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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 АЛАС И 
САВРЕМЕНА КОГНИТИВНА НАУКА*

Ђорђе ВИДАНОВИЋ
Универзитет у Нишу, Центар за когнитивне науке

У овом прилогу анализоваћемо и упоредити рад нашег ис-
такнутог математичара Михаила Петровића Аласа, с почетка 20. 
века, у његовој капиталној књизи Елементи математичке феноме-
нологије, издатој 1911. године, и књигу америчког философа и ког-
нитивног семантичара Леонарда Талмија, публиковану 2000. годи-
не. У нашој анализи и поређењу представићемо основне елементе 
„проширене“ математичке теорије Михаила Петровића Аласа и ког-
нитивне теорије силе Леонарда Талмија. Током разматрања њиховог 
рада, утврдићемо значајне сличности које их спајају и одсликавају 
дубок и смислен увид у принципе човековог мишљења и закључи-
вања у вези са тумачењем диспаратних феномена код Аласа и Тал-
мија, као и мисаоних процеса метафоре, аналогије и алегорије и, 
можда и најважније, њихово слично разматрање узрочности у ап-
страктном вишедимензионалном менталном простору, које може 
бити представљено векторизацијом. На основу нашег прилога, може 
се закључити да је Михаило Петровић био блиски и готово директ-
ни претходник Талмијевог концептуалног виђења важних семантич-
ких појава.

У центру овог разматрања биће Михаило Петровић Алас, ви-
шеструко талентовани математичар бриљантних идеја и синтетичког 

* Рад је настао у склопу пројекта САНУ „Компарација стереотипних лексичко-
синтаксичких елемената у српском и енглеском језику“, бр. 0–18–18.

143
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ума, који је пре више од сто година урадио своју докторску дисертацију и одбранио је 
пред изврсном комисијом водећих француских математичара, чиме се брзо уклопио у 
„философичне“ математичке воде у Француској у другој половини 19. века. У то време, 
као и почетком 20. века, у Француској је значајно место заузимало спекулативно разма-
трање картезијанских идеја започето од Декарта, а у исто време још увек је био присутан 
и Лајбницов утицај. Наиме, Лајбниц је свој моћни спис о монадологији, не дужи од 90-ак 
страница руком писаног текста, првобитно срочио на француском језику. И један и други, 
и Декарт, и Лајбниц, трагали су за свеобухватним објашњењима Универзума, и наставља-
ли схоластичко трагање за универзалним, општим објашњењем Света, тзв. characteristica 
universalis, која је, како је сматрао Лајбниц, била монада, конститутивна јединица свега на 
овом свету и основни онтолошки елемент Универзума (Лајбниц, 1714/1978).

Баш у овој тачки разматрања можемо наћи везу Михаила Петровића и савреме-
них когнитивних истраживања и теорија. Наиме, било какав свеобухватни покушај обја-
шњења света и људског сазнања о томе како је свет конструисан и како функционише 
данас је у центру пажње науке о сазнању, тј. когнитивне науке, која није сингуларна, засеб-
на целина већ је кохерентна, иако неформално дефинисана, научна парадигма коју ћeмo, 
зарад прегледног објашњења, описати уз помоћ дијаграма (види ниже).

На дијаграму се запажа да је на врху кровне конструкције скупа когнитивних на-
ука (енглески термин је Cognitive sciences) философија, генерална, мисаона и апстрактна 



