његова струка.

Руковање мередова
Конвергенција редова
Све проблеме тому сличне
И функције елиптичне

Он разуме те послове
И зато се мајстор зове.
Што загризе, он то скрка
Био проблем, била штука.

Он не мари за почасти
Сем кад му дођу с масти.
јер је Мика алас прави
У науци и на Сави.

Ситну рибу он не пеца
Ни буцова ни гргеча
Већ аловом хвата рибе
теореме и системе

Њима пуни барке, књиге.
На богатој софри Мике
пуне књиге и кечиге

Има увек добра вина
Интегралних једначина
И размака и спектара
Сома, смуђа и ајвара

Разноврсних феномена
Мезелука, шунке, рена.
ту хранимо своју душу
И квасимо своју гушу.
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Што ј’ за јело, појешћемо
Што ј’ за пиће попићемо!
Све ће лепо да се свари
Ал’ ће још и нараштаји

који стигну кроз векове
Хранит се са софре ове.
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ДВА СУСРЕтА СА АКАДЕМИКОМ  
МИлУтИНОМ МИлАНКОВИЋЕМ

Богољуб Станковић

Са академиком Милутином Миланковићем непосредно сам се срео 
у свом животу два пута. Било је то у оним пресудним тренуцима, када 
су се збила два значајна догађаја у току мог одрастања и сазревања: на 
почетку студија математике и приликом одбране докторске дисертације. 
то је све било веома давно. Сада у 88. години живота тешко је сетити се 
свих детаља. Ипак покушаћу да прикажем како сам те сусрете доживео 
као младић оног времена. 

Уписао сам се на студије математике на Филозофском факултету у 
Београду са првом послератном генерацијом. Наставница која ми је пре-
давала математику у задња два разреда гимназије највише је заслужна 
за то што сам заволио тај предмет. Веровао сам да је математика залог 
науке и технике, како у прошлости тако и у будућности. 

после тешких ратних година, пун ентузијазма и младалачке зане-
сености, с нестрпљењем сам чекао прва предавања. Нажалост, са првим 
предавањима почео је полако да нестаје првобитни ентузијазам пред 
тешкоћама организовања наставе, у недостатку писаних текстова и 
на предавањима на којима је било најважније да се бележи оно што је 
професор писао и брисао по табли. Читава та ситуација нагнала ме да 
размишљам о томе шта се дешава са умишљеном лепотом математике. 

почела су и предавања из физике. У великом амфитеатру на правном 
факултету професор није имао довољно снаге да својим гласом надјача 
жамор и разне шумове препуног амфитеатра. И на том се месту све сво-
дило на писање по табли и на пуко преписивање. Само се кроз формуле 
назирала нека сасвим пасивна улога математике у физици. Зар тако из-
гледа улога математике у физици? Било је то питање кога сам се плашио 
да сам себи поставим. 
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Вероватно да и није било све тако црно. Сигурно да сам ја желео 
да се „мојој математици” посвети више пажње него што је то у датим 
околностима било могуће. 

На првој години требало је да слушамо и предавања из астроно-
мије. прва два (можда чак и три) предавања одржао нам је професор 
Милутин Миланковић. Не сећам се више детаља са тих предавања, јер 
нисам тада стигао да их записујем. ја сам само слушао и уживао! А он 
нам је причао о томе чиме ћемо се бавити у овом делу наставе, шта 
астрономија проучава и како при томе користи математику. Милан-
ковићева уводна излагања нису била за мене само нови подстицај за 
даље изучавање математике и астрономије, већ и пример како треба 
почети предавање новог предмета. 

Други сусрет са академиком Милутином Миланковићем памтим са 
много више детаља, јер је он носио читав низ, за мене драматичних, до-
гађаја. На дан 14. јуна 1954. године заказана је одбрана моје докторске 
дисертације у Српској академији наука. 

првобитно је ментор моје тезе био академик јован Карамата. Када 
је требало да је браним, ј. Карамата је већ био прешао у Женеву. За новог 
ментора одређен је професор Војислав Авакумовић. то је био разлог што 
сам на одбрану морао да чекам готово годину дана. Комисију за одбрану 
чинили су:

– академик Милутин Миланковић, председник,
– академик Антон Билимовић,
– академик Радивој Кашанин, дописни члан,
– тадија пејовић, професор и
– Војислав Авакумовић, професор.
Када је требало да отпочне одбрана, Војислав Авакумовић, ментор 

моје дисертације, није био присутан. Време је пролазило а чланови Ко-
мисије су бивали све нервознији. Зазвонио је телефон. јављао се Аваку-
мовић из Инђије. пошао је возом из Новог Сада, где је тада живео. Било 
му је топло и сишао је из воза да пије воде. Воз је кренуо, а он је остао 
у Инђији. Комисија се повукла на већање. За мене је одлагање одбране 
значило да нећу моћи да се јавим на конкурс за наставника математике 
на новоотвореном Филозофском факултету у Новом Саду. 

председник Комисије, академик Милутин Миланковић, у име Ко-
мисије захтевао је да се изнајми такси и да неко оде у Инђију, пронађе 
професора Авакумовића и доведе га на одбрану. Авакумовић је пронађен, 
стигао је у Академију и одбрана је могла да почне. ти минути чекања 
дубоко су се урезали у мојој глави. 
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И поред свега одбрана је ишла својим уобичајеним током. Чланови 
комисије су постављали питања, а ја сам одговарао. Када је дошао ред 
на професора Радивоја Кашанина, његово питање је (према мом сећању) 
гласило: „У докторској дисертацији све се радило са лебеговим (Lebesgue) 
интегралом. Када би се користио интеграл Данжоа (Denjoy) да ли би се 
добили бољи резултати?” 

Знао сам дефиницију и основне особине интеграла Данжоа, али га 
нисам никада користио. Шта да одговорим? Размишљао сам... Миланко-
вић се окренуо према мени чекајући мој одговор. Кашанин, да ми помогне, 
рекао је: „реци само кратко ’да’ или ’не’” . Нажалост то није била велика 
помоћ. Било да сам рекао „да” или „не” требало би образложити одговор. 
Рекао сам – „не знам”. Миланковић се окренуо према Кашанину чекујући 
да види како ће он да прими моје „не знам” . Кашанин се само насмејао 
и рекао „не знам ни ја”. Сви су се слатко смејали, само сам ја занемео не 
схватајући шта се то догађа. Кашанин је још додао (што нисам тачно 
запамтио) да је очекивао да ћу, можда, притиснут важношћу одговара 
изненада нешто смислити. 

Докторску тезу сам одбранио, након тога сам конкурисао и био 
изабран за доцента на Филозофском факултету у Новом Саду.

Српска академија наука и уметности
Београд
и
прородно-математички факултет
Универзитет у Новом Саду 
e-mail: borasta@eunet.rs    





СЕЋАЊА СА пРЕДАВАЊА МИлУтИНA МИлАНКОВИЋA
Милева Првановић

Моја генерација је код професора Миланковића, током два семес-
тра, слушала курс из Небеске механике, два часа недељно. Али, профе-
сор Миланковић није нам држао предавања из Небеске механике. још 
1935. године, штампан је његов уџбеник за тај предмет, а 1947. године 
објављено је друго издање. Миланковић нам је на првом часу дао упуте 
која поглавља из уџбеника треба да припремимо за испит. Држао нам је 
предавања из Историје астрономске науке и то од првих њених почетака 
(Кина, Вавилон, Месопотамија, Египат) до Њутнове смрти, 1727. године, 
коју смо полагали заједно са Небеском механиком. 

Колико се сећам, на ова предавања долазило нас је четворо. Седели 
смо у првој клупи, у ствари у једној скамији, а наспрам нас, у истој таквој 
скамији, проф. Миланковић. Извадио би своје белешке, затим наочаре, 
и почео отприлике, овако. 

„Било је Аристотелу једва 18 година када је дошао у Атину да слуша 
платонова предавања. попевши се на Акропољ, прво што је угледао била 
је велика бакарна статуа богиње Атине. А кад се приближио партенону, 
сагледао је недостижну скулптуру којом је Фидија представио борбу Ати-
не и посејдона за власт над античком земљом: Атина са својим копљем а 
посејдон са својом трозубом палицом, спремни да то своје оружје забоду 
у тло, у знак да је оно њихово власништво.” 

Много касније, кад год сам била у Атини и пењала се на Акропољ, 
некако сам увек очекивала да ме сачекају ове скулптуре, и била разоча-
рана што их тамо нема. 

Или: 
„А онда је, на исцрпљеном стаблу птоломејевих, процветао свеж 

пупољак. Била је то Клеопатра.” 
Или: 
„први дашак свежег ваздуха дунуо је са истока у Европу, сву утонулу 

у диму тамјана, у XI веку, као последица крсташких ратова. Други талас 
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свежег ваздуха дунуо је преко Италије и Шпаније са арапским освајањима, 
да би се са падом Цариграда у руке Османлија, то десило и по трећи пут. 
при другом таласу, Запад се упознао са античким мислиоцима и науч-
ницима посредно: грчки списи су били преведени прво на сиријски, па 
затим на арапски и најзад на латински. природно је да се при тим прево-
дима много што-шта изгубило и извитоперило. А после пада Цариграда, 
емигранти су донели са собом оригиналне грчке списе.” 

Миланковићева предавања оставила су на мене велики и трајан 
утисак. Делимично због тога што су била проткана напред наведеним 
начином излагања. Али много више зато што сам, пратећи их, дошла 
до многих сазнања која су ми касније помогла да се снађем у профе-
сионалном, а и уопште, у животу. тако сам, на пример, схватила да су 
једно научне чињенице, а друго научне теорије, помоћу којих човек по-
везује, сређује и обједињује чињенице, при чему чињенице морају да 
поткрепљују теорију. тако Аристотел каже: 

„– Земља се налази у средишту васионе. На то нас упућује појава 
теже. Све што је тешко тежи ка центру света, а и сама Земља би тежила 
тамо кад се не би тамо већ налазила. Налазећи се онде, Земља мирује, 
јер кад би се обртала или иначе кретала у простору, мењало би се наше 
одстојање од појединих звезда па би се некима од њих приближавали, 
а од неких удаљавали. 

– Земља је округла јер је при сваком помрачењу Месеца, Земљина 
сенка, бачена на Месец, ограничена кружном линијом, што је могуће 
само при сферном облику Земље. 

– Земља је округла и није претерано велика, јер се у Египту виде 
звезде које се у северним крајевима никад не појављују изнад хоризонта 
и обрнуто.” 

Даље сам схватила да се свака наука може само онда у потпуности 
разумети, кад се упозна њен постанак и постепени развитак, који никад 
није праволинијски и непрекидан. Напротив, често је пун прекида, завију-
така, ћор-сокака, па и назадовања. Затим, велику улогу имају појединци 
који су снагом свог духа и посвећеношћу науци поставили камен-темељац 
или међаше. Али се, исто тако, морају сагледати и опште друштвене 
прилике, владајући вредносни критеријуми, опште прихваћени идеали, 
јер они су ти који одређују како ће реаговати друштвена заједница, шта 
ће подржати и даље развијати, а шта одбацити или чак анатемисати. 
Стари Грци су имали изванредну способност апстракције, и веома су 
ценили дедукцију. Имали су изграђен идеал лепоте и хармоније, те су, 
сходно томе, питагорејци емпиријска египатска знања преточили у на-
уку, спознавши притом да је – лопта најсавршеније геометријско тело, 
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јер се ни једна њена тачка не разликује од других. Зато су небески свод 
и Земља сферног облика. Земља се налази у средишту васионе. Око тог 
средишта обрће се кристална сфера звезда некретница, а у овој се об-
рће седам концентричних сфера, од којих свака носи по једно од седам 
покретних небеских тела. та тела се крећу равномерном брзином по 
кружним путањама, јер су само круг и сфера довољно савршени да одго-
варају божанској природи небеских тела. полупречници тих кристалних 
сфера стоје у хармонијским размерама тако да једна, нама нечујна, музика 
сфера употпуњава ову хармонију васионе. 

Између 280-те и 260-те године пре н. е., у Александрији је живео и ра-
дио Аристарх са острва Самос (на коме се родио и питагора). Миланковић 
га је оценио као највећег астрономског генија старог света. Аристархово 
дело О одстојањима Сунца и Месеца, у потпуности је сачувано у многим 
преписима, а 1499. године је и штампано. Миланковић је на часовима 
детаљно анализирао тај спис. приказао нам је како Аристарх, вршећи 
премеравања при тоталном помрачењу Сунца, при тоталном помрачењу 
Месеца и при оном положају кад је Месец осветљен Сунчевим зрацима 
тачно до половине, а затим анализирајући одговарајуће геометријске 
слике, нашао тачан геометријски поступак да се, користећи Земљин 
пречник као јединицу мере, одреде одстојања Сунца и Месеца од Земље 
и величине тих небеских тела. И поред непрецизности које су морале 
да се појаве због ограничености техничких могућности инструмената 
помоћу којих су вршена мерења, добијени резултати су били изванредно 
значајни. Они су превазилазили све дотадашње представе о величинама 
и одстојањима небеских тела. Између осталог, показала су да је Сунце 
далеко веће од Земље, бар 312 пута. 

тако је Земља спала на нижи ранг међу небеским телима, па је 
Аристарх дошао на веома опасну и богохулну идеју: не окреће се Сунце 
око Земље, него Земља око Сунца. Аристотелов аргумент да би се, у том 
случају, током године, звезде некретнице виделе у разним међусобним 
положајима, обеснажио је тиме да се звезде некретнице налазе тако далеко 
да је полупречник Земљине путање око Сунца практично само једна тачка. 

Одговарајући Аристархов спис није сачуван, чак ни у деловима. Има-
мо само сведочанства да је постојао. једно од њих налази се у једном 
плутарховом писму, где он каже: 

„Немој, драги мој, да нам обесиш о врат парницу због неверја, као 
што се то десило Аристарху са Самоса због тога што је хтео да помери 
свети центар васионе и, да би објаснио небеске појаве, зауставио небо 
звезда некретница, а нашу Земљу упутио да се креће по кругу и у исти 
мах обрће око своје осе.” 
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Друго сведочанство налазимо код Архимеда, у његовом спису Рачун 

о зрнцима песка, где стоји: 
„Али Аристарх са Самоса извео је из својих претпоставки закључак, 

да је свет далеко већи него што се мисли. јер он претпоставља да су све 
звезде некретнице, па и само Сунце, непокретни, да се Земља креће око 
Сунца као центра, а круг што га она описује стоји према сфери звезда 
некретница као средиште сфере према њеној површини.” 

Следећу, веома важну, улогу у сукобу геоцентричара и хелиоцентри-
чара, Миланковић је приписао Аполонију из перге. Аполоније није ништа 
написао из астрономије. Бавио се геометријом. Он је створио теорију 
конусних пресека и свакако јесте један од највећих геометричара Антике. 
Кад је стигао у Александрију, у њој је још било Аристархових ученика. Ми-
ланковић претпоставља да се Аполоније тако упознао са Аристарховим 
учењем, да би се након тог просветљења запитао – како се, посматрано са 
Земље, одигравају небеске појаве, ако се усвоји Аристархово становиште? 
И, како је био генијални геометричар, успешно је решио то питање и 
тако дошао до специјалних кривих, тзв. епицикала. Миланковић нам је 
на часовима детаљно описао реконструкцију тог Аполонијевог списа, 
јер се спис није сачувао. Очувао се само наслов и једна теорема, на коју 
се позвао Клаудије птолемај, око половине другог века нове ере, у свом 
главном делу Велики зборник астрономије, које је, касније, названо, Алма-

гест. ту је птолемај, са геоцентричног становишта, систематски приказао 
целокупно астрономско знање завршног периода александријске школе. 
притом су му Аполонијеви епицикли били главно оруђе: планете се око 
Земље крећу по епицикличним путањама. Сада је астрономија била јасно 
и прегледно приказана, за разлику од система кристалних сфера. Наиме, 
сада, када оно што се види на небу није могло бити објашњено са седам 
концентричних сфера, додаване су нове и нове сфере, тако да је, на крају, 
цео систем постао неупотребљив. Алмагест је у потпуности сачуван, и 
дочекао је Гутенберга у великом броју преписа. И до Коперника је био 
алфа и омега свег астрономског знања. Дакле, око 1200–1300 година. 

