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Репрезентативна издања, као што је ова монографија, подразу-
мевају ангажовање, ентузијазам и сарадњу већег броја људи и институ-
ција. Овом приликом желимо да се захвалимо свима који су учествова-
ли или на неки начин допринели или помогли настанак и објављивање 
овог дела.

Нашу захвалност на уложеном труду упућујемо пре свега ауто-
рима тематских прилога који су на високом и стручном нивоу освет-
лили главна места из научне и личне биографије Михаила Петровићa 
Аласа, а притом успели да очувају увек важну компоненту читљивости 
и занимљивости текста за општу публику. Захваљујемо се госпођи Сне-
жани Крстић-Букарица и госпођи Невени Ђурђевић из Сектора за изда-
вачку делатност САНУ за добро урађену лектуру и њиховом доприносу 
да лепо написана реч изгледа још лепше.

Монографија је илустрована многобројним фотографијама и 
копијама докумената које су добијене захваљујући љубазности Архива 
САНУ, Библиотеке САНУ, Математичког института САНУ, Архива Ср-
бије, господина Виктора Лазића из Удружења „Адлигат“, господина Јо-
вана Ханса Ивановића и његовој Фондацији „Михаило Петровић Алас“, 
ОШ „Михаило Петровић Алас“, Универзитетској библиотеци „Светозар 
Марковић“, Музеја града Београда, Завода за уџбенике у Београду, Вир-
туелној библиотеци Математичког факултета у Београду и Дигиталном 
легату „Михаило Петровић Алас“.

Издавање ове публикације финансијски су помогли ЈП „Србија-
гас“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, пре свега кроз 
научне пројекте у којима учествује већи део аутора прилога, и компанија 
Телеком Србија. Упућујемо им велику захвалност за учињену помоћ.

На крају, захваљујемо се господину Мирку Милићевићу из изда-
вачке куће „Досије студио“ за одличну техничку припрему монографије.

С. Пилиповић, Г. Миловановић, Ж. Мијајловић
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РЕЧ УРЕДНИКА

Већ први сусрет са делом Михаила Петровића указује на личност која је по многим 
одликама била полихистор. Академик Петровић био је пре свега надарен математичар и 
угледан професор Универзитета у Београду, али и рибар, књижевник, филозоф, музичар, 
светски путник и путописац. Имао је диплому из математике Велике школе у Београду и 
стекао лисанс из математике, физике и хемије на Сорбони. У 26. години, свега годину дана 
по завршетку редовних студија, на истом универзитету брани докторат математичких на-
ука као студент чувених француских математичара Анриja Поенкареа, Шарла Ермитеа и 
Шарлa Емилa Пикара. Већ исте 1894. године постаје професор Велике школе и доноси дух 
француске математике у Београд. Тада почиње његово дуго и плодно путовање кроз науку 
док, захваљујући њему, Београд хвата корак у математичким наукама са другим великим 
европским центрима. Постао је покретач и вођа српске математике и снажно допринео 
духу савремене европске науке у Србији.

Петровић је подједнако добро познавао и добијао прворазредне резултате у неко-
лико математичких области: диференцијалним једначинама, нумеричкој анализи, теорији 
функција комплексне променљиве и геометрији полинома. Занимао се и за природне на-
уке, хемију, физику и биологију, у којима је такође објављивао научне радове. У научном 
раду задовољавао је строге стандарде најразвијенијих европских држава. У бриљантном 
успону, за свега неколико година, до почетка 20. века написао је тридесетак радова које је 
објавио у водећим европским математичким часописима. Зато је већ са 30 година изабран 
за члана Српске краљевске академије, а убрзо и многих иностраних академија и угледних 
струковних друштава. Доживео је такође највећу почаст светске математичке заједнице: 
налази се у малој групи математичара (13) који су имали бар пет пленарних или преда-
вања по позиву на Светском конгесу математичара (ICM). Одржао је пет таквих преда-
вања: 1908, 1912, 1924, 1928. и 1932. У математичкој заједници сматра се да је један овакав 
позив еквивалентан “of an induction to a hall of fame”. Поред тога, узима се да је Петровић 
основао нове научне дисциплине, математичку феноменологију и теорију математичких 
спектара. Изумео је неколико аналогних рачунских машина, имао техничке патенте и био 
главни криптограф српске и југословенске војске. До Другог светског рата, све докторске 
дисертације из математике које су одбрањене на Универзитету у Београду урађене су под 
његовим менторством. У вези са тим је и једно од највећих и најважнијих достигнућа
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професора Петровића – оснивање српске математичке школе. Из ове школе изашао је ве-
лики број угледних математичара не само у Србији, већ и широм света.