наука под чијом капом се налази тзв. епистемологија, или на-
ука о начину на који сазнајемо податке о свету, док је на дну 
дијаграма права супротност философији, неуронаука, која 
поставља конкретна питања о начину на који људски мозак 
ради и како се одвија процес сазнавања чињеница о свету у 
коме живимо. Пуне линије које повезују философију са психо-
логијом и лингвистиком стављају нам до знања да су ове три 
науке блиско везане по својим интересовањима, циљевима, 
па и начином методологије својих научних истраживања. Јер, 
можемо уочити како се и философија, путем епистемологије, 
интересује за процесе закључивања, сазнавања чињеница, баш 
као и лингвистика (како људи усвајају језик и како им такав 
ексосоматски механизам помаже да лакше стекну знање о све-
ту), или психологија (како тече развој и усвајање појмова код 
деце, и како се долази до уверења и ставова о друштву и себи, 
и сопственом субјективитету). И психологија и лингвистика 
такође су у непосредној вези (повезане пуном линијом) једна 
са другом, као и и са неуронауком. Ово је сасвим у складу са 
оним што већ знамо: наиме, постоји етаблирана наука која се 
назива „психолингвистика“, али постоје и науке попут „неу-
ропсихологије“ или „неуролингвистике“, које се труде да ус-
поставе везу између својих дедуктивних, већином теоријских, 
постулата као што су Чомскијева трансформационо-генера-
тивна синтакса или Пијажеова развојна когнитивна теорија с 
једне стране, и њихових кортикалних еквивалената у оквиру 
изучавања централног нервног система који је део коре вели-
ког мозга (неокортекса).

Такође, лингвистика је непосредно у вези са антропо-
логијом, науком која изучава обичаје и традиционалне културе 
појединих заједница и која на различите начине, често обичај-
не, доприноси језичком изражавању које може бити специ-
фично, зависно од околине у коме поменута заједница живи 
и ради. На пример, занимљиво је уочити, и за лингвисте, али 
и антропологе, у којој мери је инуитски језик (најчешћи код 
Ескима) својом лексиком условио перцепцију и доживљавање 
света. Тако Ескими имају значајно богатији опис зиме и разли-
читих типова снежних падавина од остатка света, а самим тим 
и друкчије обичаје и усмене и писане наративе који проистичу 
из поменутих околности [уп. Ли и Арбанел, 2018].

Алан Тјуринг (1912–1954),
британски математичар, философ
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На одговарајући начин је и психологија у директној 
вези са проучавањима из области вештачке интелигенције, ко-
ристећи моделе до којих долази компјутерска обрада и опис 
рада човековог мозга који може да буде путоказ психологији 
куда би могла да се упути у своме опису духовног и емоцио-
налног живота, али је процес и обрнут: наиме, компјутерски 
алгоритамски описи, посебно неуралне мреже, пресликавају 
постојеће хипотезе когнитивне психологије и испробавају их 
у својим описима. У центру пажње интеракције између психо-
логије и вештачке интелигенције, у оквиру когнитивне науке, 
нашао се пре двадесетак година посебан случај у коме се огле-
да неколико сродних и повезаних дисциплина које разматрају 
семантичку свест субјекта који одговара на питања упућена од 
стране испитивача који не зна да ли ће одговор добити од тзв. 
вештачке интелигенције или људског бића (Турингов тест про-
вере знања природног језикa, у датом случају кинеског). Током 
овог мисаоног експеримента који је послужио философу Џону 
Серлу да истражи да ли је довољно смислено одговорити на 
постављено питање, или је у исто време нужно бити свестан 
процеса и не давати одговоре без саморефлексије и разуме-
вања природе понуђених одговора, дошло се до евентуалног 
одбацивања тзв. функционалистичког модела човекових ког-
нитивних способности [уп. Серл, 1980].

Сматрамо да свакако треба поменути овај значајан 
мисиони експеримент, будући да дискусија коју је започео 
филозоф Џон Серл пре 38 година, помињући мистерију тзв. 
„Кинеске собе“ још увек траје. У сваком случају, дијаграм који 
представља вишеструке везе различитих дисциплина унутар 
скупа когнитивних наука, макар делимично, показује како 
су разни приступи укључени у заједнички покушај да расве-
тле мистерију когниције, односно процеса сазнања. Такође, 
пример „Кинеске собе“ усмерава заинтересоване научнике 
ка постојећој вези између философије и неуронауке, јер је 
могуће истражити у којој мери успешност компјутерске ин-
телигенције на Туринговом тесту коинцидира са постојећим 
неуросинаптичким везама код човека, и које области кор-
текса могу бити укључене у обраду синтаксичко-семантичких 
својстава [уп. Бостром 2014].