Што се тиче Аполонија, није познато да ли је усвојио геоцентричан 
или хелиоцентричан систем. Није познато ни да ли је поменуо Аристарха. 
А за Коперника данас знамо да је био упознат са Аристарховим учењем. 

Копeрник је, са прекидима, провео у Италији седам година, и ту се 
упознао са свим античким знањима. Одлучио је да објави своје дело тек 
пред крај живота. Био је на самртној постељи када је видео одштампана 
прва два табака. Брига и надзор над штампањем били су поверени њего-
вим млађим сарадницима и пријатељима. тако је промењен наслов, додат 
је непотписани предговор и по нешто је изостављено. Између осталог и 
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онај део где се Коперник позива на Аристарха. Године 1873. штампано је 
ново издање Коперниковог дела, према оригиналном рукопису, у коме 
је био наведен и пасус који се односи на Аристарха. 

Миланковић нам је више пута наглашавао да ова чињеница никако 
не умањује значај Коперника. Он је размрсио птолемајеве епицикле; 
обновио је и стару зграду хелиоцентричног система и то тако солидно 
и свеобухватно да је она бљеснула у пуном сјају. Своје излагање о Копер-
нику завршио је отприлике овако: 

„На основу Ајнштајнове теорије релативности, данас знамо да се 
може говорити само о релативним кретањима. Са истим правом с којим 
говоримо о кретању планета око Сунца, смемо говорити о релативном 
кретању Сунца и планета око Земље. по садашњем стању науке, оба сис-
тема, птолемајев и Коперников, у принципу су потпуно равноправни. 
једино је Коперников једноставнији. 

тада сам први пут чула за теорију релативности. И никако ми није 
било јасно како то да оба система могу бити исправна. 

На предавањима проф. Миланковића открила сам значај историје, 
сву сложеност, па често и неухватљивост, историјских збивања, као и по-
следице по развој науке. Схватила сам да су и највећи горостаси у науци 
имали своје претходнике, али су ништа мање значајни и следбеници, који 
су до краја схватили, подржали и дотерали њихово дело. А ја сам, за сва 
та сазнања, дубоко захвална Милутину Миланковићу.

Српска академија наука и уметности
Београд
и
прородно-математички факултет
Универзитет у Новом Саду 





МИлУтИН МИлАНКОВИЋ И тАјНА лЕДЕНИХ ДОБА
Милан С. Димитријевић

Апстракт: Дискутовани су и анализирани астрономски фактори 
који доводе до периодичног настанка ледених доба и рад Милутина 
Миланковића на решењу тајне њиховог настанка.

Кључне речи: Милутин Миланковић, Историја астрономије, ледена 
доба

тајна ледених доба – Канон осунчавања Земље

почетком XX века, велика научна загонетка била су периодична 
велика захлађења у Европи, када је, у највећим налетима хладноће, у 
многим местима на старом континенту било као данас на Антаркти-
ку. Немачки ботаничар Карл Фридрих Шимпер (1803–1867) први пут је 
употребио појам „ледено доба” 1837. године и претпоставио да је у току 
Земљине историје било периода хладне климе и заглечеравања смрзнуте 
воде. Швајцарски геолог луј Агасиз (1801–1873) и Шимпер развили су 
теорију о низу оваквих налета леденог покривача (опширније види нпр. 
Имбри и Имбри 1981, Berger 2012). Између њих су била међуледена доба 
када се лед повлачио ка Арктику, а данас знамо да се последњи период 
глацијације завршио пре нешто више од десет хиљада година. 
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Слика 1. Милутин Миланковић (пантић, 2001)

Када је после дуге борбе са противницима Агасизова теорија ле-
деног доба била прихваћена, усавршена и развијена, наметнула je нова 
питања: Због чега су се ледене масе у једном периоду шириле да би се 
затим повлачиле? И за нас најзначајније питање – да ли ће лед поново 
прекрити велики део Европе?

Створене су многе теорије које су покушавале да реше загонетку 
ледених доба, од којих поједине нису могле да се докажу а поједине су 
бивале оповргаване новим доказима. Данско-норвешки геолог јенс Ес-
марк (1763– 1839), можда је први 1824. потражио у астрономији узроке 
налета ледених маса, претпостављајући да до тога доводе промене у 
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Земљиној путањи око Сунца. Међутим, прву праву астрономску теорију 
објавио је 1842. године математичар Жозеф Алфонс Адемар (1797–1862) 
у својој књизи „Револуција мора”, где је као главни узрок настанка леде-
них доба означио промене Земљине путање око Сунца. Међу пионирима 
који су тражили ванземаљске узроке настанка ледених доба, посебно се 
истиче шкотски научник Џејмс Крол (1821–1890), који је у низу радо-
ва показао да периоди глацијације настају комбинованим деловањем 
три астрономска узрока, односно они су изазвани променама нагиба 
Земљине осе, прецесијом и променом ексцентричности Земљине орби-
те око Сунца. Сматрао је да су главни „окидач” почетка леденог доба на 
северној Земљиној полулопти хладне зиме, које доводе до прекомер-
ног нагомилавања снега. Крол је имао на располагању само прорачуне 
леверјеа о променама Земљине орбите у задњих сто хиљада година и 
недовољно тачне податке о променама нагиба Земљине осе, тако да су 
његова разматрања указивала на чињеницу да су се астрономски узроци 
за настанак леденог доба стекли пре 240 000 година а завршили пре око 
80 000 година. Нови подаци до којих су долазили геолози, а из којих је 
следило да се ледено доба окончало пре око 10 000 година, били су у 
супротности са Кроловом теоријом, тако да је она, крајем деветнаестог 
века била одбачена. 

Милутин Миланковић, по доласку у Београд 1909. године, почиње 
рад на истраживању астрономских узрока који утичу на настанак леде-
них доба. За разлику од Крола, који је могао да користи само леверјеове 
прорачуне о ексцентрицитету Земљине орбите око Сунца и прецесији за 
задњих сто хиљада година, Миланковићу су на располагању били прора-
чуни лудвига пилгрима о промени не само ексцентрицитета и прецесије, 
него и нагиба Земљине осе у току последњих милион година. 

Размотримо у наставку детаљније значај ова три астрономска уз-
рока који су се одразили на различите промене климе на Земљи, а то су:

а) Промене нагиба Земљине осе између 22,1° и 24,5° са периодом 
од 41.000 годину, услед чега се мењају услови осунчавања на некој 
изабраној тачки на површини наше планете.
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Слика 2. промене нагиба Земљине осе

Да бисмо разумели зашто је ова промена значајна замислимо шта би 
било када такав нагиб не би постојао. Када он не би постојао, тада би у 
току целе године на свакој тачци на Земљи било увек исто годишње доба. 
На северу би била вечита зима, што би неминовно довело до ширења 
леденог покривача и његовог продирања ка југу. У Европи би завладало 
стално ледено доба. Оваква екстремна ситуација треба само да укаже 
на то колико су и много мање промене од 2,4 степена важне за климу.

(б) Прецесија (која има више узрока) а услед које се пролећна 
или гама тачка (тачка на небу у којој се привидно налази Сунце у 
тренутку почетка пролећа) помера дуж привидне годишње Сунчеве 
путање, са периодом, чија је просечна вредност у последњих 600.000 
година, које је разматрао Миланковић (када се сви узроци узму у 
обзир), 22.000 година, што утиче на трајање годишњих доба.

На своме путу око Сунца Земља се понаша као чигра, која се споро 
врти и том приликом њена оса описује површину купе. Ова појава назива 
се прецесија. На њу утиче и Месец који изазива додатно „тетурање” наше 
планете, а та појава назива се нутација. На који начин то може да утиче 
на количину топлоте која нам долази од Сунца? 

Ако би неко поставио питање: Када је наша планета најближа Сун-
цу?, колико њих би одговорило да је то зими, око 3. јануара? И управо 
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је то разлог што се Земља зими брже креће него лети када је најудаље-
нија од наше звезде (око 4. јула), те стога у Европи најхладније годишње 
доба траје седам дана и четрнаест часова краће у односу на најтоплије. 
Међутим, услед прецесије, то ће се мењати и наступиће време када ће 
зима трајати дуже. Наиме, топлији део године у Европи је време када 
се Сунце привидно креће од пролећне до јесење тачке, односно од про-
лећне до јесење равнодневице. пролећна тачка се креће дуж привидне 
путање Сунца, односно, у стварности се помера место на елиптичној 
путањи Земље када почиње пролеће. Ако пролеће почиње када је Земља 
најближе или најдаље од Сунца, топлија и хладнија половина године су 
исте дужине. Ако је она најближа Сунцу у сред зиме или лета, разлика у 
трајању топлије и хладније половине године је највећа.

Слика 3. Глечер

(в) Промена ексцентричности Земљине путање око Сунца са пе-
риодом од 100.000 година, услед чега се мења удаљеност од Сунца, 
што има утицај и на трајање годишњих доба.
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Француски астроном Жан Жак Ирбен леверје, који се прославио от-
крићем планете Нептун, показао је да Земљина путања циклично постаје 
више кружна па више елиптична, при чему се ексцентрицитет мења од 
једног до шест процената, што такође утиче на трајање годишњих доба. 

Иако су промене, изазване сваким од наведених узрока мале, када 
сва три истовремено делују , њихов утицај постаје значајан.

Слика 4. Глечер
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Слика 5. прецесија (P) и нутација (N) Земљине осе ротације (R)

Слика 6. промена трајања годишњих доба услед прецесије
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Слика 7. Милутин Миланковић (Филипи Матутиновић, 2006)

    
Слика 8. промена ексцентричности Земљине путање око Сунца. Ако је ексцентрич-

ност већа, већа је и разлика у трајању појединих годишњих доба.
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Слика 9. Арктички поларни круг (66,562°), непосредно испод  
кога је географска ширина 65°

проблем који је стајао пред Миланковићем био је и како посматра-
ти деловање ових утицаја, односно шта мерити. Док су Адемар и Крол 
сматрали да треба разматрати хладне зиме, Миланковић је прихватио 
савет Владимира петера Кепена (1846–1940) да су за настанак ледених 
доба много значајнија хладна лета (Миланковић, 1997, стр. 548), како је 
предложио и Џозеф Џон Марфи још 1869. године. Наиме, у Сибиру, где се 
температура зими спушта и до –50 °С а лети може да износи и до +30 °С  
нема глечера пошто високе летње температуре изазивају топљење сне-
га. С друге стране пак велики део Гренланда, где је зими око –10 °С а 
лети +8 °С, је под снегом и ледом. Осим тога, Миланковић је уочио да 
су за надирање глечера према југу нарочито важне временске прилике 
на великим географским ширинама, у областима у које би, ако дође до 
захлађења, прво почео да се спушта лед са севера. Зато је Миланковић 
рачунао како се у току последњих 600.000 година мењала географска 
ширина тачке која у току лета прими од Сунца онолико топлоте колико 
данас прима тачка на 65° географске ширине, односно којој данашњој ге-
ографској ширини одговара осунчавање на ширини 65° у неком тренутку 
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прошлости. Напоменимо да је ово практично заокругљена географска 
ширина поларног круга (66,562°), која пролази преко јужног дела Грен-
ланда, Исланда, лапоније у Скандинавији, севера Сибира, Аљаске и севера  
Канаде.

На слици 10 приказана је чувена Миланковићева крива осунчавања. 
Њену прву проверу омогућила су истраживања Албрехта пенка и Едвар-
да Брикнера, који су 1909, на основу трагова заглечеравања у швајцарс-
ким Алпима, претпоставили постојање четири ледена доба у последњих 
600.000 година и одредили њихово трајање. Назвали су их Гинц, Миндел, 
Рис и Вирм, по именима речних долина у Алпима, где су пронађени њихови 
трагови. Видимо да је у највећем налету хладноће, у току прве фазе леде-
ног доба Рис, тачка која се налазила на 65° географске ширине (Исланд, 
Архангелск), примала количину Сунчеве топлоте као данас тачка на 77° 
(Шпицберг, Земља Франца јосифа у Северном леденом океану).

Ова крива је у првобитном облику била са много ужим минимумима, 
али они су одговарали најхладнијим периодима, које су претпоставили 
пенк и Брикнер. 

Слика 10. Миланковићева крива осунчавања. На апсциси је време од данашњег тре-
нутка обележеног са 0 до 600.000 година уназад, а на ординати је еквивалентна шири-
на која показује којој данашњој географској ширини одговара осунчавање на ширини 

65° у неком тренутку прошлости. 



МИлУтИН МИлАНКОВИЋ И тАјНА лЕДЕНИХ ДОБА 105

Они који су оспоравали Миланковићеву теорију указивали су на 
чињеницу да постоје и други узроци климатских промена, као што су 
промене у Сунчевој активности, периодични падови великих астероида 
или комета, интензивни вулканизам... Њихова основна питања била су 
– зашто је до изразитих и дуготрајних ледених доба у Европи долазило 
само у последњих 600.000 година а не и раније и зашто су ледена доба 
трајала веома дуго а минимуми које показује Миланковићева крива су 
много ужи?

Да би одговорио на питање зашто су се ледена доба у Европи јављала 
у периоду које геолози зову квартар, а не тако изразито и непосредно 
пре тог периода, Миланковић је 1932. године дошао до своје чувене ди-
ференцијалне једначине кретања Земљиних полова. полазећи од прет-
поставке да се континенти не померају (што данас знамо да није тачно, 
али у то време то се није знало), он налази да се пре око 300 милиона 
година Северни пол налазио у тихом океану на географској ширини од 
20° и дужини 168°, а и данас се креће, сходно „претпоставкама које је био 
принуђен да направи”, према свом „крајњем, равнотежном положају” у 
Сибиру, близу места где река печора утиче у Северни ледени океан. Данас 
знамо да се у ствари померају континенталне плоче, али је, у време када 
се то још није знало, Миланковић својим елегантним решењем показао 
да у периоду пре разматраног није било изразитијих ледених доба у 
Европи пошто је она била јужније. 

Осим тога Миланковић је узео у обзир и то да када почне ледено доба 
и снег и лед се нагомилају до неке висине, средња температура, која је 
на планинама све нижа и нижа како се више пењемо, почиње да опада, 
како висина леденог покривача расте. Зато када он достигне довољну 
висину, ледено доба ће трајати све док опет три удружена астрономска 
узрока не доведу до промене климе.
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Слика 11. путања северног Земљиног пола према Миланковићу. Бројке на путањи су 
у десетинама милиона година и видимо да је пре триста милиона година пол био у 

тихом океану.

Миланковић је своје решење тајне ледених доба имао разасуто у 
28 чланака и увидео је потребу да се научној јавности стави на распола-
гање једна јединствена публикација. тако је настало његово најзначајније 
дело, Канон осунчавања Земље и његовог утицаја на проблем ледених доба 
(Миланковић, 1941, 1997а), написано на немачком језику, у коме је дао 
комплетно решење ове загонетке. то је капитално научно дело, моногра-
фија која укључује резултате истраживања, претходно публиковане у 28 
научних радова. У овој монографији они су сакупљени у целину, заједно 
са новим анализама и додацима и са бројним примерима и применама. 
У Канону Миланковић нуди математичку теорију климе на Земљи (која 
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се може применити и на друге планете), објашњава порекло и узроке 
настанка ледених доба и даје своју теорију померања Земљиних полова. 

према педантно вођеним белешкама, Канон је Миланковић почео 
да пише 30. марта 1939, а завршио га је у првој половини фебруара 1941. 
(Инђић, 1997). Штампање је завршено неколико дана пре почетка рата 
и у бомбардовању Београда, 6. априла 1941, уништено је задњих десет 
табака. пошто је слог остао неоштећен, они су касније доштампани на 
жућој хартији.

Канон је грчка реч а значи правило, пропис, мерило или узор. Упо-
требљава се и да означи књигу или списе који су проглашени за аутенти-
чне, као што је то Свето писмо. Миланковић је и именом свога дела хтео 
да покаже да иза резултата изложених у њему не стоје претпоставке и 
апроксимације, већ да су то универзалне законитости. У предговору је 
навео да је један од разлога што је своју публикацију тако насловио и 
то што је Ополцер тако назвао своје чувено дело у коме је дао податке о 
помрачењима Сунца и Месеца у прошлости и будућности. 