Ове, 2018. године, српски математичари и Српска академија наука и уметности 
обележавају 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа. Током године, Академија 
је организовала велику изложбу посвећену Петровићу, свечани скуп и конференцију. Ова 
монографија једно је од обележја овог важног јубилеја српске математике. О Петровићу се 
доста писало, крајем прошлог века објављена су његова сабрана дела. Зато су уредници и 
писци ауторских прилога имали доста тежак задатак да пронађу нове детаље из живота 
и дела професора Петровића. Тим пре што је његово дело огромно, креће се у разним 
правцима и обухвата теме које је на први поглед тешко спојити. Како је једном приликом 
споменуо Драган Трифуновић, Петровићев биограф и велики познавалац његовог дела, 
потребан је скоро читав један институт који би обухватио целокупно стваралаштво про-
фесора. Зато смо себи поставили релативно скроман циљ, да кроз избор тематских при-
лога осветлимо главна места у Петровићевом животном путу и делу, време и околности 
у којима је живео, као и то где се данас налази српска математичка школа. Аутори су у 
писању својих прилога избегавали техничке детаље и претерану употребу математичког 
језика. Отуда је монографија намењена општем читаоцу, пре свега онима које занима ис-
торија српске науке и како је она настајала на прелому 19. и 20. века, али и онима који 
желе да упознају живот једног изврсног математичара и универзалног ствараоца и, може-
мо сасвим слободно рећи, једне необичне личности.

Ж. Мијајловић, С. Пилиповић, Г. Миловановић
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МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ У
ФИЛОЗОФИЈИ, КЊИЖЕВНОСТИ
И ЈАВНОМ ЖИВОТУ





МАТЕМАТИЧКА ФЕНОМЕНОЛОГИЈА
И ФИЛОЗОФИЈА МАТЕМАТИКЕ*

Слободан ВУЈОШЕВИЋ
Математички институт САНУ

Запажено место у делу Михаила Петровића, оснивача ма-
тематичке школе у Србији, има двадесет89 расправа о представљи-
вости природних и друштвених појава математичким средствима. 
Објављивао их је током читаве професорске каријере и по пра-
вилу, желећи да их учини доступним што ширем кругу читалаца, 
већину тих расправа припремио је у српској и француској верзији. 
У њима је засновао једну општу математичку науку о појавама, 
која подсећа на филозофију природе. Kључна филозофска пре-
тпоставка те науке јесте да свака појава може да се математички 
представи, тј. да има своју математику која може да се установи. 
Њен основни циљ је да направи једну типологију аналогних појава 
на којој би се заснивао метод за веродостојно представљање сваке 
појединачне појаве. Притом, Петровић је био инспирисан појавама 
у природи, али је имао у виду врло општу науку која би се одно-
сила на све појаве, природне и друштвене, стварне и имагинарне, 
укључујући и појаве у књижевности и уметности. Сматрао је да 
та наука може да постане „водиља у појединачним наукама“90 и да 
расветли „велики проблем природне филозофије, чије је решење 
идеални асимптотски циљ свих наука, који се састоји у томе да 
све оно што се мора претпостављати ради разумевања природних 

* Проширен и допуњен рад првобитно објављен у каталогу Михаило Петровић 
Алас: родоначелник српске математиче школе (САНУ, 2018)
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појава, као и број пропозиција које обухватају све што се у 
природи дешава, сведе на најмању могућу меру“91.