Џон Серл, савремени амерички 
философ
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ФЕНОМЕНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКЕ МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА БИЛА ЈЕ 
ПРЕТХОДНИЦА НЕКИХ КОГНИТИВНОСЕМАНТИЧКИХ ПОСТУЛАТА

Михаило Петровић је, почев од 1902. све до 1906, разматрао и писао о идејама које 
ће нешто касније преточити у обимну књигу под насловом Елементи математичке фено-
менологије (објављеној 1911. године на српском језику, штампаној ћириличним писмом), 
[уп. Петровић, 1911]. Ово последње треба нагласити, јер је за последицу имало сасвим 
логичан исход: за разлику од већине радова објављених током боравка у Француској, Ми-
хаило Петровић је своју најспекулативнију, и на неки начин најумнију и најоригиналнију 
књигу објавио на мало познатом језику и на ћиричном писму. Због тога, његов профетски 
рад, свеобухватне важности и обима, био је недоступан широкој светској научној заједни-
ци, што се у том тренутку вероватно није ни доводило у питање, јер је Петровић био у 
сталном контакту са својим уским кругом француских колега, са којима је расправљао о 
томе шта је писао у својој књизи. Стога је имао утисак да је разменио идеје на интерна-
ционалном плану, и као млад научник био је том чињеницом задовољан. Свакако није 
претпостављао шта ће се догађати много касније, а баш то је централна тачка овог прило-
га посвећена његовом раду и достигнућима.

Сплетом логичних околности, могло би се рећи и „игром случаја“, Леонард Тал-
ми, врхунски амерички когнитивни научник, лингвист и семантичар (али аутор који је на 
основним студијама дипломирао математику), написао је двотомну књигу, свој magnum 
opus, под насловом Ka разјашњењу когнитивне семантике, том први: системи концеп-
туалне структуре, која је штампана 89 година после Петровићеве књиге Елементи ма-
тематичке феноменологије, дакле 2000. године [уп. Талми, 2000]. Талмијево дело у два 
тома премашује хиљаду страница детаљног когнитивно-семантичког описа механизама у 
језику, користећи фундаменталне концепте простора, силе, времена и тзв. „отеловљења“ 

Леонард Талми, амерички савремени 
когнитивни научник и лингвиста



(embodiment). Да би се појмила важност и научна моћ и престиж 
рада Леонарда Талмија треба истаћи да је 7. јануара 2019. године 
поменута књига имала 7021 цитат на научном интернет форуму 
Гугл сколар (Google Scholar), док је Талмијев општи утицај на међу-
народну научну заједницу такође огроман, будући да је на истом 
месту укупан број цитата његових радова и књига превазишао 
цифру од 35.000 јединица. Свакако, ове чињенице не би биле тако 
релевантне да не постоји значајно концептуално подударање за-
мисли које је изнео Михаило Петровић Алас у својој књизи из 
1911. године, и с друге стране, Леонард Талми, у књизи штампаној 
89 година касније.

Следићемо хронолошки ред и резимирати шта је говорио 
Михаило Петровић Алас 1911. године, и покушати да покажемо 
сличност, или, понегде, и идејну подударност замисли ова два 
аутора.