Неки од астрономских проблема у вези са којима се користи Канон 

и група радова укључена у њега јесу и промене климе у космичкој перс-
пективи, масена спектрометрија у космохемији, секуларне промене у 
звезданој структури и ледена доба, Сунчеви неутрини и промене сјаја 
Сунца, фундаментални астрономски систем, стабилност Сунчевог сис-
тема итд. (Димитријевић, 1997, 2005).

Серију радова (Инђић, 1993), у којима разматра астрономске узроке 
климатских промена и развија математичку теорију климе, Миланко-
вић започиње 1912. године делом Прилог теорији математичке климе, 
затим 1913. објављује прилог О примени математичке теорије спро-

вођења топлоте на проблеме космичке физике, а 1916, Испитивања о 

клими планете Марс. У раду Математичка теорија топлотних појава 

изазваних Сунчевим зрачењем, 1920. године, Миланковић развија теорију 
засновану на принципима Небеске механике и теоријске физике, која 
објашњава расподелу Сунчевог зрачења у међупланетарном простору 
и на површинама планета. такође, показује везу између осунчавања и 
температуре планетарних слојева, као и дневну, годишњу и вековну 
промену осунчавања. 

Године 1926. објављује научни рад Испитивање о термичкој консти-

туцији планетских атмосфера. посебну пажњу посветио је клими пла-
нете Марс и уједно је утврдио да је на њој средња годишња температура 
минус 17 Целзијусових степени. Његова истраживања климе ове планете 
као и предвиђања да ту нема високоразвијеног живота, потврдила су 
модерна космичка истраживања. У вези са том проблематиком, научни 
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радови Миланковића су коришћени и у истраживањима и расправама о 
течној води на Марсу, о кори и атмосфери, о површинској температури 
и клими, као и о астрономској теорији о климатским променама на овој 
планети.

Слика 12. Златна докторска диплома Милутина Миланковића 

 (Филипи Матутиновић, 2006)
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Слика 13. Кратер Миланковић на Марсу (Вујновић, 1989)
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Милутин Миланковић и наша астрономија

Милутин Миланковић је од 1909. године предавао астрономске 
садржаје на Београдском универзитету. Написао је уџбенике: Небеска 

механика (Миланковић, 1997б), Историја астрономске науке од њених 

почетака до 1727 (Миланковић, 1997б), Астрономска теорија климат-

ских промена и њена примена у геофизици (Миланковић, 1948), при чему 
је задњи намењен постдипломцима и докторандима.

Дао је велики допринос и организацији астрономије у нашој земљи. 
Од пензионисања Милана Недељковића, оснивача Астрономске опсер-
ваторије 1924. године, па до доласка Војислава Мишковића 1926, он је 
вероватно de facto управљао овом установом (Радованац, 2009, јанковић, 
1984) и водио бригу о инструментима и опреми за нову опсерваторију, 
које је набавио Недељковић. Заједно са професорима Београдског уни-
верзитета, Богданом Гавриловићем, Михајлом петровићем, Николајем 
Салтиковим и Антоном Билимовићем (Радованац, 2009, стр. 255), Милан-
ковић упућује 30. априла 1925. допис Филозофском факултету, са пред-
логом да се на врху Авале сагради нова опсерваторија, обезбеди новац 
у буџету и формира Комисија за изградњу опсерваторије (Радованац, 
2009). Ова Комисија формирана је на седници Филозофског факултета 
још истог дана. За председника је изабран Милутин Миланковић а за 
чланове Антон Билимовић и Војислав Мишковић (Радованац, 2009). 

Од 1933. до 1940. године, Миланковић је био члан Испитне комисије 
за полагање државног испита за особље Опсерваторије у Београду, за 
предмет – Небеска механика. Од 1936. до 1939. године био је председник 
првог Националног комитета за астрономију, који је југославију увео у 
Међународну астрономску унију. На годишњој скупштини југословенског 
астрономског друштва (данас Астрономско друштво „Руђер Бошковић”), 
одржаној 21. јануара 1940, изабран је за почасног члана на предлог Стје-
пана Мохоровичића и Војислава Грујића. За почасног члана Астроном-
ског друштва „Руђер Бошковић”, поново је изабран 22. фебруара 1953. 
На Конгресу Међународне астрономске уније 1948, у Цириху, изабран је 
за члана Комисије 7 за Небеску механику, која је тада обновљена након 
укидања 1932. године. Маја 1948. године постаје директор Опсерваторије 
и на овом положају остаје до 26. јуна 1951. председник Научног савета 
Опсерваторије остаје до марта 1954. године, а за члана Научног савета 
Астрономско-нумеричког института Српске академије наука изабран је 
26. октобра 1949. године.
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***

Милутин Миланковић је најзнаменитији српски астроном а по неки-
ма и наш најистакнутији научник. У прилог томе треба нагласити да је, 
за разлику од Николе тесле и Михајла пупина који су до својих открића 
дошли у иностранству, Миланковић светску славу стекао радећи у Бео-
граду, у својој скромној соби у Капетан Мишином здању. 

У част његових научних достигнућа на пољу астрономије, на XIV 
конгресу Међународне астрономске уније у Брајтону, један кратер на 
невидљивој страни Месеца (са координатама +170° +77°) добио је њего-
во име. На XV конгресу ове организације у Сиднеју, његово име је добио 
и један кратер на Марсу (са координатама +147°, +55°), а 1982. године 
мала планета са привременом ознаком 1936 GА, коју су 1936. открили 
Милорад протић и перо Ђурковић, добила је име 1605 Миланковић. Ова 
мала планета налази се на средњем растојању од Земље од око 450 ми-
лиона километара, обилази око Сунца за нешто више од 5,2 године а 
Земљи најближе прилази на удаљеност од око 270 милиона километара. 
пречник јој је 32,5 км.

три пута је био изабран за потпредседника САНУ а био је и члан јАЗУ 
и Академије природних наука „леополдина” из Халеа. Европска геофи-
зичка унија додељује од 1993. медаљу „Милутин Миланковић”, а НАСА 
га је у једном прегледу уврстила у петнаест најзначајних научника свих 
времена из области наука о Земљи. 

Да ли ће једнога дана и код нас његово дело Кроз васиону и векове 
(Миланковић, 1997в) постати обавезна школска лектира, као што је то 
било у Немачкој? Када сам за историјску секцију конференције Европс-
ког астрономског друштва, одржане 2001. у Минхену предложио усмено 
излагање о астрономији код Срба и постер о доприносу Милутина Ми-
ланковића, организатор, Немац који је у школи читао као лектиру дело 
нашег великана позвао ме је да одржим предавање о њему и прикажем 
постер о нашој астрономији. такво излагање имао сам и 2004. године 
на Сверуској астрономској конференцији у Москви. Најтеже ми је било 
да одговорим на питање из публике: „Колико музеја Милутина Милан-
ковића има у Србији?”
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МИлУтИН МИлАНКОВИЋ И НЕБЕСКА МЕХАНИКА
Бојан Новаковић

Апстракт: Најзначајнији резултати Милутина Миланковића у те-
орији климатских промена и померања Земљиних полова, лако се 
може закључити да се у огромној мери заснивају на резултатима 
небеске механике. У овом раду управо желимо да прикажемо шта 
је то утицало да Милутин Миланковић пређе пут од врсног грађе-
винског инжењера и доктора техничких наука до небеског меха-
ничара, са посебним освртом на његове уџбенике из ове области 
и методе векторског рачуна, које је међу првима у свету користио 
за излагање небеске механике.

Милутин Миланковић је свакако један од највећих српских научника 
икада, а о његовим резултатима, интересовањима, бројним објављеним 
радовима и књигама, као и о његовим различитим ангажовањима могло 
би се много того рећи и написати. Својим достигнућима он је без икакве 
дилеме то и заслужио. Наша је жеља да у овом тексту представимо Ми-
лутина Миланковића пре свега као небеског механичара, и да читаоце 
упознамо како са резултатима његовог рада у овој области тако и са 
његовом улогом у развијању ове науке у Србији. 

Ипак, говорити о Миланковићу из само једног угла готово је немо-
гуће јер је он био веома свестрана личност, и као такав често је повезивао, 
на први поглед, можда и различите ствари. 

За Миланковића се може рећи да је био грађевински инжењер, про-
фесор на Београдском универзитету, еминентни научник, подпреседник 
Српске академије наука и уметности, дописни члан југословенске ака-
демије знаности и умјетности, оснивач Катедре за небеску механику на 
Београдском универзитету, директор Астрономске опсерваторије у Бео-
граду, и још много тога. У главне научне области којима се бавио спадају 
климатологија, геофизика, астрономија, небеска механика, космичка 
физика, математика и др. Али кренимо редом. 

1. Живот и дело Милутина Миланковића

Милутин Миланковић је рођен 28. маја 1879. године у Даљу (у да-
нашњој Републици Хрватској), у старој српској породици која се крајем 
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XVII века преселила са Косова и Метохије, као најстарији од седморо 
деце. Његов отац Милан био је веома вредан и уважен грађанин, али је 
нажалост умро када је Милутину било само 8 година. Његова породица 
била је имућна и имала је велико имање, па је из тог разлога Милутино-
во детињство протекло безбрижно, иако је очева прерана смрт на њега 
оставила трага. Након овог догађаја, поред мајке јелисавете, старање о 
њему је у великој мери преузео његов ујак Васа Муачевић, који га је по-
магао, подстицао и саветовао у свему, током читавог живота а посебно 
у томе да истраје на путу науке и стваралаштва. 

Милутин је стекао кућно основно образовање, тако што је велики 
део знања добио од свог оца Милутина, од својих приватних учитеља, 
као и од бројних рођака и кућних пријатеља. такође је и самостално 
савлађивао неке лекције. Од самог почетка његовог образовања Милу-
тин је показивао колико је бистар и надарен ученик, а још у најранијој 
младости окретао се ка небеским пространствима посматрајући пла-
нете и звезде, и уживајући у сјају ноћног неба.

Слика 1. преуређена родна кућа са двориштем Милутина Миланковића у Даљу 

На очевом имању у Даљу живео је до своје десете године. Након 
основне, на ред је дошла и средња школа. У то време постајале су две 
врсте гимназија, класична и реална. Свака од њих припремала је ученике 
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за одређену врсту студија. Милутин је 1889. године у Осијеку започео 
своје средњошколско образовање у реалној гимназији која је припремала 
ученике за будуће студије технике и пољопривреде, по жељи његовог 
оца, који се надао да ће његов син завршити пољопривредни факултет 
и вратити се у Даљ да одржава породично имање. Међутим, Милутин је 
имао друге планове.

пошто га пољопривреда, која је била очева жеља, није занимала, дуго 
је размишљао шта да студира. У том процесу једну од одлучујућих улога 
одиграо је његов професор у реалној гимназији Владимир Варићак, који 
је одмах запазио Миланковићев таленат за математику. Међутим, студи-
рање математике није било исплативо колико и студије техничких наука. 
по завршетку средње школе у Осијеку, Миланковић, као ђак генерације, 
одлази у Беч где уписује студије грађевине на Високој техничкој школи.

На одсеку за грађевину било је доста добрих професора, али се по-
себно истицао професор математике Емануел Чубер који је касније имао 
битну улогу у Миланковићевом животу. Управо је код овог професора 
дошао до изражаја Миланковићев таленат. Знање стечено код професора 
Чубера било је од пресудног значаја за Милутинову научну каријеру.

У време док је студирао у Бечу, високим школама у Аустрији дато је 
право да могу додељивати и докторске титуле. то је навело Миланковића 
да проведе још коју годину у том граду и стекне назив доктора наука. по 
окончању студија грађевинске технике 1902. године, две године касније, 
3. децембра 1904. године, докторирао је на Високој техничкој школи у 
Бечу, након што је бриљантно одбранио тезу под насловом „теорија ли-
није притиска”. На тај начин Милутин Миланковић је постао први Србин 
са докторатом из неке од техничких наука.

Убрзо након одбране докторске тезе добија посао у једној познатој 
бечкој грађевинској фирми која се бавила изградњом армирано--бетон-
ских брана, мостова, аквадукта и фабричких хала. На том послу су дошли 
до изражаја његова стручност, знање и познавање математке и механике. 
Остварио је шест одобрених и штампаних патената од великог значаја. 
Својим радом брзо је стекао углед како у Бечу тако и у целој Аустроугар-
ској монархији, па и шире.

Ипак и поред свих његових пословних успеха он је пре свега желео да 
ради и ствара у Србији. На то је морао да сачека док се неке ствари нису 
средиле. Најзад, 1909. године добија писмо из Београда у коме је обавештен 
да је изабран за ванредног професора на Београдском универзитету. тако 
је 1. октобра 1909. године напустио Беч и отпутовао за Београд.

Своју професорску каријеру започео је 3. октобра 1909. године на 
Филозофском факултету Универзитета у Београду. На њему је требало да 
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предаје три предмета: рационалну механику, небеску механику и теоријс-
ку физику. Међутим, на студијама у Бечу није слушао курсеве из небеске 
механике и теоријске физике, па је за предавања из тих предмета морао 
самостално да се припрема. то је радио веома успешно. Како се касније 
показало, ова комбинација предмета које је морао да предаје била је 
одлучујућа да Миланковић започне изградњу своје теорије о осунчавању 
Земље и других планета. 

На самом почетку првог светског рата оженио се Христином топузо-
вић тинком која му је 1915. године родила једино дете, сина Василија. 
Међутим, баш у време њиховог брачног путовању у родни Даљ почео је 
рат, а пошто је Милутин 1910. године постао држављанин Краљевине 
Србије, бива заробљен. Уз помоћ своје жене, која је на све могуће начи-
не покушавала да ослободи свог мужа, и уз залагање Васе Муачевића и 
Емануел Чубера, коначно је ослобођен 1914. године. Након ослобађања 
сели се у Будимпешту, и у томе су му највише помогли ујак Васа и његов 
некадашњи професор математике са Високе школе у Бечу, Емануел Чубер. 

Време проведено у Будимпешти Миланковић је максимално иско-
ристио за рад на својој теорији климатских промена. Имао је на рас-
полагању богату и разноврсну литературу Централног метеоролошког 
института у Будимпешти. Врло брзо је почео да објављује научне радове. 
Ипак, он је желео да све то заокружи у једну коначну математичку целину. 

Са породицом се коначно вратио у Београд у марту 1919. године. 
Исте године је унапређен и постављен за редовног професора на Бео-
градском универзитету. У том периоду, захваљујући свом изванредном 
познавању грађевинске технике био је ангажован на многим пројектима 
широм земље, у обнови ратом порушених градова. На месту професора 
Универзитета у Београду провео је укупно 46 година (рачунајући и време 
проведено у заробљеништву), а своје последње предавање студентима 
небеске механике одржао је 1955. године.

Године 1924. изабран је за редовног члана Српске краљевске ака-
демије наука (данашње Српске академије наука и уметности). Касније 
је био и подпреседник ове установе, редовни члан Немачке академије 
наука у Халеу, као и дописни члан бројних других академија и научних 
институција. 

Миланковић је на егзактан начин објаснио периоде настанка, развоја 
и повлачења глацијалних фаза у току протеклих 600 хиљада година. при-
мењујући математички апарат и користећи претходна сазнања, Адемара, 
Крола, леверијеа, Миланковић је доказао да су прецесија, промена нагиба 
осе ротације и ексцентричност Земљине путање око Сунца доминантни 
дугопериодични фактори који су утицали на промену климе у прошлос-
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ти. Милутин Миланковић је свакако научни геније кога је свет дефини-
тивно признао 10. децембра 1976. године када су у часопису „Nature” 
објављени коначни резултати опсежног петогодишњег истраживачког 
пројекта, а чији је основни задатак био да одговори на питање јесу ли 
Миланковићеви прорачуни били тачни или нису. Када је потврђено да 
су варијације Земљине орбите у ствари иницијатор ледених доба све до-
тадашње сумње биле су распршене и Миланковићу је коначно признато 
заслужено место у научној елити. Од тог тренутка он је постао предмет 
интензивног изучавања тимова стручњака, јер је његов рад дубоко за-
дирао у проблеме, не једне, већ више научних дисциплина.

Миланковић је истовремено и један од твораца тектонике плоча која 
се интезивно примењује у геологији. На наговор климатолога Кепена 
и геофизичара Вегенера, кога сматрају оцем те нове теорије, разрадио 
је нумеричку секундарну путању полова ротације, чиме је доказао да је 
положај континената у геолошкој прошлости био битно другачији од 
савременог, односно да су се они неминовно током времена кретали. 
Знатно касније модерна геофизичка мерења, сателитска геодезија и ра-
диосигнали потврдили су тачност ових прорачуна. 