Своја становишта о улози математике у појавама при-
роде и света Петровић је почео да формира у доба наглог про-
цвата природних наука и истовремено све већег присуства ма-
тематике у њима. Попут многих филозофа и научника тог доба, 
поверовао је у неограничену моћ природних наука, а тиме и 
математике, будући да је она имала тако важан удео у њиховом 
успеху. По образовању Петровић није био само математичар, 
већ је на Сорбони 1893. године дипломирао и физику, а бавио 
се и хемијом и другим наукама, те је био у прилици да се сасвим 
непосредно увери да математика прожима, повезује и доприно-
си јединству науке. Уочио је да се у сасвим различитим облас-
тима науке јавља један исти аналитички апарат, да „диспаратне 
појаве“ могу бити „аналогне“, тј. представљене у истој матема-
тици. „Једна од најзначајнијих таквих аналогија, [...] постоји 
међу појавама кретања електрицитета, распореда топлоте и 
кретања течности. Она је толико потпуна да те три врсте поја-
ва, са својим многобројним и разноврсним варијацијама, пред-
стављају са аналитичког гледишта један исти проблем, чије ре-
шење ваља само растумачити на три разна начина“. Сматрао је 
да та њихова веза није случајна и покушао је да објасни њене 
законитости. Самостално и не следећи никакве узоре, он са ве-
ликим стрпљењем прикупља огромну грађу и потом заснива 
науку коју је назвао математичком феноменологијом.92 У њој 
је дефинисао појмовни апарат, сличан математичком93, у којем 
се могу детерминисати групе аналогних појава „из којих би 
се непосредно, кад се појмовима који у њима фигуришу, буде 
придавало час једно, час друго конкретно значење, изводио 
механизам час једне час друге појаве. Скуп оваквих аналогија, 
кад их буде довољан број, састављаће нарочиту грану приро-
дне филозофије, једну врсту опште механике узрока, која ће, 
као и остале математичке дисциплине, поред све њене велике 
генералности, оперисати малим бројем општих основних пој-
мова“. Стога, основни проблем феноменологије јесте „матема-
тичка експликација појединости диспаратних појава свих врста 
и свију конкретних природа као нужних последица сличности 
(њихових) механизама.“

Своју науку Петровић је изложио у обимном делу, на 
око осам стотина страна, под насловом Елементи математичке 
феноменологије, објављеном 1911. године. Веровао је да би она 

Насловна корица књиге Елементи математичке 
феноменологије, објављена 1911. године 
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могла стварно имати плода и у другим наукама тако што би им 
помогла у реконструкцији веродостојних математичких модела 
за природне и друштвене појаве. За потребе превођења појаве 
у математички облик разрадио je метод феноменолошког пре-
сликавања: када се установи њен „механизам“, појава се пред-
стави једном „фигуративном тачком“ у простору и математич-
ки опише њен механизам на начин на који се то чини са појава-
ма у класичној механици. Тај метод је изложио у монографији 
Феноменолошко пресликавање, објављеној 1933. године. Међу-
тим, Петровић се није зауставио само на појавама у природи 
и неким појавама у друштву већ је уложио доста велики труд 
да универзалност свог метода потврди и у књижевности. Грађа 
коју је прикупио за остварење тог циља објављена је 1967. годи-
не у књизи Метафоре и алегорије.

Темељни појам математичке феноменологије несумњи-
во је појава. Као што се у математици њен основни појам, 
скуп, не дефинише, Петровић када заснива своју науку њен 
кључни појам, појаву, такође не дефинише. Али, док скуп у 
математици има своју јасно одређену главну интерпретацију, 
у кумулативној хијерархији, која се дефинише општом 
идуктивном процедуром, у математичкој феноменологији није 
ништа подробније речено шта се под њеним основним појмом 
подразумева. Појаве се разврставају по аналогијама, али се о 
аналогији као релацији међу појавама и њеним евентуалним 
математичким својствима ништа не говори. Кључна својства 
скупа су екстензионалност и регуларност, тј. скупови су једнаки 
ако имају исте елементе и релација бити елемент нема циклусе. 
Супротно скупу, појава је по свему судећи интензионалан појам 
који је истовремено нерегуларан, тј. дозвољава циклусе, будући 
да нема разлога да појаву свих појава не сматрамо појавом. То 
заправо значи да постоје појаве нашег света које се у целости 
не могу представити математички, па су разматрања сасвим 
опште схваћеног појма појаве значајно ближа филозофији 
него математици и позитивној науци, којој је Петровић 
иначе био склон. У доба када се школовао, читав француски 
просветни систем био је заснован у строго рационалистичком 
и сасвим позитивистичком духу, којем је у науци једнако као 
у филозофији био стран сваки облик метафизике. Свестан да 
кључни проблем његове науке, каква је улога математике у 
нашем разумевању појава у свету, далеко превазилази оквире 
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математике, Петровић, верујући у духу своје епохе у свемоћ науке, покушава да тај 
проблем расветли у оквиру „опште механике узрока, која ће, као и остале математичке 
дисциплине, поред све њене велике генералности, оперисати малим бројем општих основ-
них појмова“. Из неког разлога, није желео да га схвати као чисто филозофски проблем, 
иако он то у својој суштини заправо јесте.