Као прво, у својој књизи Елементи математичке феноме-
нологије, Михаило Пет ровић развија тзв. „проширену математи-
ку“ која је логичка последица његове жеље да математичка обја-
шњења изађу из свог апстрактног, херметичког света и започну 
примену у осталим деловима живота у реалности. То је било у 
складу са давнашњим трагањем за универзалним својством по-
ретка у Васељени (сетимо се схоластичке потребе да се изнађе 
characteristica universalis, као и каснијег Лајбницовог монадолош-
ког описа конструкције и тумачења Света). Треба истаћи да је 
грешка тражити везу између Платоновог виђења математике и 
универзалних својстава схоластичке средњовековне философи-
је. Наиме, Платон, за разлику од трагања за елементима који са-
чињавају целокупну слику и конструкцију Света, види аритме-
тику и бројеве као заувек дате ентитете који су непроменљиви и 
сасвим неприступачни људима, зато што бројеви поседују божан-
ска својства. За то време, Михаило Петровић Алас, као и остали 
математичари тог доба у Француској, иако под великим утицајем 
француске математичке философске школе, сматра да не постоји 
значајан „отклон“ испитивача (математичара) и објекта испити-
вања (било који објекат, било у домену бројева и једначина, али и 
у друштвеној, политичкој и психолошкој сфери живота), и тврди 
да је логички оправдано да се у разматрање непознатих објеката 
укључи математика, с циљем да се изнађе какав-такав заједнички 
елемент, наизглед различит, диспаратан (како то пише Михаило 

Жан Батист ле Рон д'Аламбер
(1717–1783), француски философ и 
математичар, један од енциклопедиста
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Петровић), који би био упоредив са језиком математике. Петровић то чини, иако је идеја 
о раздвајању посматрача од испитиваног објекта стара, и потиче од предсократоваца, 
најпре од Протагоре, кога Платон и цитира наводећи колоквијални исказ да је „човек 
мера свих ствари“ [уп. Шумејкер 1988 за дубљу перспективу].

Михаило Петровић Алас наглашава да је у таквим ситуацијама корисно употреби-
ти „механицистичку“ процедуру, шире говорећи „њутновску“ механику, како би се евен-
туално нашла схема објашњења појава у књижевном језику и његовој честој употреби 
књижевних фигура као што су алегорије, метафоре или аналогије када се успешно врши 
пренесено пресликавање диспаратних феномена из једног менталног простора у други.

Свакако, када се помену алегорије и метафоре (познато је да је Алас 1933. године 
написао књигу под насловом Метафоре и алегорије, која је штампана тек 1967. године у 
Српској књижевној задрузи), уочавамо да се и једна и друга језичка фигура заснивају на 
когнитивном механизму пресликавања (транслације) из једног у други ментални прос-
тор. Још пуно раније, у периоду између 1902. и 1906. године он је разрадио математич-
ку функцију како би имао адекватан алат за каснију анализу фигуративног језика, који, 
заправо, често не мора бити само и једино књижевни. Био је убеђен да људски дух захтева 
препознавање да би се испунила та функција, и да би подстакла сазнање, чим се дође до 
активирања пресликавања. Разноразне појаве или уочени диспаритети омогућавају да се и 
наизглед различите појаве ипак могу разврстати, класификовати и препознати.

Корисно је накратко поменути још један сазнајни акт: когнитивни процес аналогије, 
који, на овај или онај начин, може бити довољан да би се постигла когнитивна свест о објек-
ту који чулно запажамо или описујемо путем књижевно формулисаног извештаја. Реч је о 
аналогији која је, историјски гледано, у старој Грчкој сматрана делом математичке технике 
или вештине засноване на пропорцији (одатле и латински превод грчког термина „анало-
гије“, proportio, secundum rationem, па чак и regula). Иако је аналогија била примарно матема-
тичка процедура препознавања и категоризације, она је у то класично време била погодан 
инструмент за изучавање различитих сложених језичких облика, посебно у затвореним ску-
повима морфолошке природе као што су флективне форме, где би се класични филолози 
бавили једноставним пропорцијама типа A: B = A1: X (X = B1), [уп. Матијело, 2017].