Он није познат само по својим научним резултатима. Написао је 
велики број књига, а многе од њих су од огромног значаја. Миланко-
вићево дело „Канон осунчавања Земље и његова примена на проблем 
ледених доба” представља најзначајније дело српске науке двадесетог 
века. Његова књига „Кроз васиону и векове” спада међу најлепше књиге 
за популаризацију науке. Он сам књигу је назвао „популарна астрономија”. 
Написао ју је оригинално у виду писама упућених драгој пријатељици, 
у којима је на занимљив начин објаснио многе значајне појмове из ас-
трономије, геологије и историје науке уопште. треба поменути и њего-
ве „Успомене” које је објавила Српска академија наука и уметности. За 
време окупације Немци су издали пет научних књига, а издавач је био 
југоисток. једна је била „популарна физика”, затим књига о геологији 
„тајанствена земља”, уџбеник о биологији и међу њима дело „Кроз васиону 
и векове”. Има и оних који замерају Миланковићу што је за време рата 
објавио ту књигу, мада је познато да је она изашла још 1927. године, као 
публикација „Матице српске”. Написао је више дела из области историје 
науке као и књигу „Успомене, доживљаји и сазнања”. Објавио је више од 
100 радова различитог карактера на нашем и другим језицима, од којих 
највише на немачком.

поред наставничких и других обавеза на Универзитету, као и вео-
ма значајног научног рада, Миланковић је нашао времена и да напише 
три веома оргинална и квалитетна универзитетска уџбеника. Наиме, 
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познато је да је Миланковић с великом љубављу, у оквиру свог курса 
небеске механике део времена посвећивао историји астрономије. У свом 
сажетом али изванредно документованом уџбенику „Историја астро-
номске науке од њених почетака до смрти Њутнове 1727. г.” изложио 
је све важније научнике и открића из тог дугог временског раздобља. 
Други и најважнији његов уџбеник јесте „Основи небеске механике” о 
коме ће бити више речи нешто касније. трећи уџбеник, под насловом 
„Астрономска теорија климатских промена и њена примена у геофизи-
ци”, представља његову на елегантан начин упрошћену теорију климе. 
Овај последњи Миланковићев уџбеник намењен је последипломцима и 
студентима докторских студија. 

још један Миланковићев резултат свакако завређује нашу пажњу а 
то је календар који је израдио. Миланковић је свој календар базирао на 
анулацији тадашњих 13 дана, нови календар је доведен на исти датум 
као и грегоријански, преступне године могу бити оне које су дељиве са 
4 без остатка, а секуларне године биће само онда преступне ако њихов 
број векова када се подели са 9 даје остатак 2 или 6. Све остале секуларне 
године су просте, што даје потпуну прецизност до 2800-те године, од-
носно до тада не може бити никаквног размимоилажења са садашњим 
грегоријанским календаром. Овако конципиран Миланковићев календар 
треба кориговати тек после 28.800. године. Нажалост, иако је у суштини 
прихваћен на Свеправославном конгресу 30. маја 1923. године у Цари-
граду, никада није ушао у употребу.

Коначно, треба поменути и то да је Миланковић са великим енту-
зијазмом радио и на популаризацији науке. И у томе је био велики мајс-
тор, како по умећу правилног избора материје и њеног јасног предста-
вљања, тако и по бриљантном књижевном стилу и течним дијалозима. 
Написао је више књига ове врсте, од којих је свакако најпознатија његова 
већ поменута књига „Кроз васиону и векове”, коју слободно можемо наз-
вати ремек-делом. У њој нам Миланковић живо илуструје сцене из Старе 
Грчке, Александрије, Рима, као и средњевековне и ренесансне Европе 
везане за велике астрономе и њихова открића. У књизи Миланковић 
веома прецизно и верно говори и о савременој астронаутичкој ери и ње-
ним подвизима, много пре него што је иста и започела. Свако ко прочита 
ову књигу остаје запањен Миланковићевом визијом и далекосежношћу 
његових погледа.

Миланковић је умро 12. децембра 1958. године у Београду, оста-
вљајући за собом своје дело које ће живети заувек.



МИлУтИН МИлАНКОВИЋ И НЕБЕСКА МЕХАНИКА 121

Милутин Миланковић као небески механичар

Ако пажљиво анализирамо рад Милутина Миланковића можемо 
доћи до једног закључка који на први поглед можда и није тако очигле-
дан, а по коме је овај наш велики научник пре свега био небески меха-
ничар, а тек онда све оно друго што смо поменули у овом тексту. Да ли 
је заиста тако?

Опште је познато да се Миланковић бавио научним радом у области 
небеске механике, али су његови радови на пољу „чисте” небеске меха-
нике релативно малобројни. Са друге стране познато је и да су његови 
најзначајнији резултати управо они који се односе на теорију климат-
ских промена и померање Земљиних полова. Међутим ако само мало 
детаљније проучимо Миланковићеве радове на ове две поменуте теме, 
веома брзо и релативно лако можемо закључити да се оне у великој мери 
заснивају на резултатима небеске механике. Другим речима, и поред тога 
што главни Миланковићеви резултати далеко превазилазе оквире небе-
ске механике, они су плод његовог рада и познавања управо те научне 
дисциплине. Као природна последица свега наведеног произилази да, 
са аспекта његовог научног рада, небеска механика заузима централно 
место.

Како је текао пут Милутина Миланковића као небеског механичара. 
Све је почело његовим већ поменутим избором за ванредног професора 
Филозофског факултета у Београду, на основу указа о постављењу који 
је потписао министар просвете и црквених дела Љуба Стојановић, 9. 
септембра 1909. На основу тог указа Миланковић је именован за профе-
сора примењене математике, коју су тада чиниле рационална механика, 
небеска механика и теоријска физика. Након тога Миланковић долази у 
Србију, у Београд, и започиње своју универзитетску каријеру. 

предавања је држао у циклусима од шест семестара при чему је небе-
ској механици припадао један непун семестар. Истовремено, он започиње 
и свој начноистраживачки рад у области небеске механике. За редовног 
професора примењене математике изабран је 29. септембра 1919. године, 
а од школске 1920/21 године предаје само теоријску физику и небеску 
механику, док рационалну механику препушта Антону Билимовићу, би-
вшем професору Универзитета у Одеси. Захваљујући увођењу векторских 
метода, о којима ће више речи бити нешто касније, ова предавања била 
су модернија него на многим познатим универзитетима. 

За редовног професора Филозофског факултета Универзитета у Бе-
ограду, на Катедри за теоријску и примењену математику, постављен је 
6. марта 1919. и то за предмете астрономија и небеска механика. после 
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Другог светског рата наставља да предаје небеску механику на Београд-
ском универзитету као посебан предмет са фондом часова 2+0. У окви-
ру свог курса небеске механике, један семестар користио је за обраду 
историје астрономије, тако да су студенти ове две научне дисциплине 
полагали као један предмет.

Од научних резултата до којих је Миланковић дошао, а који се могу 
сврстати у „чисту” небеску механику, издвајају се они које је објавио у 
три рада.

први такав рад, под насловом „Особине кретања у једном специја-
лизованом проблему трију тела”, објављен је 1910. године. Он се одно-
си на проблем три тела која се крећу без икаквог дејства спољашњих 
сила, већ само под дејством силе привлачења. Главни резултати овог 
рада огледају се у томе што је показао постојање интеграла површине 
и постојање заједничке тачке у којој се секу сва три правца релативних 
кретања та три тела. У свом другом раду, објављеном 1911. године под 
насловом „О општим интегралима проблема n тела” Миланковић показује 
да се правци сила гравитације које дејствују на три тела такође секу 
у једној заједничкој тачки, коју је сам Миланковић назвао „пол грави-
тације”. Коначно трећи рад који ћемо поменути овде објављен је 1912. 
године под насловом „О кинематичкој симетрији и њеној примени на 
квалитативна решења проблема динамике”.

За свој рад из области небеске механике добио је признање и од 
Међународне астрономске уније, на чијем је Конгресу у Цириху, 1948. 
године, изабран за члана Комисије 7 за Небеску механику, која је те го-
дине обновљена.

1. Уџбеник Милутина Миланковића „Небеска механика”

Милутин Миланковић је написао две верзије уџбеника из небеске 
механике. прву верзију овог уџбеника, према његовим педантним бе-
лешкама које је водио, почео је да пише 20. јула 1934. а завршио 14. ја-
нуара 1935. године. Ова верзија објављена је 1935. године под насловом 
„Небеска механика”, а у издању Задужбине луке Ћеловића--требињца. 
Књига која укупно има 333 стране и 22 илустрације подељена је на две 
целине. прва, названа „транслаторно кретање небеских тела” састоји 
се од 9 глава, док другу, која носи наслов „Ротационо кретање небеских 
тела”, чини 6 глава. 

први део књиге Миланковић започиње илустративним и вео-
ма интересантним излагањем историје науке која се однои на кре-
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тање небеских тела, све од старог Египта па до Кеплера и Њутна. 
Након тога почиње да уводи читаоце у проблеме небеске маханике 
систематски и поступно. Најпре креће од проблема два тела а затим

 
Слика 2. Насловне стране два издања Миланковићевог уџбеника из небеске меха-
нике, првог, објављеног 1935. године под насловом „Небеска механика”, и другог, 

објављеног 1947. године под насловом „Основи небеске механике”.

пре лази на општији проблем n тела. Након тога посебно обрађује про-
блем три тела, како у општем случају тако и у једном специјалном слу-
чају који он назива „Астероидни проблем”. Бави се и силом поремећаја, 
једначинама кретања као и рачуном поремећаја кретања небеских тела. 
Овај део уџбеника завршава прегледом неких основних података о Сун-
чевом систему. 

Други део свог уџбеника „Небеска механика” Миланковић посвећује 
проблемима везаним за ротационо кретање небеских тела. У овом делу 
књиге читаоци се најпре могу упознати са основним појмовима рацио-
налне механике, а затим са ротацијом небеских тела у флуидном стању, 
прецесијом Земљине осе, астрономском и слободном нутацијом, и конач-
но, са секуларним померањем Земљиних полова.

једна од главних карактеристика овог уџбеника јесте то што се у 
њему користе векторски елементи путања планета. Захваљујући томе 
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што је међу првима у свету за излагање небеске механике користио ме-
тоде векторског рачуна он је излагање, у најмању руку, три пута сажео, 
скратио и упростио, а истовремено учинио разумљивијим.

Слика 3. Садржај уџбеника „Небеска механика” објављеног 1935. године

Издање Небеске механике из 1935. године Миланковић је сажео и 
под насловом „Основи небеске механике” објавио 1947. године као уџбе-
ник за тај предмет. У овом скраћеном издању изнет је само део небеске 
механике који се односи на кретање планета и секуларне поремећаје. 
Уџбеник се састоји од 7 глава и по свом садржају веома је сличан првом 
делу издања из 1935. године. Интересантно је поменути и то да је 5. глава 
посвећена увођењу векторских елемената у рачун поремећаја.
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1. Употреба векторских елемената

Миланковић је био један од првих научника који су користили 
векторске елементе путања планета. први пут Миланковић користи 
ову врсту елемената у поменутом раду из 1911. године „О општим 
интегралима проблема n-тела”, а она долази до пуног изражаја у њего-
вом уџбенику „Небеска механика”.

Уместо шест скаларних елемената (тј. шест Кеплерових елиптич-
ких елемената: велика полуоса, ексцентричност, нагиб путањске равни, 
лонгитуда узлазног чвора, аргумент перихела и средња аномалија) који 
су до тада служили за одређивање елиптичких путања небеских тела 
у Сунчевом систему, он уводи два вектора чиме је знатно упростио и 
учинио елегантнијим сва решења у овој области.

Слика 4. У књизи „О употреби векторских елемената у рачуну планетских поре-
мећаја”, објављеној 1939. године, на 22. страни, Миланковић и сам говори о неким 

предностима употребе векторских елемената.
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Слика 5. На слици приказаној на 46. страни Миланковићевих  
„Основа небеске механике” из 1947. године, графички је представљена веза  

између класичних елиптичких и векторских елемената кретања

поред већ поменутих предности векторских елемената у односу на 
класичне Кеплерове треба рећи и то да постоје и други примери где је 
употреба векторских елемената погоднија, али да такође постоје и обрну-
ти примери где је лакше радити са Кеплеровим елиптичким елементима. 
тако нпр., ако нас интересује релативна брзина два небеска тела, много 
је једноставније користити векторске елементе. Са друге стране, ако 
желимо да закључимо нешто о облику путање неке планете, астероида 
или комете око Сунца, за то су много погоднији елиптички елементи.

Из тог разлога веома је важно то што постоји јасна веза између ова 
два скупа елемената, те је, стога, лако прећи са једних на друге, што је 
Миланковић и сам нагласио у својим „Основама небеске механике”, где 
је дао и једначине преласка између ова два типа елемената кретања.
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Закључак

приликом решавања појединих проблема научници долазе до разли-
читих резултата. Иако су они скоро увек уверени у њихову оправданост, 
поткрепљујући их различитим доказима, само неки од тих резултата се 
потврђују током времена. Многи научници и не доживе тренутак при-
хватања и потпунију афирмацију својих резултата. такав је био случај 
и са Милутином Миланковићем. Овог великог српског научника није 
мимоишла судбина оних који су дали значајне резултате не дочекавши 
да виде прихватања тих резултата и њихову афирмацију. Када је реч о 
нашој средини, он је неко време био скоро потпуно заборављен, па чак 
и данас, у време када су започета шира истраживања његовог живота и 
рада, он није довољно добро познат широј јавности. Ипак, данас смо у 
прилици да се из бројних извора упознамо са резултатима овог ствараоца 
и укажемо на њихов значај.

У средишту Миланковићеве шеме наука налазе се математичке на-
уке. Он је био подстакнут ставом Имануела Канта да у свакој засебној 
науци има толико праве науке колико је у њој заступљена математика. 
У својим општенаучним синтезама Миланковић следи природно-науч-
не традиције, њутновске идеје, идеје других мислилаца о васиони као 
механизму који је одређен извесним законитостима и у том погледу он 
се разликује од свог предходника, деде Уроша Миланковића. Његов ис-
траживачки дух је био заокупљен конкретним феноменима, изучавајући 
конкретне и врло различите феномене трагао је за општим релацијама 
и законима манифестовања тих феномена.

И сам Миланковић је о себи много тога рекао, а вероватно највише 
у свом чувеном делу „Кроз васиону и векове”, због кога су га многи с 
правом назвали путником кроз простор и време, што ће остати његов 
синоним за сва времена. И поред свега, много тога је остало недоречено. 
Њега смо срели у прошлости и као путника и као тумача промене климе 
тих прохујалих времена. Упознали смо га и у садашњости, био је реалан 
човек коме ништа што је људско није било страно. такође, налазимо га 
и у будућности, опет је његов циклус осунчавања светионик за све оно 
што је пред нама. За Милутина Миланковића време као да не постоји, 
он је присутан свуда. 

признања за резултате његовог научног раду, бројна су и значајна. 
Године 1982. у палисаду (САД) је организован симпозијум под називом 
„Миланковић и клима” на коме је учествовало више од 90 најеминент-
нијих научника из целог света. Све их је окупило име и дело нашег генија, 
али и могућност даљег усавршавања и истраживања када је у питању 
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интеракција Сунце–Земља и бројни други пратећи ефекти. Године 1988. 
у перуђи (Италија) је организован научни скуп под називом „Циклостра-
тиграфија” на коме је званично промовисана нова истраживачка метода 
која у основи има Миланковићеве циклусе осунчавања, а које у ритмич-
ким сменама слојева стена детектује хладније и топлије циклусе кроз 
које је прошла наша планета. поводом стогодишњице рођења Милутина 
Миланковића, 1979. године, Српска академија наука и уметности (САНУ), 
организовала је у Београду међународни научни скуп под називом „Жи-
вот и дело Милутина Миланковића 1879–1979”, а делом и у Осијеку и 
Даљу. Свакако треба још поменути и скуп под насловом „Стваралаштво 
Милутина Миланковића”, који је 2004. године одржан у Даљу (Република 
Хрватска), а који је такође организовала САНУ. поред поменутих, одржан 
је и велики број других скупова посвећених овом великану светске науке, 
како у нашој земљи тако и у иностранству.