Наиме, већ у немачкој класичној филозофији, у првој половини 19. века, од Кан-
та до Хегела, о појави и њеној суштини, као и околностима у којима о њој стичемо 
знање врло се детаљно расправља, док у филозофији 20. века та тема има практично 
централну улогу у феноменологији као преовлађујућем филозофском правцу.94 Кант 
прави разлику између феномена и појаве. Феномен је суштина појаве или појава по 
себи, док је појава оно што је у феномену доступно свести. Наука се бави само појавом, 
тј. само оним што јесте сазнатљиво чулима и што се може сместити у априорне форме 
свести, слободније речено, у математичке и логичке форме. Појава је дакле скуп наших 
знања о феномену, док он сам по себи није сазнатљив и сваки рационалан покушај да 
се његово биће и истина о њему утврди води до контрадикције па наука бављење фе-
номенима треба да препусти религијском искуству и теологији. Сасвим могуће, Петро-
вићево схватање појаве има додирних тачака са Кантовим схватањем да се наше знање о
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појави заснива на чулним подацима смештеним у априорне математичке и логичке фор-
ме. Ипак, по значају који у истраживању појава даје математици, пре би се могло рећи 
да он математику схвата као елемент саме суштине појаве, која по Канту није доступна 
рационалној свести.

Кант представља неку врсту вододелнице у историји филозофије. После њега ве-
лики део филозофије окреће се науци, тј. позитивистичком схватању света тако што на-
стоји да што тачније и потпуније опише и предвиди појаве, не постављајући питање о 
њиховом смислу. Други правац оспорава становиште о несазнатљивости суштине појава 
у свету и наставља да за њима трага метафизичким средствима. Главни представници тог 
другог правца су Хегел и феноменолошка филозофска школа. Хегел у Феноменологији духа 
развија филозофски метод који омогућава сазнање апсолутног метафизичког бића поја-
ве, док се феноменолошка школа, заснована у делима Едмунда Хусерла, јавља као отпор 
све више преовлађујућем утицају позитивистичког становишта у науци и филозофији. 
Занимљиво, Хусерл је био афирмисани математичар, инспирисан сличним идејама као и 
Петровић, али када је почео да се бави феноменологијом или „сагледавањем суштина“, 
начинио је радикалан отклон од позитивизма. Сматрао је да се кроз интеракцију свести и 
појаве може сагледати сама суштина појаве. У том сагледавању неопходно је ослободити 
се свега што је за дату појаву небитно, али и свега што је за сагледавање дате појаве у са-
мој свести небитно, од предубеђења и априорних претпоставки о њој. У извесном смислу, 
Петровићев појмовни апарат развијен је тако да омогући неку врсту „феноменолошке ре-
дукције“, али са циљем да се дата појава математички представи. Међутим, Петровићево 
учење са овом феноменолошком школом без сумње нема додирних тачака. Извесна саз-
нања о њој је могао имати јер се дружио са филозофима, пре свега са Браном Петроније-
вићем, у време када је она била веома актуелна. Да би направио отклон од филозофских 
учења која му нису била блиска, могуће је да је временом почео да за своју науку користи 
друге називе, попут опште механике узрока и слично.