Слика 6. Медаља „Милутин Миланковић” коју Европска геофизичка унија (European 
Geosciences Union) додељује од 1993. године за изванредне резултате у истраживањи-

ма и моделирању климатских промена у дугим временским интервалима.

У част његових научних открића Европско геофизичко друштво, 
од 1993. године, додељује медаљу „Милутин Миланковић” на својим го-
дишњим скупштинама. На XIV конгресу Међународне астрономске уније 
у Брајтону, његово име добио је један кратер на невидљивој страни Месе-
ца, док је на XV Конгресу Међународне астрономске уније у Сиднеју име 
Милутина Миланковића додељено и једном кратеру на Марсу. Коначно, 
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једна мала планета (астероид 1605) откривена 1936. године од стране 
Милорада протића и пере Ђурковића са Астрономске опсерваторије у 
Београду добила је име (1605) Миланковић.
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КЊИЖЕВНО ДЕлО МИлУтИНА МИлАНКОВИЋА
Славица Гароња Радованац

Апстракт: Милутин Миланковић није постигао само значајне резул-
тате у научној делатности по чему је познат у светским оквирима. Он 
је био и веома књижевно образован. Остварио је значајан књижевни 
опус у области мемоаристике, као писац романа и прозне књиге. 
Наш циљ је да прикажемо садржај и анализу Миланковићевог књи-
жевног стваралаштва.

Заједничка карактеристика три највећа српска научника светског 
гласа – Николе тесле, Милутина Миланковића и Михaила пупина била 
је да су, уз своје примарно деловање из области егзактних наука, били и 
веома књижевно образовани, и не само то – они су остварили и значајан 
књижевни опус у области мемоаристике, која у том смислу долази међу 
најбоље у српској књижевности. подсетимо се, Михаило пупин између 
два светска рата пише своје чувено дело Са пашњака до научењака (1923, 
превод на српски 1929), за које у Америци добија пулицерову награду; 
Никола тесла, нешто раније, објављује аутобиографска сећања под на-
словом Моји изуми, првобитно у наставцима у америчкој штампи (Century 

magazine, 1894), док је књижевна фигура Милутина Миланковића сасвим 
особена. Уз бриљантне мемоаре под насловом Успомене, доживљаји, саз-

нања, постхумно и позно објављене тек седамдесетих (1979), односно у 
целини деведесетих година XX века (1997, сва три тома), Миланковић је 
познат и као писац романа Кроз васиону и векове, написаног и објављеног 
између два светска рата (1926-1928).

Можда је управо основна делатност М. Миланковића у свету егза-
кнтних наука и његово значајно место у њима у светским размерама, 
скрајнуло пажњу истраживача са његове значајне књижевне делатности, 
укупно најобимније међу споменутим научницима. понекад, очигледно, 
полихисторичне личности, а то је у пуном смислу био и Миланковић, ост-
варујући се у више различитих духовних области, имају (не)срећу да само 
једна од њих добије примат у јавној рецепцији, док друге остају, на неки 
начин, занемарене. тако је очигледно било и у Миланковићевом случају, 
чија се књижевна дела значајније изучавају, обнављају и прештампавају 
у нашој средини тек у првој деценији XXI века, оглашавајући да Милан-
ковићево књижевно дело тек почиње свој живот у српској култури.
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1.

Хронолошки гледано, Миланковић је своју књижевну делатност за-
почео фикционалном књижевношћу, у правом смислу постмодернистич-
ким романом Кроз васиону и векове. Објављивано у свескама летописа 
Матице српске, у периоду oд 1926. до 1928, са скромним поднасловом 
Писма једног астронома, а потом у Матици српској и као засебно издање, 
дело Кроз васиону и векове представљало је једну од најчитанијих књига 
између два светска рата, са три српска и два немачка издања. Ипак, по са-
мом Миланковићу о овој књизи никада ни један наш тадашњи критичар 
није написао ни реч. посматрано из данашње позиције, реч је свакако о 
делу које у правом смислу представља хибридни жанр, сачињен од комби-
нације епистоларног, аутобиографског, путописног, историјске фикције, 
научне фантастике и реалистичке прозе. Са окосницом у епистоларној 
форми, где свако поглавље представља писмо упућено неименованој 
кореспонденткињи, крајње лабаве композиције, на тешко одредивој гра-
ници између фантастике и реалног документа, рађен техником фрагме-
ната, роман Кроз васиону и векове, по свим наведеним елементима, као 
да је написан у наше дане. До ове форме Миланковић-писац је дошао 
давно и спонтано. 

Емотивни нуклеус ове прозе представља Жена, као основни по-
кретачки мотив пишчеве инспирације. то је неименована девојка, која 
потиче из земаља немачког говорног подручја, док јој се писац већ на 
крају романа обраћа као удатој госпођи, којој обећава да ће је посетити у 
њеној „калвинској вароши”. Мада су њихови „стварни” сусрети уговарани 
током читаве преписке, они се у роману никада не срећу. писац и његова 
кореспонденткиња су заједно само у имагинарним световима пишчеве 
маште, у далекој прошлости и у космичкој будућности.

На недефинисаној граници између стварности и маште, тако писац 
постаје јунак властитог дела, чиме је извршио и својеврсну „провалу” 
у радњу свог романа, што чини да управо данас Миланковићево дело 
доживљавамо као постмодернистичко. полазећи од реалних околности 
сопственог живота, писац се као један од јунака свог романа упушта у 
двоструко путовање: кроз стварне дестинације, са којих пише неимено-
ваној драгој, и имагинарне – када са фиктивном драгом прелази неверо-
ватне временске и просторне даљине, походи далеке светове прошлости, 
односно, фантастичне светове будућности. писма/ поглавља, додатно 
су атрактивизована различитим топонимима настанка: од пароброда 
„Сатурнус” на Дунаву, којим писац/јунак плови из Беча, преко Атине и 
Цариграда, до Београда и родног Даља (што су све стварне географске 
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тачке кретања у пишчевом животу, током тог периода). тако, три писма 
из Београда, датирана у чувеној Миланковићевој радној соби у Капетан 
Мишином здању Београдског Универзитета – где смо управо и ми сада 
– означавају тематско усмерење романа, изазвано „удовољењем жеље 
Непознате за знањима из астрономије”, која представљају прелазак у 
домен фикције. Она је започета заједничком посетом Вавилонској кули, у 
доба освита цивилизације, где ће двоје главних јунака лично видети саме 
почетке астрономске науке. потом, кроз писма из Атине (где је Миланко-
вић тада стварно службено боравио) на исти начин, адекватно одевени 
у одећу античке прошлости, „хитон”, њих двоје ће се (након туристичке 
гужве) састати на зидинама Акропоља и присуствовати разговору Ари-
стотела и теофраста, али чути и управо пристиглу вест гласника – да је 
у далеком Вавилону, изненада преминуо Александар Велики. потом, у 
писмима из Београда, писац договара са Незнанком ново имагинарно 
путовање Архимедовим бродом (чудом ондашње бродоградње) из Си-
ракузе за Александрију, са препорукама исписаним на папирусу, лично 
за Ератостена.

Импресивне су странице, нарочито за љубитеље културне историје, 
Миланковићевог прецизног описа чувене Александријске библиотеке, 
спаљене пре толико векова, а коју њих двоје, уз ученог Ератостена, оби-
лазе, као и слике саме Александрије, са њених „осам великих мудраца, 
копчи источног и западног научног света”. лутања Александријом пре-
кидају се хуморним подсећањем аутора писма да вечерас има рибарско 
вече са пријатељима (судећи по мемоарима, у редовној организацији 
чувеног математичара и пријатеља Мике Аласа) и да мора да га заврши.

Група писама датираних у Цариграду, у којима је представљен реалан 
оквир Миланковићевог живота (Конгрес православних цркава о новом 
календару на којем је лично учествовао 1923), започетих, маштовито, у 
чувеном „Оријент-Експресу” (возу на релацији париз–Београд–Истанбул), 
а настављених сменом реалних збивања на Конгресу (живо је описан 
тренутак великог научниковог открића, у соби хотела, најтачнијег ка-
лендара на свету, што је он духовито упоредио са њухом ловачког пса – 
тзв. „спри”), у којима су садржане и приче о Клеопатри „најлепшој жени 
света”, као и једна од прворазредних мистификација (поглавље „прича 
пергаментских листића”), у којима незаустављива машта писца изнова 
открива делове некада повезаних и изгубљених сабраних Архимедових 
дела, сада само палимпсеста, из којих Миланковић твори праву антоло-
гијску прозу.

Најзад, тематски последњу групу писама Незнанки сачињавају пис-
ма из Миланковићеве родне кући у Даљу, потом из Беча и Београда, која 
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предостављају заокрет из света прошлости старог века ка фантастичним 
световима будућности. Из породичне баште писац са драгом остварује још 
једном имагинарне походе у сва три временска плана – даљу прошлост 
(епизода о Галилеју, Кеплеру и Њутну, не без сентименталности и прича о 
„очинском дому” и сопственом детињству у Даљу), док последњим писми-
ма Миланковић започиње своје велико космичко путовање са Незнанком 
„кроз васиону и векове”, које можемо назвати блиставим страницама 
научне фантастике у српској књижевности. Са великом прецизношћу али 
и незаустављивом маштом, у некој врсти технички прецизно осликаног 
васионског брода, као и космичких скафандера, двоје јунака посећује 
Земљу, али у доба када се она као ужарена лопта тек хладила. Ови пасуси 
приказују Миланковића и као уметника са неоспорно песничким даром. 

Оригиналан је, у том смислу, Миланковићев поступак паралелног 
навођења цитата из Светог писма о постанку света/Земље, у којима он 
налази потврду и веома прецизне астрономске законитости Земљиног 
настанка тумачећи их Незнанки. Најзад, у 31. писму/поглављу, остварен је 
и футуристички пут на Месец, у свемирском возу (некој врсти васионског 
брода), необично близак стварним достигнућима човечанства у другој 
половини XX века). Завршна писма, датирана опет у немачким земљама 
(Киб на Семерингу, Салзбург) са путописним пасажима о тим местима, 
доследно се наставља летом на Венеру, а затим и дуж читавог Сунчевог 
система, чиме се пишчева имагинација изједначује са космосом, у бе-
скрају. Нема сумње, Миланковићев ум је заиста ходао по тим световима. 

Зaвршно поглавље у Даљу, такође брише границу између ствар-
ности и фикције, данас тако омиљеног постмодернистичког поступка. 
(„Ви желите, дакле, да се астрономска писма која сам Вам некада писао 
предаду јавности и уверавате ме да ће се она допасти многим читаоци-
ма…”). Доследно, као у великим романима, Миланковић ово дело доврша-
ва – продајом очевог имања и куће у Даљу (иако је то стварно уследило 
тек двадесет година доцније, непосредно након Другог светског рата). 
Визија се тиме у потпуности стопила са стварним животом писца, однос-
но, избрисала се граница која раздваја стварност од маште. У одабиру 
симболичких тачака властитог живота, које је прерадио у прворазредне 
литерарне чињенице и пре мемоарског исказа, поступком мистифика-
ције, Миланковић је као писац у делу Кроз васиону и векове показао не 
само изузетан књижевни таленат, већ је овим делом ушао у клуб аутора 
светски признатих књижевних остварења.
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2.

Да роман Кроз васиону и векове није случајан литерарни производ 
разиграног духа Милутина Миланковића сведочи и његова позна збирка 
прича Кроз царство науке (1950). Ова књига је настајала у специфичним, 
ратним условима, усред окупације и по времену писања комплементар-
на је са завршним поглављима трећег тома Миланковићевих мемоара. 
Насловивши је у поднаслову као Слике из живота великих научника, и 
сам Миланковић, чини се, није био свестан вредности свог књижевног 
рада, очигледно сматрајући своју књижевну делатност само другостепе-
ном, креативном забавом и допуном свом научном раду, па је, тако, своје 
писање и одредио као „популарну науку”, чиме је дуго и сам искључио 
могућности његовог тумачења у оквиру литературе.

Шта је подстакло великог научника да оствари ову књигу, која је 
била, свакако, више од литерарне разбибриге, или духовне терапије у 
тешким временима? Годинама се велики научник носио мишљу да ли-
терарно оживи животе најпознатијих научника, оних који су на њега 
лично оставили највећи утисак и од којих је примио највећи утицај. О 
њима је имао и солидну литературу у свом дому у професорској колонији 
у Београду. У условима окупације, када је времена имао напретек, али у 
тим тренуцима писањем остварујући и својеврстан ментални отклон од 
ратних и тешких животних прилика окупације, писац се коначно вратио 
свом давно планираном науму – и то на оригиналан и креативан начин. 
по личном сведочењу у мемоарима, све је започело као духовна игра, 
дописивањем једног Виландовог текста из 1781. Домишљајући из те 
приче дијалог два тад највећа античка филозофа: Демокрита и Хипо-
крата, Миланковић ствара своју прву причу Демокритос, која би могла 
ући у сваку антологију савремене српске приповетке. 

Читава прича заснована је на анегдоти: становници града Абдере 
позивају Хипократа, славног лекара, да испита неуравнотеженост Демо-
крита и то писмено потврди. Након упознавања и дијалога два најузви-
шенија античка ума, Хипократ утврди супротно: да је Демокрит једини 
житељ њихове вароши који је душевно потпуно читав! позорница зби-
вања у Миланковићевој причи, сва је у дионизијском култу обожавања 
живота и његових радости, попут уводне, живописне и хумористичке 
сцене на пијаци:

„Било је то, ако се не варам, године 397. пре нове ере, претпоследњег 
дана месеца априла. У те дане је пролеће као што знам из властитог ис-
куства, лепше но у којегод било друго његово доба, а боравак на обалама 
трако је најугоднији. Њене пољане су сочно-зелене, море је ведро-плаво, 
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ваздух мио, иако несташан; његов весели дах подмлађује копно и море” 
(275).1

Да би се избегла патетика, цео призор је уоквирен комичним врхун-
цем, датим у призору уплашеног „номофилаксовог” магарца, са чијих 
леђа је одједном полетела сва купљена роба на пијаци: 

„Зеље, воће и рибе – све полете у великом луку мајци земљи у крило. 
За трен ока лежаху на земљи испретурани краставци, артичоке, наранџе, 
трешње и јагоде, јаретина и говедина, а рибе се праћакаху у прашини…” 
(282).

Демокритов громогласни смех на рачун „номофилакса”, увођење је 
славног античког филозофа у радњу.

У највећем броју прича из антике, приповедање тече са лежерношћу 
свезнајућег приповедача, док у већини прича из новијих епоха, као један 
од јунака у прози, присутан је и сам писац. Дакле, примењујући поступак 
као и у свом роману Кроз васиону и векове, писац се, по начелима савре-
меног постмодернистичког дискурса умешао у радњу и животе својих 
литерарних јунака. Он се, одевен у одећу епохе о којој приповеда, дружи 
и разговара са својим јунацима, доживљава са њима заједничка путо-
вања, ратове, пријатељства и аудијенције… Изузетак је једино начињен 
у причи Питагора. писац овде лично не упознаје свог главног јунака, већ 
себи даје улогу притајеног посматрача, ослушкујући питагору и његове 
ученике, у „очигледној” настави испод чистог, звезданог неба, када, у ве-
личанственој атмосфери, штапом упртим у небо, чувени учитељ исписује 
пред ученицима космичке једначине. И завршетак ове приче обележен 
је хуморним епилогом: након питагориног ноћног предавања, један од 
заспалих ученика са урођеном маном (краћом ногом), којем су другови из 
обести бацили сандалу са дебелим дрвеним ђоном, изненада се пробудио:

„Неки од њих зграбише неколико камичака и бацише их на паролоса 
који је још спавао. Он се трже из сна и појури за њима, поскакујући на 
левој нози” (274). 