Ако је образовањем Петровић био везан за позитивистичку школу у филозофији 
и науци, основни проблем математичке феноменологије, због математике која је у њему 
присутна, помало неочекивано га враћа у метафизику. Наиме, током 20. века у засни-
вањима математике било је неопходно да се отворе питања о филозофском статусу ма-
тематике и њених апстрактних идеја па је тако настала још једна нова грана филозофије 
– филозофија математике. Мада није једино, у њој преовладава сасвим метафизичко 
становиште о природи математичких објеката, математички платонизам, а филозофске 
претпоставке које је Петровић експлицитно истицао показују да је његово учење блиско 
том становишту. Ради се о две претпоставке које се извесно могу сматрати основним у 
његовој математичкој феноменологији:

1. Свака појава у природи може се математички представити.
2. Постоји минималан скуп претпоставки из којих се могу извести сви закони при-

роде.



Прва претпоставка подразумева да свака поја-
ва у природи има своју математику, тј. да одређује је-
дан скуп математичких исказа који су истинити за дату 
појаву. Њу не треба разумети као становиште да се сва-
ка наука о некој појави може свести на математику, већ 
да се у науци о тој појави увек јавља један чисто мате-
матички део, који се састоји од математичких истина, 
као и један део који се састоји од истина саме науке о 
тој појави. Математичке истине су универзалне и нуж-
не, важе у овом, али и свим прошлим и будућим све-
товима. За истине посебних наука о појавама природе 
то се не може рећи, оне су контингентне, важе у овом, 
али не обавезно и у сваком другом свету, нису вечне и 
не могу се извести из чисто математичких претпостав-
ки. По свему судећи, прва Петровићева претпоставка 
је изворно његова и није преузета од неког другог ау-
тора. Друга је чисто логичка,95 и преузета је од Мила 
као „проблем природне филозофије, чије је решење 
идеални асимптотски циљ свих наука“. Петровић тврди 
да „постоје општи искази, најмање бројни, из којих се 
могу извести све правилности које постоје у природи“ 
и верује да је тај „асимптотски циљ свих наука“ оства-
рив у математичкој феноменологији.

Показаћемо да обе Петровићеве претпостав-
ке, узете заједно, у филозофији математике припадају 
математичком платонизму. Метафизика и платонизам 
нису уобичајени у филозофији природе, а сасвим су 
страни механицизму који сви Петровићеви коментато-
ри проналазе у Петровићевом делу. Могуће зато што, 
када математички представља појаву, Петровић то чини 
по угледу на класичну механику, али тако што механи-
ку користи као неку врсту језика за математичко пред-
стављање појава у природи, јер он не сагледава саму ма-
тематику и њен језик као универзални језик науке.

Природне науке у већој или мањој мери теже 
да своја истраживања заснују и представе у оквиру не-
ког математичког модела. Уколико је он развијенији и 
савршенији, њихове резултате сматрамо потпунијим, 
поузданијим и ближим стварности. То такође важи и 
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за приличан број друштвених наука чији се савремени развој у великој мери ослања на 
присуство математике у њиховим истраживањима. Математика је свеприсутна у науци 
и у мери у којој је то присуство веће, наука се сматра савршенијом. У науци се верује да 
је свакој појави, свему што се у свету мења могуће дати одговарајуће математичко рухо. 
Корист од таквог руха некада може бити ништавна или се чак може догодити да то рухо 
произведе сасвим криву слику о некој појави, али у већини поготово природних појава 
корист од математике је непроцењива.

Математичка представа неке појаве уобичајено настаје сасвим независно од мате-
матике, у конкретним појединачним напорима научника да ту појаву објасне. Временом се 
та представа коригује резултатима у математици – користе се већ постојећи резултати и 
теорије или се математика подстиче да сама дође до нових резултата и развије нове теорије. 
Такав однос математике и других наука постоји још од античког доба и врло је природан. За 
разумевање тог односа претходно треба одговорити на сасвим филозофско питање:

Да ли свака појава у себи крије иманентну математику?

Ако је одговор на ово питање потврдан, посао научника je да у појави којом се 
бави открије и установи њену јединствену унутрашњу математику. Такође, тиме се мате-
матици даје кључно место у науци – она је основа и везивно ткиво свих наука и обезбеђује 
њихово јединство.

Ако одговор није потврдан, математику у којој представља дату појаву ствара сама 
наука о њој, ослањајући се на степен њене развијености. То уопште не подразумева да сва-
ка појава има јединствену математику, може их бити више или их не мора ни бити. Оне 
су мање или више корисна средства у изучавању појава у природи и свету уопште, а ствар 
је конкретне науке на која од тих средстава ће се ослонити, укључујући и могућност да се 
математиком у истраживању неких појава уопште и не користимо. Избор математике пре-
пуштен је интуицији истраживача и може бити мотивисан не само научним, већ и врло 
специфичним културним, идеолошким или утилитарним разлозима. Математика у овом 
случају нема неко посебно место међу наукама, а значајна је у мери у којој им стварно 
доприноси.

Петровићева математичка феноменологија заснована је на потврдном одговору 
на раније постављено питање, тј. на становишту да се свака појава може математички 
представити. То се извесно односи на појаве у природи. И више од тога, Петровић ве-
рује да увек постоје средства којима се таква представа може реализовати. Он та средства 
конструише и сматра их сасвим универзалним, применљивим на све појаве у природи. 
Петровић, дакле, подразумева да свака природна појава има своју математику, тј. да сва-
кој таквој појави одговара скуп математичких истина о њој, који се увек може установити. 
Иако он сам не тврди јединственост тог скупа, она заправo следи из његових претпостав-
ки. Наиме, ако би постојала два таква скупа, која би противуречила један другом и исто-
времено била истинита за дату појаву, наука о природи била би противречна. Стога, свака 
појава има јединствену математику. Ако то важи за појединачне појаве у природи, будући 
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да „постоји минималан скуп исказа из кога се могу извести све правилности у природи“, 
онда то исто важи за природу узету у целости, тј. читав свет је саздан на јединственој 
математици. Ово је сасвим метафизичко становиште и то врло блиско Платоновом. Ње-
гов демијург у Тимају, по математичким законима склапа свет од Платонових тела. На 
почетку беше математика, уткана је у физички свет, он се у потпуности подвргава њеним 
апстрактним и идеалним законима, она је његова метафизика.

Могуће је да Петровић није желео да оде толико далеко, али то следи из њего-
вих претпоставки. С друге стране, како смо напоменули и раније, почев од Декартовог 
доба, под утицајем његовог рационализма подржаног свеопштим развојем природних на-
ука који је из корена променио човеков живот, систематски се из филозофије истискује 
метафизика и сваки облик платонизма. Данас се они само у траговима срећу у филозо-
фији и уопште се не сматрају добродошлим, a у наукама су сасвим незамисливи. Ипак, 
Петровићево приближавање платонизму има своје оправдање у једном делу филозофије 
математике.

Наиме, када питање о присуству и јединствености математике у појавама природе 
сведемо на појаве у математици, тј. на сасвим апстрактне математичке објекте и тврђења, 
оно добија облик:

Да ли математика изражава стварне односе стварно постојећих објеката?

Потврдан одговор на ово питање одређује у математици најприхватљивију фи-
лозофију, математички платонизам. Математичари који себи ово питање никада нису 
поставили су платонисти, дакле огромна већина. Али то се никако не може рећи и за 
филозофе математике, који су по природи свог посла то питање себи извесно поставља-
ли. Они, са сасвим малим бројем изузетака, на ово питање јединствено одговарају одреч-
но. Међутим, такав одговор не конституише неко јединствено становиште у филозофији 
математике које би било супротстављено платонизму. Одрицање сваког облика стварног 
постојања неким (или чак свим) математичким објектима по правилу ограничава мате-
матику и тражи посебно тумачење смисла њених законитости. У зависности од степена 
тог одрицања и из неких других разлога, у савременој филозофији математике настао је 
читав низ становишта, могуће бесконачан: конструктивизам, формализам, интуициони-
зам, логицизам, конвенционализам, структурализам... Са изузетком логицизма, који му 
је сасвим близак, негирање платонизма је заједничко свим тим филозофијама математи-
ке, али деле и међусобну супротстављеност као и непотпуност сваке од њих понаособ. 
У односу на платонизам, који је сасвим природно и делотворно становиште, сва његова 
оспоравања имају дух академских примедби које ретко нешто расветљавају и углавном 
немају никаквог плода, а за саму математику су ирелевантне. Због тога што се своде само 
на одрицање платонизма она су и филозофију математике у којој преовладавају учинила 
добрим делом бескорисном за математику, попут аристотеловске логике интерпретиране 
у схоластичкој традицији. Становиште о јединствености математике у свакој појединач-
ној појави, Петровића чини сасвим блиским математичком платонизму. Оно додуше не 
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следи нужно из математичког платонизма, али му је сасвим сагласно и снажно га подржа-
ва. Стога, платонизам Петровићевих претпоставки или њихова подршка том становишту 
уопште нису спорни када је математика у питању, иако тако можда изгледају у савременој 
филозофији природе којој је стран сваки облик метафизике. Математички платонизам за-
ступали су многи математичари и филозофи из Петровићевог доба, укључујући Кантора, 
творца савремене теорије скупова, затим Фрегеа, који је засновао синтаксу савременог 
језика математике и на крају Гедела, највећег логичара у историји, ако се цени по делима. 
Он сам сведочи да му је платонизам омогућио да разуме однос синтаксе и семантике на 
коме је засновао своје резултате.