прича о Аристотелу, изведена је такође без директног учешћа писца 
у радњи. писац бира из Аристотеловог живота само један, али важан 
тренутак: долазак уплашеног, провинцијског осамнаестогодишњег 
младића из Страгире у престоницу Атину, са намером да из ње што пре 
побегне. Међутим, призор успона на Акропољ, и нарочито Аристотелово 
заустављање пред партеноном, фасцинираност храмом, ствара душев-
ни преокрет у њему, и, нема сумње, пишчев је лични доживљај. поглед 
младића, затеченог лепотом фриза партенона, послужио је за једно од 
1 Сви наводи су према издању Сабраних дела Милутина Миланковића, књ. 4, Завода 

за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
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генијалних Аристотелових открића: проблема кинематике и оптичких 
последица релативног кретања.

Основа за причу Аристрахос са Самоса, која се догађа у Александрији, 
у чувеном Музеиону, дата је кроз љубавни мотив, као покретач радње. 
Надарени млади научник Аристрахос, у безнадежној љубави према преле-
пој кћери птоломеја, сублимирао је своју љубавну чежњу у љубав према 
науци, створивши први у историји, генијалну теорију о хелиоцентричном 
систему. И девојка, која није равнодушна према њему, омогућава код 
оца, када је уследио прогрон научника због његових смелих тврдњи, да 
он неопажен отплови из Александрије. „Нико више никада није чуо за 
њега”, завршава писац.

једна од најбољих прича из ове књиге, свакако је она посвећена 
Архимеду. писац је изабрао драматичан историјски тренутак са којим се 
укрстио живот (и смрт) славног научника, а то је римска опсада Сиракузе 
на Сицилији. Док римске легије продиру у град, Архимед је заокупљен 
својим великим (последњим) капиталним делом, које убрзано довршава 
на свицима папируса и не примећујући злокобно приближавање рим-
ске војске. И крај ове приче је достојан највећих мајстора пера: духовно 
великог и несавитљивог научника, бесног што су га омели упадом у ла-
бораторију, римски војници варварски убијају. Отимајући се у пљачки о 
плен, они цепају трубе папируса са епохалним открићем о интегралном 
рачуну и геометријским фигурама, Архимедовим ремек-делом које више 
никада у историји човечанства неће бити поново написано.

И у осталим причама из књиге Кроз царство науке, из каснијих пе-
риода развоја науке у крилу западног хришћанства, провејавају особе-
ности Миланковићеве књижевне поетике: оригиналан избор мотива 
(угао гледања и посебно битан детаљ из живота личности коју описује), 
мистификација, алегорија, депатетизација, (сада готово са обавезним 
уласком писца у епоху и у живот својих јунака о којима говори). тако 
прича о Николи Копернику прати долазак младог болоњског студента 
Коперника у манастир Светог павла крај Рима. Рад у Ватиканској биб-
лиотеци, над збирком рукописа александријског научника Аристраха и 
питагорејаца, Коперника доводи до поновног открића хелиоцентричног 
система света. У епилогу, уместо било каквог коментара, писац само на-
води документ католичке Свете Конгрегације, којим се осуђује као јере-
тичка наука питагорејаца, „како је проповедају Коперник и неки други…”. 

И у причи о Исаку Њутну, нема сумње, писац је позајмио много од 
својих личних животних и научних недоумица и искустава кроз која је 
сам прошао. У раскошном опису Њутнове куће из XVII века, и у сцени за 
вечером која окупља Њутнову породицу, неодољиво се намеће асоција-
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ција са атмосфером и топлином која је владала у окупљањима његове 
породице у Даљу. писац прати свог јунака, такође кроз један специфичан 
тренутак и то сентименталне природе, када је млади Њутн морао да бира 
између науке и љубави према девојци из родног места. Муке одлуке при-
казане су тако уверљиво да такође могу имати аутобиографску подлогу 
у самом личном животу писца. Симболично, одлука је пала онога дана 
када је Њутн видео у излогу новопридошле робе једну стаклену призму, 
неопходну за његове опите, и када је мајци свечано изјавио да се од тог 
дана „венчао са науком”. 

последња прича, Чарлс Дарвин, понешто се разликује од наведених. 
Дата је као лична посета самог писца славном научнику, иначе против-
нику Кивијеа, на његовом сеоском имању у Дауну, у Енглеској. писац 
реалистички описује своје путовање прашњавим путем од лондона до 
Дарвиновог имања, где га дочекује Дарвинова брижна и добра жена, са 
чопором унучади. Свакодневица и идила у којој је најмање науке, одваја 
ову приповетку од осталих. Дарвин је приказан као старац на заласку жи-
вота, као научник који је доживео све почасти и врхунац славе у научној 
каријери, али и као остварен породични човек. тако је на најбољи начин 
Миланковић у својим причама још једном проживео можда и најважније 
сцене из властитог живота. 

Oвим причама Миланковић је само потврдио свој изузетан књи-
жевни дар, винувши се у просторе креације и стваралачке слободе, које 
можда себи не би допустио да је радио у неком другом времену и под 
другачијим околностима. Оне су за остарелог научника, у туробним оку-
пацијским данима, сем „забаве”, имале неоспорно и духовно-терапеутско 
дејство, потврђујући правило да су најбоља уметничка дела настајала 
у некој ванредној друштвеној ситуацији (најчешће ратној), далеко од 
свакодневице и стварних прилика, и тим више налазећи инспирацију у 
далекој прошлости (пример за то је и настанак најважнијих романа Иве 
Андрића). то се у најбољем смислу може применити и на ову Миланко-
вићеву књигу. Одабрани Миланковићеви ликови научника су фикцио-
нализовани, дакле дати као књижевни јунаци, са упечатљивим, људским 
карактеристикама (и несавршеностима), у раскошном колориту свог 
времена, у свакодневици која је често и банална, и стога људска, али и 
са тренуцима оног божанског надахнућа када се, поручује мудри писац, 
из божанске искре јављају они блескови спознаја и великих (научних) 
открића, који и јесу, усред тривијалности живљења и живота, истински 
продори човечанства, али и остваренење вечности у појединцу и његовој 
пролазности. 



КЊИЖЕВНО ДЕлО МИлУтИНА МИлАНКОВИЋА 139

3.

Миланковићеви тротомни мемоари, објављени 1979, интеграл-
но 1997, са закашњењем од скоро пола столећа, свакако су кључни за 
сагледавање његовог књижевног и научног развоја, али и књижевних 
утицаја, најзад и пример његовог брижљиво однегованог књижевног 
стила и језика. Своје мемоаре, писац је прецизно поделио у три периода: 
Детињство и младост (1879–1909); Из година 1909. до 1914 (прелазак 
из Беча у Београд и период до Другог светског рата); После 1944. године 
(период окупације и наставак научног рада).

литерарни образац у мемоарима примењиван је на свим нивоима 
текста (у формалном, односно, композиционом смислу), али и кроз једин-
ствену философску потку, тј. поглед на свет, а унутар текста и разноврс-
ним књижевно-уметничким поступцима, као и богатом, литераризова-
ном употребом језика. Животни став који налазимо у Миланковићевим 
мемоарима – да се „науживао живота и свих његових лепота”, доиста је 
редак за српске историјске (не)прилике, за човека нашег поднебља, чо-
века пониклог са овог тла, који временом рођења није могао да избегне, 
на пример, један локални (Балкански) и два светска рата. та духовна вед-
рина краси све чега се пером у својим мемоарима Миланковић дотакао. 
Миланковићеве мемоаре такође одликује линеарна нарација, подељена 
у тематски насловљена поглавља.

Систематичност његовог излагања и временски распон у мемоарима 
су изузетни – он започиње од времена давно пре свог рођења, условно, 
захватајући историју сопственог народа (од сеобе Срба 1690, под па-
тријархом Арсенијем Чарнојевићем). У занимању за сопствене корене, 
Миланковић реконструише, уз доиста импресиван родослов своје по-
родице од осам покољења – стар преко двеста педесет година – дакле 
и историју војвођанских Срба, како сам каже, у које убраја и оне Србе 
насељене на левој страни Дунава, у источној Славонији (Даљ, Бијело 
Брдо, Борово, Ердут), међу којима су и његови преци били значајни пред-
ставници српске историје и културе XVIII и XIX века. по континуитету и 
значају родослов породице Миланковић може се поредити само са још 
једним генеолошким стаблом, такође Срба из Хрватске – Медаковићи-
ма (књижевно оваплоћених у петотомним мемоарима Ефемерис Дејана 
Медаковића). За разлику од Медаковићевих предака, који су се појавили 
у књижевности и политици у некадашњем аустријском царству, Милан-
ковићеви преци су највеће појединце дали науци и уметности, и никада 
се нису бавили политиком, што као једну од основних одлика којима се 
поноси, истиче и сам Миланковић.
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посебно поглавље у мемоарима, стога, Миланковић посвећује пр-
вом значајном Миланковићу у том родослову, брату свога деде, Урошу 
Миланковићу, који је умро без потомства, али којег, на неки начин, он 
издваја као свог духовног претка. Дајући својеврсне литерарне портрете 
предака, Миланковић све документује сачуваним предметима, архивом, 
трговачким књигама, писмима и преписком са значајним личностима 
XVIII и XIX века, књигама и часописима из богате породичне библиотеке 
у Даљу, док физички изглед и опис предака врши према њиховим сачу-
ваним бројним уљаним портретима који су красили кућу, а који су били 
радови познатих српских барокних сликара. Наводећи у мемоарима да 
је само мањи део те велике породичне архиве пренео код себе у Београд, 
ни сам Миланковић није слутио да је тиме део вредније документације 
породице спасао сигурне пропасти, јер је нажалост, огромно богатство 
вековима наслеђиваних породичних драгоцености пропало у породичној 
кући у Даљу, на самом крају Другог светског рата.

потпуни литерарни замах Миланковићеви мемоари добијају са пр-
вим сећањима из његовог најранијег детињства, која су, по накнадном 
пишчевом прорачуну, започела од друге године живота и представљају 
заиста фасцинантно људско памћење. поглављем „Кућа” (са њеним на-
цртом), Миланковић даје маха својој литерарној вокацији. Комбина-
цијом важних тачака „спољашње биографије”, а још више пратећи и свој 
унутрашњи духовни развој, Миланковић успева да на матрици сопстве-
ног животног искуства, раскошно прикаже живот и прилике у нашим 
крајевима, али и Средњој Европи, од краја XIX до половине XX века. Ми, 
наравно, овом приликом нећемо наводити све књижевне вредности ана-
лизиране у ранијим радовима, али ћемо поменути неке од најважнијих 
елемената Миланковићевог литерарног поступка, употребљеног у овом 
обимном мемоарском делу. то су: нарација, дескрипција, жанр-сцене, дија-
лог, портрети, путописни пасажи, литерарне реминисценције, лексички 
наноси из народне књижевности, чиме Миланковић ствара сопствени и 
аутентичан литерарни исказ.

О књижевним узорима и литерарним утицајима и сам Миланковић 
пише врло опширно у првим поглављима о свом детињству. ти утицаји 
су текли спонтано и од најранијих дана, а падали су на изузетно плодно 
тле маштовитог дечака, склоног сањарењу, који је сатима био у стању 
да живи у свом свету фантазија. први утицаји у најранијим годинама 
(сем вежбања из математике) везани су за његовог рано преминулог 
оца, Милана. Он му је читао Вукове Српске народне пјесме, међу којима 
је Миланковић, наводи, чувши само једном песму о Марку Краљевићу 
и Муси Кесеџији, након поновљеног читања, исте вечери оцу је изгово-
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рио напамет. У гимназијским данима у Осијеку, Миланковић упознаје 
великане немачке класике и чита их у оригиналу: Гетеа, Шилера, затим 
преводе Хомера и Шекспира, наводећи такође да је и те стихове тада на-
учио напамет за цео живот. Имајући и у родној кући богату библиотеку 
наслеђену од предака, за које с поносом наводи да су били претплаћени 
„на сваку српску књигу” која је штампана током XVIII и XIX века, лишен 
материјалних брига, надарени дечак био је у могућности да из Беча, 
од немачких књижара поручи сваки нови наслов који би запазио у ре-
довним годишњим каталозима и да му жељена књига већ исте недеље 
буде испоручена бродом из Беча, на даљско пристаниште, које је било 
недалеко од дечакове куће. још као студнет бечке технике, читаво једно 
лето проводи у Женеви „одредивши себи да прочита 10.000 страница на 
француском језику”, како би савладао и тај језик. Нарочито је ишчитавао 
Русоа због блискости са његовим ставовима о природи. то је углавном 
сва и веома солидна предспрема Миланковићева у литерарном стилу и 
изразу, коју је он оригинално разрадио и надоградио у својим делима, 
са честим литерарним реминисценцијама из ових прочитаних и омиље-
них лектира. по сопственом признању, домаћу, савремену књижевност 
никада није посебно пратио. 

Уз видну систематичност излагања у мемоарима, која крећу од 
кратке историје аустро-турских ратова са последицом сеобе Срба под 
патријархом Чарнојевићем крајем XVII века и описа родног Даља, Ми-
ланковић спонтано почиње да се служи литерарним језиком и остварује 
свој аутентичан литерарни свет. то се пре свега односи на описе пејзажа 
родног Даља (поток јама, или храм Св. Димитрија), што одаје естету са 
великим смислом запажања склада творевина људских руку са светом 
природе.

И портрети предака, креирани према причама старијих, а потом 
и према властитим сећањима, представљају Миланковића као великог 
писца реалисту, чија се импозантна галерија упечатљивих ликова оства-
рених у овим мемоарима може бројчано мерити са ликовима у великим 
романима-рекама XIX и XX века (толстој, Шолохов). Као мајстор за реа-
листичку сцену Миланковић, између осталих, тако описује и муњевиту 
љубав која се десила између његових родитеља, хуморно заокружујући 
све коментаром да се та љубав плодносно излила на породицу у којој је 
настало бројно потомство (које је започело рођењем самог Миланковића 
и његове сестре, близнакиње). 

Супротно претходним примерима, изразито реалистичког дискурса, 
Миланковићев стил карактеришу и лирски пасажи, нарочито у опису 
очинског дома у Даљу, и они, посвећени нарочито Дунаву као нуклеусу 
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и исходишту свих његових најзначајнијих духовних искустава, која ће му 
и трасирати животни пут. У овим редовима Миланковићев стил је нагла-
шено евокативан, у оној ситуацији када речи имају уметничку улогу да 
надоместе прошлост које више нема. Са песничким погледом упереним у 
даљско небо, пред дечаком су се несвесно разоткривале многе нерешене 
тајне космоса, којима ће се он касније бавити рационално и као научник, 
али које у овим описима приказују недвосмислено и Миланковићеву 
песничку природу.

Дунав у Миланковићевим мемоарима има, стога, једну од најлепших 
литерарних апотеоза. Ова митска река на којој се свакога дана напајало 
дечаково радознало око, као да је пресудно допринела да се управо са 
овог простора изнедри један од највећих светских умова. Живописно 
описане дечакове робинзонске авантуре по обалама Дунава, уоквирује 
антологијска сцена са јатом даљских гусака, фрагментом такође у улози 
испољавање дечакове ране надарености и способности за дубља уоча-
вања законитости природе, блиска оним проблемима којима ће се он 
касније бавити у науци.

Колико је део незаборавне и упечатљиве слике једног непатвореног 
сеоског живота, Миланковић је задужио српску и хрватску књижевност 
и описом Осијека – града његове прве младости и места гимназијског 
школовања, дајући живописне слике овог питомог славонског градића 
поткрај XIX века. Он је „…добродушна мешавина”, како каже, „разних 
раса, језика и вера, који су живели маловарошким животом, без икак-
вих политичких и социјалних трзавица…”. Миланковић је овековечио и 
свој гимназијски период изврсним портретима својих професора Реалне 
гимназије (професор математике, Варићак, Србин из Оточца у лици, који 
је на њега извршио пресудан утицај), дајући у подтексту своја духовна 
сазревања, али и прве ђачке љубави и заносе.

Бечки период као најпресуднији и најлепши у Миланковићевом жи-
воту, оставио је снажан траг и у његовим мемоарима. („Опремљен, како 
каква удавача, новом опремом смештеном у кофер у који је стало још 
нешто књига, кренух 5. октобра 1896. у Беч са својим другом Весели-
ном…” (201).2 Бечки период у мемоарима М. Миланковића дат је такође 
кроз паралелно праћење сопственог духовног развоја (откриће метода 
самосталног решавања математичких проблема), но, не и без слуха и за 
стварни, опипљиви живот Беча и свих његових лепота, које су се нудиле 
младом студенту и за које он није остајао слеп. Бечка Опера, у том смислу, 
за писца представља најлепше сећање из његовог студентског живота 
2 Сви наводи из мемоара су према издању Сабраних дела М. Миланковића, књ. 7, Заво да за 

уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
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у престоници Монархије. Странице о Бечу могу се подвести такође под 
успеле путописне пасаже о једном граду. Оне су комбиноване са друштве-
ним окружењем – портретима вршњака, студената, и професора, од којих 
ће тројица бити и у комисији за његов докторски испит (Чубер, Брик и 
Фингер). Бечки период такође красе и галантне сцене са припадницама 
лепшег пола. О својим сентименталним бечким успоменама Миланковић 
пише са пуно стила и рафинираности.

Бечки период у Миланковићевом животу, након докторирања (што 
је с поносом истакао: „…тако сам, први од свију Срба, постао доктор тех-
ничких наука…”) наставио се инжењерском праксом. Кроз целокупне 
мемоаре посебно је присутна Миланковићева врлина да апстрактне 
појмове из својих научних расправа предочи сликовитим језиком, јасно 
представљеним за обичног читаоца, у сликовитим аналогијама са ви-
дљивим светом природе. тако се један од његових главних проналазака 
– наручена конструкција водоторња за завичајни град Осијек – генијално 
разрешава сликовитом паралелом из природе – торњем у облику воде-
не капи! („Водена кап представља, дакле, сићушни, но савршени модел 
мог резервоара запремине од милион литара” (373)). Сложенија научна 
проучавања из климатологије, које Миланковић у својим мемоарима 
назива „првим великим космичким проблемом”, предочио је читаоцу 
такође чисто песничком аналогијом: 

„Наша атмосфера, о томе нема сумње, женске је природе. Она трепери 
под жарким пољупцима сунца, често се наоблачи и намргоди, а кадгод 
хуче, бесни и зипара.” Из ове сликовите паралеле настала је његова те-
орија о осунчавању Земље „и температурама њиме изазваних”.

Велик преокрет у Миланковићевом животу и научној каријери, де-
сио се готово истовремено са Анексионом кризом 1908, када је у жељи 
да се бави само науком, прихватио позив Београдског универзитета, и 
1909. постао његов професор, прихвативши да ради за десет пута мању 
плату него што ју је као инжењер имао у Бечу. Анексиона криза учинила 
је, наиме, да се Миланковић по први пут осетио у Аустроугарској „као у 
непријатељској земљи”. позив за професора Универзитета у Београду, 
дошао је, дакле, у прави час. 

тачно 1. октобра 1909, Миланковић је напустио Беч, не без сетно-ме-
ланхоличног расположења. прелазак у Београд, тај велики чин у животу, 
ипак је хуморно депатетизовао следећом сценом: 

„Из куће свога деде Мите, у малој Мишарској улици Београда, пођох 
на своју нову дужност и крочих у нов живот. Но већ при првом кораку 

умало се не спотакох на старој неравној калдрми тадашњег Београда…” 
(подв. С. Г.)
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Доласком у Београд и примањем српског држављанства, Миланко-
вић се по први пут осетио, како каже, „у крилу свога народа”. Међутим, 
ускоро ће са Србијом, Миланковић поделити и све њене ратне недаће. 
У балканским ратовима учествоваће, по сопственом признању, „у поза-
дини”. Са универзитетским професором Станојем Станојевићем, имаће 
задатак да, због знања страних језика, контактира са страном штампом. 
Балкански рат о којем Миланковић оставља низ реалистичких сцена 
(попут Кумановске битке), заокружује, такође на себи својствен начин, 
у хуморном тону („…Вратисмо се после двомесечног одуства из крвава 
рата не омирисавши барут…”). 

пошто га је први светски рат, јула 1914. затекао у родном Даљу, као 
српски поданик „на непријатељској територији” интерниран је прво у 
Осијек, потом у Карловац, затим у Нежидер. Ни у новим околностима, 
у незавидној ситуацији, Миланковића не напушта ведар дух и оптими-
зам. Штавише, као да тек у тамници доминира супериорност његовог 
духа над ограниченом материјалном егзистенцијом. Ноћ у тамници, у 
којој је завршио захваљујући својој изузетној уобразиљи и започетом 
решавању великих космичко-климатолошких проблема, он је потпуно 
духовно неутрализовао, одвојивши се далеко, не само од властите неза-
видне ситуације, већ и од стварности, са коментаром који спада у најјача 
места ове прозе: 

„Када се обазрех по собици (тамници – прим. С. Г.), запитах се где се 
налазим. Изгледало ми је као преноћиште на моме путовању по васио-

ни…”(483 – подв. С. Г.).
период Миланковићевог мирнодопског и плодног научног рада 

између два светска рата у Београду описан је кроз поглавља такође 
проткана чисто књижевним пасажима. Његово око запажало је све, 
попут једног типичног радног дана на позоришном тргу у Београду, 
у подне, у чувеној кафани „Коларац” где је ручавао са породицом, уз 
бројне посланике из суседне Народне скупштине – не без сјајних са-
тиричних жаока, упућених новој политичкој елити – достојних једног 
Домановића или Нушића.

посебно место у Миланковићевим мемоарима заузимају и путописна 
поглавља и пасажи. Живописност стила, уочавање детаља, присутни су 
већ у опису Беча. Његови дужи или краћи боравци (службени и приват-
ни) у Женеви, Кибу на Семерингу (у Аустрији), Атини, Цариграду или 
Риму, откривају Миланковића као писца са изузетним даром запажања 
и недвосмислено уметничком природом. путопис као жанр је главна 
литерарна окосница и његових фикционалних дела (Кроз васиону и ве-

кове, Кроз царство науке). 
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Запис о Риму на обали тибра, у самоћи, Миланковић упечатљиво 
фиксира једном филозофском реминисценцијом:

„Сео бих на једну клупу испод хладовитих стабала који оивичавају 
реку, одмарао бих се, освежавао и сређивао доживљаје тога дана да би 

их начинио успоменама.” (подв. С. Г.)
Други светски рат је поново покварио живот (како би рекао Црњан-

ски), али не и рад Милутина Миланковића. Срећом, он је неколико дана 
пре бомбардовања Београда, имао завршено и одштампано своје капи-
тално дело Канон осунчавања Земље, чији су штампани табаци чудом 
избегли пропаст у штампарији. У научној каријери постигао је готово 
све што један човек може постићи. Свестан тог степеника у животу, рат-
не дане под немачком окупацијом провео је у својој незнатно оштеће-
ној кући у професорској колонији у Београду, када су и настала сва три 
тома ових мемоара. У трећем тому, Миланковић обухвата текуће ратне 
догађаје: савезничко бомбардовање Београда 1944, прокоментарисано 
не без отменог цинизма: 

„Она разорна бомба која је била пала пред наше склониште пресекла 
је водовод и електрику, али је колонија (професорска – прим. С. Г.) била 
целу ноћ раскошно осветљена ватрометом својих запаљених домова” (711).

Миланковићев закључак на крају мемоара, након виђеног призора 
спаљеног Математичког института и његове библиотеке, коју је с љу-
бављу скупљао читавог живота, дат је такође у саркастичној помирености 
са парадоксима новог времена и људске историје: 

„Сва дела, часописи и расправе што смо их у току година онде при-
купили, ризнице свих мојих знања, све то изгоре до последњег листића…
Дигох очи увис и видех вечерње небо зарумењено интензивним црвени-
лом. Осетих да сам ступио на праг Новог доба…” (728, подв. С. Г.). 

Композиционо, мемоаре довршава поглављем о родном Даљу, од-
носно, правом елегијом о разрушеној породичној кући. Наглашавајући 
да не зна праве виновнике њеног пљачкања, у поглављу под насловом 
Некролог моме очинском дому, Миланковић описује прву послератну по-
сету Даљу и тешку, мада рационалну одлуку, да свој дом прода. 

На овом месту Миланковић долази до најзначајније спознаје: речи и 
језика као чувара у вечности – јер само оно овековечено у речи и (књи-
жевном) тексту, превализали људску пролазност. Може се закључити да је 
Даљ био и остао митски предео Миланковићеве литературе и свеукупног 
његовог живота. Њиме започиње и завршава његово обимно мемоарско 
дело, као својеврсно литерарно завештање. 

Миланковић je оставио у својим мемоарима и низ незаборавних 
портрета личности, својих пријатеља и сарадника, који су данас непро-
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цењиво сведочанство у проучавању ових знаменитих личности наше 
културне прошлости (Михајло петровић Алас, Богдан поповић, Иван 
Ђаја, Станоје Станојевић, ујка Васа-поочим, и још многи други). 

Иако са неминовним одблеском пролазности, Миланковићеви мемо-
ари су ипак саткани у славу живота и свих његових лепота, они су једна 
велика химна животу, литерарно завештање, које постајући ванвремено, 
чини и дух њиховог творца бесмртним. 

Доиста, космополитски дух обележава читаво научно, али и књи-
жевно дело Милутина Миланковића и можемо бити само поносни што се 
у српском језику учитала тако велика, непоновљива и изузетна људска 
егзистенција и личност. Миланковићеви духовни дарови, домети и саз-
нања, дати у његовом књижевном делу требало је да буду одавно наша 
свакодневица, а младим нараштајима путоказ за будућност и стално 
надахнуће.

Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
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МИХАИлО пЕтРОВИЋ И МИлУтИН МИлАНКОВИЋ –  
јЕДНО ВИШЕДЕЦЕНИјСКО пРИјАтЕЉСтВО

Владо Милићевић 1,2

Апстракт: Михаило петровић, познатији у народу као Мика Алас и 
Милутин Миланковић били су дугогодишњи професори математи-
ке на Филозофском факултету Београдског универзитета. трајало 
је то више од четири деценије. Остали су упамћени не само као 
врхунски научници и просветитељи, већ и као велики пријатељи 
чије је дружење трајало све до смрти Михаила петровића 1943. го-
дине. Математичку науку утемељили су у Србији, применили своја 
знања и подарили отаџбини и свету нова открића корисна и дан 
данас. И петровић и Миланковић ће остати упамћени и по неким 
другим доприносима који се веома јасно уочавају и прожимају са 
савременим догађајима и кретањима у свету: 
а) били су свестрано образоване личности, познавали су више врста 

послова – што је у потпуности модеран тренд – да би се људи што 
лакше преквалификовали и прилагодили данашњим брзим и 
динамичним технолошким променама;

б) многе појаве сагледавали су и планетарно, чак и ванпланетар-
но, што је не само претеча савременог глобализма, већ и доказ 
њиховог универзалног знања и

в) веома дуго су сачували радну динамику, младалачки полет и жеђ 
за сталним усавршавањем, тако да сасвим поуздано можемо да 
констатујемо да су остали „вечно зелени научници”. 

 Све три наведене категорије су циљ коме данас тежи савремен 
човек, а ако реално сагледамо да су то петровић и Миланковић 
остварили пре више од осам деценија, безмало пре један век, јасно 
је да тиме имамо у виду личности достојне поштовања и дивљења.

једно дуго и плодоносно пријатељство обележила су двојица српских 
математичара – Михаило петровић, Мика Алас и Милутин Миланковић. 

према Миланковићевом казивању (1952. и 1997) и Миланковић-Ми-
хаиловићевим успоменама (1946) оно је било корисно, дуговечно и непо-

мућено. На основу појединих писаних фрагмената и Миланковићевих 
мемоарских саопштења могло би се закључити да је отац математичке 
климе и климатског моделирања на петровића гледао као на комплексну 
и никад у потпуности докучиву личност: час га је сагледавао као старијег 
брата, час као поштованог и уваженог колегу са факултета и Академије, 
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час као на непоправљивог авантуристу и човека зараженог боемијом и 
изворном народном музиком, непресушно жељног забава и лудорија, час 
као на речног, али и морско-океанског аласа коме ни груби и тежачки 
рибарски послови нису били страни, час као на крутог војничину који 
није познавао страх од рањавања, смрти и непријатеља, али, у свему 
томе наведеном, увек је то било са Миланковићевом наглашеном дозом 
уважавања и поштовања, које никаква тешка искуства, рђави догађаји 
или странпутице нису могле да преокрену, а још мање да измене.

Миланковић је увек на уму имао једно: петровић се родио 11 година 
пре њега, према томе, био је старији у математичкој струци, по докторату, 
стажу на факултету, Академији, животу у престоном граду, искуственији, 
по било ком основу да се посматра, па се зато Миланковићево пречанско 
васпитање (касније и високошколско-аустријско) морало повиновати 
елементарним основама европског опхођења и понашања, али и тра-
диционалном старосрпско патријархалном – да је старије неизоставно 
требало уважавати и поштовати. 

Можда је зато петровић и био један од ретких Миланковићевих 
научних узора? Можда чак и једини?

први сусрет двојице великих математичара одиграо се, може се то 
и тако посматрати, посредно или преко Миланковићевог првог, и ве-
роватно најпресуднијег, професора математике Владимира Варићака 
(1865–1942), који му је једног дана поносито саопштио да се у Београду 
појавио изузетно надарен млади математички вундеркинд и већ са 26 
година постао професор тако знамените науке на Високој школи, образо-
ван у паризу од стране најеминентнијих француских математичара тога 
доба. Други сусрет, који се збио много касније, иницирао је сам Милан-
ковић, у тренутку када је титуларно постао петровићу „равноправан”, а 
опис тог састанка могао би да уђе у све школске анале не само по свом 
садржају, већ и као доказ о непосредности и једноставности свеукупног 
петровићевог бића, оличеног у карактеру и простодушности у опхођењу 
домара те високошколске установе. Израз његовог чуђења: „петровић? 
Не познајем таквог!” могао би да се квалификује и као одговор неприме-
реном обраћању једног страног лица свеколикој београдској породици 
тога доба, јер је у то време свако свакога познавао, памтио њихове дедове 
и прадедове, познавао надимке боље него имена, меморисао наличја, а 
не лица.

прве године службовања у Београду, као и рад на Филозофском 
факултету у својству ванредног професора примењене математике у 
потпуности су одраз темељног Миланковићевог дивљења према колеги 
петровићу. У својим белешкама о Мики Аласу он наглашава да су живели 
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и радили као два антипода, али се баш у томе и огледала сва њихова не 
само стручна и колегијална, већ и људска привлачност која се толико 
дуго протезала и дубоко усецала у биће младог придошлице, тако да се 
исти тај Миланковић, сем вишка килограма зарађених по Микиним добро 
организованим забавама, пијанкама и масној храни, заразио и вирусом 
заједништва, да би се на крају, после свега тога и оженио, како сам казује. 

Мика Алас, ветропир, зафркант, љигав као јегуља по овом питању, 
такав „луксуз” себи никада није дозволио, остао је, дакле, нежења, што је, 
такође морамо да констатујемо, свеукупна и национална штета. петро-
вићево потомство, да га је било, верујемо да би било „иверасто”, слично 
плодотворно као што је и сам био.

Миланковић је био упућен у садржај дела Елементи математичке 

феноменологије (петровић, 1911) и пре чина објављивања наведене књи-
ге, а петровић, са друге стране, у тајне капиталног издања Канон осун-

чавања Земље и његова примена на проблем леденог доба (Milankovitch, 
1941) много пре штампања наведене „купусаре”, како је Миланковић у 
шали називао своје вишегодишње дело. Као два антипода често су се до-
пуњавали, присно дружили, забављали, сарађивали, уважавали, и о томе 
је могуће наћи читав низ сведочанстава (томић, 1979, 1997, 1999. и 2009; 
трифуновић, 1979, 1991. и 2007; Стојковић, 1988; пејовић, 1992. итд.). 

пажљиво анализирајући биографије обојице научника и правећи 
неку врсту упоредне животне синтезе, а све са аспекта савремених до-
гађаја, дакле, оних који су више од пола века у заостатку од смрти и 
петровића и Миланковића, а још више од времена њиховог животног 
и радног напона и најзрелије активности, неоспорна је чињеница да се 
из свега тога издижу и намећу три изразито квалитетна елемента која 
кристално јасно доказују колико су наведени умови били далеко испред 
времена и средине у којој су живели и стварали. те елементе не морамо 
сврставати по њиховој примарности и значају зато што су се они међу-
собно прожимали и допуњавали или произилазили један из другог, те 
смо због свега наведеног прибегли хронолошкој категорији као логичној 
последици израженој код обојице ствараоца. ти елементи су следећи:

 свестрано образовање, вишеструке квалификације, способност 
обављања већег броја различитих и хетерогених занимања;

 глобално сагледавање појава, проблема, тема, задатака итд., пла-
нетарно и ванпланетарно тумачење и 

 стручна и радна дуговечност, очување значаја искуствености и 
њена доследна примењивост („вечно зелени научници”).