Иако имају филозофко оправдање, Петровићеве претпоставке несумњиво траже 
додатна образложења у светлу резултата савремене логике, тј. у светлу Геделових теорема 
непотпуности. Проблем је у томе што Геделове теореме показују да се математика не може 
засновати на једноставном непротивречном скупу претпоставки. За Петровићеве претпо-
ставке то значи да треба одговорити на два питања: који део математике је неопходан 
да би се описала дата природна појава, као и који део је неопходан да би се описале све 
појаве у природи? Ако тај део математике садржи својства сабирања и множења и затво-
рен је за математичку индукцију, Геделове теореме чине Петровићеву замисао неоствари-
вом. С друге стране, иако савремена наука користи веома сложену математику, пре свега 
средства математичке анализе, тј. средства аритметике другог реда, ипак то не значи да 
су она и неопходна у опису појава у природи. Савим је могуће да је тај део математике 
природних појава знатно мање сложен или чак врло једноставан. На пример, у физици 
су мишљења о тој ствари сасвим подељена. Ако јесте оствариво обједињавање опште тео-
рије релативности и квантне теорије поља, што тврди такозвана теорија о свему, добили 
бисмо комплетан опис свих физичких појава. Тиме би Петровићева друга претпоставка, 
када се сведе на физику, добила значајно оправдање, али не би била и потврђена. Стефан 
Хоукинг, један од њених главних заступника, сматра да Геделове теореме сасвим озбиљно 
доводе у питање теорију о свему96. Слично становиште има и Роџер Пенроуз97 зато што 
верује да у природи постоје феномени који нису израчунљиви. С друге стране, један број 
аутора заступа сасвим супротно гледиште, варијанту Черчове тезе по којој су сви физич-
ки процеси израчунљиви. Ово становиште оправдава се чињеницом да је брзина размене 
информација у природи ограничена брзином светлости. Теорија о свему у којој би сред-
ства њене математике била сведена само на одлучиви фрагмент аритметике у целости би 
потврдила другу Петровићеву претпоставку. Осим наведених, преостаје и сасвим реална 
могућност да постоји теорија о свему, као комплетна теорија о свету физике, а да исто-
времено њена математика буде некомплетна, тј. да се тврђења која у тој математици нису 
доказива уопште не односе на чисто физичке законитости.

Петровићеве тежње да заснује науку која би свакој појави могла да скроји одго-
варајуће математичко рухо, као и његова вера да је и читав свет саздан по јединственим 
математичким законима чије се претпоставке дају утврдити, још увек немају потврду 
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у науци. Савремена логика је недвосмислено доказала да 
сваки језик, па и универзални језик математике, има огра-
ничену експресивну моћ. У мери у којој се наука данас 
ослања на математику, где су таква ограничења доказа-
на, природно је суочити се и са ограниченом моћи науке. 
Нема оправдања за њену свемоћ. Пре би се могло рећи да 
та моћ није довољна ни за комплетан опис појединачних 
сложенијих појава у природи. То је могуће само у неким 
идеалним случајевима, а о комплетном опису целокупне 
природе не може бити ни говора.

Математичку феноменологију ваља разумети као 
засебан велики пројекат у укупном делу Михаила Петро-
вића. Филозофи и научници често раде на више независних 
пројеката, неко време на једном, па пређу на други, а често 
неки од започетих пројеката остану незавршени. Лајбниц 
је упоредо са математиком и филозофијом, током читавог 
живота радио на четири таква пројекта: логика, идеални је-
зик, енциклопедија знања и општи научни метод98. Сви су 
остали недовршени, а ако се изузме логика, преостала три 
велика Лајбницова пројекта се на зачуђујући начин прекла-
пају и прожимају са Петровићевом математичком фено-
менологијом. Идеални језик је замишљен као универзални 
симболички језик за науку, математику и метафизику, који 
би био „основа рачуна или алгебре мишљења“, енциклопе-
дија знања је његова систематска колекција која треба да 
омогући реализацију пројекта идеалног језика, док је у ок-
виру пројекта општег научног метода Лајбниц покушао да 
формулише процедуру за брзо ширење знања. Математичка 
феноменологија се сасвим добро уклапа у пројекат општег 
научног метода и могуће је да је Петровићева инспирација 
било брзо ширење науке и знања о појавама. За разлику од 
Лајбница, који је ослонац свог пројекта јединствене науке 
сагледао у логици, не обавезно у логици његовог времена, 
Петровић је ослонац тражио у класичној механици. Њему 
се логика учинила празном, а однос узрока и последице ис-
увише апстрактан, па је покушао да формулише појам уз-
рока у „конкретним наукама“ у којима се он „увек јавља 
нераздвојен од свог супстрата и своје материјалне приро-
де“. Свом појму узрока дао је „природњачки облик“, под-
разумевајући узрок као „сваки феномен који тежи да мења 

Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646–1716), немачки 
филозоф, Кристоф Бернард Франке, пре 1729. 
(Herzog Anton Ulrich-Museum, Брауншвајг)
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какво стање или да уноси пертурбације у какав други феномен“. У доба када је заснивао 
математичку феноменологију, савремена логика је била у повоју па се логика сводила на 
Аристотелово учење о четири типа категоричких исказа. С разлогом је окренуо леђа так-
вој логици и поставио математичку феноменологију „ближе природи“. Направио је један 
не сасвим разговетан појмовни апарат са „активним узроцима“ и „нужним последицама“ 
на коме је изградио неку врсту опште механике појава по угледу на класичну механику. 
Сасвим је могуће, Лајбницови и Петровићеви покушаји да науци и знању врате јединство 
нису дали очекиване резултате из истог разлога, због аристотеловске логике. Петровић 
није хтео да се на ту логику ослони, због њене испразности, али је тиме одбацио и савре-
мену логику која се снажно развијала упоредо са његовом феноменологијом и могла му 
је бити од користи. Лајбниц је формулисао прве савремене логичке системе и први уочио 
значај језика за логику и науку. Стога се може рећи да је свој пројекат покушао да оствари 
и неким средствима савремене логике, чији је праотац био, али су му руке биле везане 
схоластичким наслеђем у логици и није био у стању да се тог наслеђа ослободи. Дакле, 
у Петровићевом, једнако као и Лајбницовом случају, проблем је био у томе што, у доба 
када су отпочињали свој пројекат дескрипције свих појава, математика није имала свој 
језик. Петровић се трагајући за тим језиком ослонио на језик класичне механике, чија је 
изражајна моћ била далеко од моћи коју данас има савремени језик математике. Лајбниц 
јесте покушао да заснује такав језик, али је имао проблема са његовом логичком основом.

Када је Петровић започео пројекат математичке феноменологије велики замах до-
био је процес поделе постојећих и настанка нових наука. Сматрао је да за добробит науке 
тај процес не би смео да оде предалеко и поверовао да би се уситњавање науке могло 
обуздати и повратити њено некадашње јединство. Математика је, по њему, требало да има 
кључну улогу у тој ствари и да постане главна противтежа процесу самораспадања науке 
и знања уопште. Делом је био у праву утолико што су језик математике и његова синтак-
са, који су настали првих година двадесетог века у савременој логици99, били теоријска 
основа за развој синтаксе програмских језика која је омогућила реализацију дигиталних 
рачунара100. Са њима је математика на велика врата ушла у свет науке и можда створила 
услове за обнову њеног јединства, којем је Петровић тежио.