Ако за Михаила петровића кажемо да је био комплексна личност, 
можда тиме чинимо терминолошку погрешку, јер он је суштински био 
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хипер слојевита особа, немиран дух коме је математика била средство, 
а сва друга занимања, бројна и исто тако успешно заступљена, начин 
опстајања. Микине способности заиста су биле вишеструке, он је био: 
алас, виолиниста-вођа музичке групе „Суз”, иноватор, виноградар, путо-
писац, ратник (трифуновић, 1991). Уколико томе придодамо академска 
звања и бројне позиције и различите државне функције (преговарач, 
делегат, војни и дипломатски шифрант, хонорарни инспектор итд.), тада 
добијамо слику о широком спектру петровиће делатности и његовим 
пољима интересовања. 

Са друге стране, Миланковић се првобитно школовао за грађевин-
ског инжењера (армирано-бетонске конструкције, статички прорачуни, 
патенти итд.), затим је прешао на области као што су небеска механика, 
математика и клима, питање календара, проблем настанка ледених доба 
итд., а уз све то, као и петровић, равноправно је делао на Универзитету 
и Академији, па и по том основу не можемо да кажемо да нису један 
другог непрестано подстицали и готово се такмичили у свестраности 
и разноврсности. 

Можда у свему томе постоји и она значајна нит која повезује две 
врсте активности, интелектуалну и физичку, а за које је познато да су 
одувек у позитивном начелу и равнотежном положају. За њих, како Ми-
ланковић преноси, Мика Алас каже да при комбинацији обају послова и 

тело и дух имају правилну алтернацију напора и одмора. 
Све предочено у вези свестраног образовања (а тога је било много 

више када се говори о петровићу и Миланковићу) мора да се посматра и 
са данашње тачке гледишта. Наиме, појам „једно занимање – читава радна 
каријера”, у XXI веку постепено ће бити потиснут другим размишљањем 
и праксом која ће се трансформисати у савременији облик биквалифика-
ције или чак поликвалификације. такав тренд иницираће, а затим и дик-
тирати нове технолошке иновације потпомогнуте бржим и савршенијим 
генерацијама компјутера. Наравно, ни петровић ни Миланковић нису 
могли да осете благодети компјутерске ере, али су је наслућивали или 
директно радили на постављању њених темеља (петровићев хидроинте-
гратор, нпр., који поједини научници тумаче као претечу кибернетике).

Оно што обојицу неоспорно спаја, и поред бројних различитости 
карактера, гледишта, начина живота, организованости, отворености, 
поступака итд., била је њихова стална жеђ за хетерогеним занимањима 
и разноврсним пословима – код петровића је то било још израженије. 
Његов немирни дух и вечити црв истраживања (можда и фантом рада?) 
гонили су га да непрестано трага за новим задацима и ишчачкава на-
изглед познато, проналази везе између појава и факата који изгледају 
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сасвим диспаратни (Миланковић и Михаиловић, 1946), без обзира на то о 
којој се области радило, изузетно значајној или пак мање значајној, тако 
да је у своје последње две деценије живота створио исто онолико колико 
и у зрелим и најактивнијим годинама рада (петровић, 1929, 1932а, 1932б, 
1933a, 1933б, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941). 

Миланковић је у том погледу био другачији, што би могло да се 
тумачи његовим њутновским ставом да младе године стварају чуда или 
принципом да кад једном уловиш крупну рибу, остале ти нису занимљиве. 
Зато је његов узвик, да је пребродити шест пута океанске пучине и врати-

ти се исто толико пута натраг, прекорачити четири пута екватор и два 

пута поларни круг доста за морепловца, а камоли професора математике, 
било је то за Мику Аласа истовремено и депласирано и тривијално, јер је 
у свему и свачему проналазио нове бургије да би њима побеђивао мно-
гобројне горогане. Када је, рецимо, свирао виолину немирно би шарао 
очима по кафанској сали не би ли међу присутнима пронашао некога ко 
би му био пожељан предмет за још луђу забаву за народ (пејовић, 1992) 
или је једва чекао ослобођење да би обновио свој оркестар „Суз”, како 
казује Михаиловић у својим успоменама итд.

И за петровића и Миланковића може да се констатује да су били 
истински глобалисти – за петровића планетарни, а за Миланковића 
планетарни и ванпланетарни. 

петровић је трагао за дубиномером, специјалним рибарским мрежа-
ма, китовима и јегуљама по светским морима и океанима (петровић, 1935, 
1936, 1940), патентирао је аутоматски мењач за аутомобиле, пронашао 
методу за израду вечитог календара, залагао се да Српска краљевска 
академија објављује научне радове на страним језицима итд. Све то јасно 
говори да му је београдска средина била тесна, боемство презасићена 
категорија, а Сава и Дунав, и уздуж и попреко, препознатљиви.

Миланковић се пак упућивао у прошлост и будућност Земље, пра-
тећи секуларно померање њених полова ротације, развој ледених доба 
(Милићевић, 2000), трагајући за идеалним календарским решењем 
(Миланковић, 1923а), али није запостављао ни Месец, Венеру, посебно 
је проучавао Марс, па и читав Сунчев систем (Миланковић, 1916, 1926, 
1935, 1956; Милићевић, 2011). Изван њега није ни желео да истражује, 
нити је за тим жудео, иако му поједини астрономи замерају да је то само 
скромно поље рада одакле се тек почиње са проналажењем безброј ас-
трономских непознаница. 

петровићев и Миланковићев глобални поглед на свет ишао је у 
правцу „покоравања” природних закона за добробит човечанства или 
ка складном, скоро идеалном прилагођавању константним природним 
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законитостима како би се придобила корисност и сврсисходност у виду 
опстајања на планети. Како другачије тумачити петровићеве метафоре 
и алегорије или његово објашњење различитих врста мириса као део 
глобалне феноменологије? (петровић, 1997) Да ли је Миланковићево 
канонско осунчавање само поглед у плеистоценску прошлост или је то и 
корисна опомена шта човечанство треба да очекује и како да се понаша 
у будућности и при новим процесима захлађења? (Миланковић, 1923б, 
1941, 1948, 1957; Милићевић, 2008а, 2008б)

Ипак, оно што највише истиче и једног и другог научника као гло-
балисте, то је време у коме су живели. Они, наравно, нису глобализам 
схватали на начин како га ми схватамо данас, у XXI веку, у коме би свет 
требало, дакле, посматрано са модерног аспекта, да „покори” савремена 
технологија у корист гиганата-корисника светског потрошачког мен-
талитета и навика. Мика Алас је пут јегуља пратио само зато што је у 
њему наслућивао недокучив инстинкт рибе оличен у њеној вековној 
организацији живота, који само наизглед има несхватљиве потребе да, 
људски посматрано, просто замени сложеним. Ипак, јако је добро знао, 
као прекаљени рибар, да су и природа и стари животи већину својих 
особености поједноставили до те мере и из потребе да кроз ту једнос-
тавност могу успешно да опстану више милиона година. 

Шта се крије иза Миланковићеве нумеричке трајекторије полова 
ротације? Иста та једноставност. „Коначан” положај пола у његовој бе-
сконачности на ушћу реке печоре (Миланковић, 1932а, 1932б, 1933а, 
1933b) садржи у себи једноставну математичку путању и консеквентно 
удаљавање од савременог положаја, посматрано и временски и просторно 
(Милићевић 1997, 2009), али су зато из ње изронили планетарни диво-
ви у именима: глобална тектоника, континентални дрифт, сужавање и 
ширење океанских простора, субдукција, а даље и вулкански лукови, 
границе плоча, сеизмички активне зоне итд. Ништа од свега тога не би 
било да Миланковић Алфреду Вегенеру није предао поклон, да му није 
у руке положио златну јабуку – тврди математички аргумент.

петровић-глобалиста и Миланковић-глобалиста највише су делова-
ли и утицали на француском и немачком језичком подручју, онда када је 
енглеско још било у повоју, мање доминантно него што је то данас. Ипак, 
и то је било довољно да се свет за њих заинтересује и сазна ко су они. 

посматрајмо и трећи аспект овог излагања који се назива дуговеч-
ност, значај искуствености или стручно-младалачка одрживост. Чинимо 
то из једног посебног разлога, чинимо то зато јер се у новије време све 
више размишља о категорији продужавања радног века и коришћења 
богато нагомиланог знања код појединаца, посебно оних који раде у 
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науци. Наиме, добро је познато да је процес стварања научника веома 
скуп, али је још скупље прерано се одрећи таквих вредности.

Да су петровић и Миланковић били „вечно зелени научници” до-
казује низ примера. представимо само неке (Слика 1).

Михаило петровић је активно радио 42. године, започео је свој радни 
век 1896. године као млади професор математике, а званично је пензи-
онисан 1938. године. Наравно, стварао је читавог свог живота, тврдо се 
везујући за Београдски универзитет и Академију, делајући до последњег 
дана свог живота. Само је тврђи био као житељ Београда, симболизован 
у душу тога града. 

Са друге стране, Милутин Миланковић је радио равно пола века, 
од 1905. године, када је започео свој први посао у Аустроугарској као 
грађевински инжењер, па све до коначног пензионисања 1955. године. У 
Србији је радио 46 година, никада не признајући да га је старост сустигла, 
само се понекад вајкајући да су му мислима крила поткресана, али да и 

даље у њима васкрсне по каква корисна идеја. Није говорио истину када 
је саопштавао да је засићен радом и посебно својим дијаграмом осунча-
вања, јер га је суштински дограђивао до последњег дана живота, знајући 
да иза њега остаје бесмртна вредност која ће надживети свога творца, 
како то саопштава професор математике Миодраг томић (1912–2001) 
у својим успоменама на Миланковића.

Искуство, нагомилано знање, акумулација сазнања у једној личности 
и дуготрајно усавршавање и стална глад за новим правцима развоја нису 
у последњих пола века имали ни покриће ни позитивно мишљење у Ср-
бији. Изговор „младима уступити место” значило је живо сахрањивање 
претходног знања и понављање нове-старе грешке – дисконтинуитета 
у развоју друштва. „Младима уступити место” био је у ствари бумеранг 
који се враћао истим тим младима, јер су увек започињали свој посао од 
нуле, никад или ретко кад наслеђивали претходно знање. такав начин 
рада сводио се на пабирчење или мукотрпно успињање уз огољено науч-
но стабло са најчешће беспотребно или огромно утрошеним временом 
које је често водило ка научном анахронизму. 

Зашто се данас у свету интензивно размишља о све дужем ангажовању 
људи типа петровић или Миланковић? Зашто се таква гледишта преносе и 
на друге, са циљем да њихов радни век траје, ако је могуће, скоро до девете 
деценије живота? Да ли је, рецимо, шест и по деценија стварни биолошки 
лимит или је то административна граница рођена у главама неких који су 
од стварности удаљени више еона или астрономских јединица?

петровићев наследник, професор тадија пејовић (1892–1982) можда 
је ово најбоље објаснио у својим успоменама, а и личним примером. Он 
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Слика 1. Компилационо-симболистички приказ петровићевог и Миланковићевог жи-
вота и научног рада који су трајно забележени у бројним књигама и споменицама. Иако 

први професор математике на Београдском универзитету, Мика Алас је у потпуности 
оправдао свој надимак и као такав остао за сва времена упамћен у народу (горњи део 
слике), а Миланковић је појам осунчавања Земље свео на математичко-астрономске 

оквире и тим путем објаснио климу прошлости, посебно настанак и завршетак плеис-
тоценских ледених доба (доњи део слике). Обојици је математика било средство којим 

су досезали до највиших планетарних врхова, али и ванпланетарних објеката.
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није био само први петровићев математички настављач, већ је био и 
члан његове музичке дружине „Суз”, али и више од тога, јер је од Мике 
Аласа научио најважнију животну лекцију – да дух и тело живе онолико 
дуго колико су активни. професор пејовић је доживео 90. годину, свога 
претходника надживевши пуних 15 година!

Вероватно петровићев најбољи пријатељ јеленко Михаиловић 
(1869–1957), такође је доживео дубоку старост, нешто мало мање од 
професора пејовића, али се и у тим позним годинама крила она Микина 
магија да на живот треба гледати као на велику игру у коју се мора уло-
жити пуна радна ангажованост и то до последњег даха и неизоставно све 
допунити смехом и забавом. Да је то заиста било тако најбоље сведоче 
Михаиловићеве успомене без којих бисмо вишеструко били ускраће-
ни, јер је Мика Алас био у потпуности затворена личност када је о себи 
требало више да каже. Бежао је од изношења приватности, али су зато 
легенда и слава неуморно за њим трчали.

петровић је иза себе оставио српску математичку школу, Милан-
ковић није имао наследника у проучавању математичке климе, зато је 
створио нови приступ у изучавању дугопериодичних климатских проме-
на, поклонио циклусе осунчавања и циклостратиграфију; обједињавали 
су диспаратне области (Миланковићев познати израз „разор обрађених 
њива”) и нашли логичне везе, за многе тешко уочљиве; пронашли су фор-
мулу за дуговечност и открили огромно задовољство у дугогодишњем 
раду; остали су вечно оригинални и бесмртни. Немогуће је копирати 
петровића или Миланковића, али је зато пожељно пратити њихове стопе, 
јер оне су као фосилни трагови – трајне и упечатљиве. На који год су 
камен стали, изродио се у мудрост.

Из овог врло сажетог приказа три различита осавремењена аспекта 
или светска тренда веома јасно може да се запази колико су и петровић 
и Миланковић били далеко испред свог времена. Њих ништа није могло 
да спречи да своју животну и изразито позитивну мисију не окончају. 
Веома је, рецимо, популарна мисао да је Мика Алас пошао у рат против 
хитлеровске Немачке 1941. године онда када је имао 73 лета, али се за-
боравља једна још важнија чињеница, а то је да му је то било четврто 
ратовање и да никада ни један светски ни научник ни просветитељ није 
толико пута замењивао катедру за пушку, умство за одбрану слободе, 
перо за ров. 

Миланковић, мање ратоборан на бојном пољу, а више оријентисан ка 
писању мемоара и описивању догађаја из историје науке, рађању научне 
мисли и открићима која су мењала свет, утемељио је потпуно нову научну 
дисциплину коју сви светски уџбеници обележавају као Миланковиће-
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ви циклуси осунчавања и као такву је изучавају. Изузетак представљају 
веома познати амерички климатолози Валас Брекер и Роберт Кунциг 
(Broecker & Kunzig, 2008) који је називају – српска теорија, одајући на тај 
начин почаст не једном човеку, већ читавом народу коме је припадао. 
Чини се као да нису само проучавали Миланковићев научни допринос 
него су и знали за његову изреку да и колевка малог народа може дива 

да изроди. Можда су зато и разумљиве петровићеве једноставне речи 
да ако на дебелом мору умре, нека га баце у воду, па да га рибе поједу и 
освете му се за све „злочине” које им је нанео.

Из свега овога видимо да се из обојице просто ширила бујица јед-
ноставности и скромности, које су своме народу могле да дарују само 
бескрајно богатим умством посебно одабране личности.

Различити у много чему, а опет сличних особина, петровић и Ми-
ланковић као да су један другог погуркивали да их не сустигне умор 

целог рода и прегорелост ишчекивања, како Добрило Ненадић каже за 
генерацију јунака која је у Српско-турском рату 1878. године дефинитив-
но осветила косовске јунаке, али није имала снаге, после вишевековног 
надања и страдања, да се истински и зарадује (Ненадић, 2007).

петровићево и Миланковићево вишедеценијско пријатељство пре-
вазилазило је математичке оквире и време у коме је настало – зато их 
је једноставно препознати у данашњици, а верујемо да ће их и будуће 
генерације памтити као визионаре, бесмртнике и оне чији су погледи 
досезали иза хоризонта сазнања. Због тога су и реална очекивања да ће 
протећи многе деценије и векови да би се поновила српска математичка 
бајка и поново родио сличан математички двојац и моћници ератостен-
ског погледа и практичног архимедовског умећа. 
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