Уз помоћ оваквих когнитивних процеса (метафоре, алегорије и аналогије) Миха-
ило Петровић био је у стању да формулише и математички опише сличности и парале-
лизме између механике, електрике, електромотора, биолошких феномена, људског тела, 
медицине, али и друштвених и психолошких стања, правећи одговарајућа првенствено 
аналошка, а потом и метафорно-алегоријска поређења диспаратних феномена. Да бисмо 
приближили и конкретизовали Аласов рад, навешћемо неколико илустративних примера:

„То је био кључ који је отворио врата његове свести“; „Претурао је по пепелу своје про-
шлости“; „Страх му се разбио као мехур од сапунице“; „Гледајте да повисите свој културни 
ниво“; „У његовом срцу беснела је бура“; „Сви његови напори претрпели су бродолом“.



Када размотримо примере који су наведени из књиге 
Метафоре и алегорије (1933/1967) лако се уочавају диспаратне 
појаве, које припадају различитим физичким доменима, али и 
нечему што се у когнитивној науци назива различитим ментал-
ним просторима [уп. аутора Жила Фоконијеа, математичара, 
који је написао прву и најутицајнију књигу о менталним про-
сторима, уп. Фоконије, 1985/1994]. То што су неки ментални 
простори доступни људским чулима, а неки нису, истовремено 
наговештава да се неке појаве не могу уочити чулним путем, 
али се дедукцијом долази до закључка да постоје и, штавише, 
да је о њима могуће говорити. У претходним примерима ово се 
лако илуструје појмом о коме говоримо са пуно страсти, чак и 
разумевања, али појму који је категоризован и конструисан у 
једном менталном простору, док се његово постојање у другом, 
неперцептуалном простору само назире – реч је, свакако, о им-
плицитном помену „времена“, када је могуће у метафоричном 
смислу говорити о претурању по пепелу прошлости, о чему се 
говори у једном од Аласових примера. Дакако, многи матема-
тичари су упознати са чињеницом да је у 18. веку француски 
философ, енцикопедиста и математичар Даламбер, био можда 
један од првих природњака који је почео да говори о томе да 
треба увести четврту димензију, димензију времена, и о њој го-
ворити језиком простора, aли је и Петровићев професор Анри 
Поенкаре, и поред заинтересованости за такву замисао, остао у 
вези са њом пасиван, па се она, нажалост, касно остварила, тек 
почетком 20. века, када је немачки физичар Херман Минков-
ски у кратком спису од неколико листова формализовао при-
чу о невидљивом времену које се може описивати простором 
[уп. Минковски 1915/1907]. За многе свакодневне разговоре у 
oбичном, чак колоквијалном језику ово је било тривијално, јер 
природни говорни језици од давнина чине баш то, и о време-
ну говоре у просторном оквиру. Тако да се дешавало оно што 
смо поменули, па овај случај одсликава два ментална света, два 
ментална простора у коме се елементи једног могу заменити 
елементима оног другог. Најлакше се говори, и тако је било још 
у време старих Грка, о „стрели времена“ која полази и следећи 
своју просторну трајекторију означава проток времена. При-
родни језик то прихвата као здраво за готово, па одатле паре-
миолошки наратив да време лети, јури, или, како би се у латин-
ском рекло, tempus fugit или tempus volat.

Херман Минковски (1864–1909), немачки 
математичар и физичар
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АЛАСОВА МАТЕМАТИЧКА ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И ТАЛМИЈЕОВА
КОГНИТИВНОСЕМАНТИЧКА ТЕОРИЈА СИЛЕ

Да бисмо што јасније и разумљивије описали рад Леонарда Талмија, вероватно је 
најпогодније започети адекватним примером:

„Врата су затворена“.

Оваква реченица је са позиције Талмијеве динамике силе сасвим неутрална, јер 
не постоји ништа што је супротно нечему другом. Једноставно, суочени смо са хомеоста-
тичним описом неактивности и позицијом која се може описати као статус кво у оквиру 
динамске релације. Не постоји делатник, нити се уочава супарник. Међутим, следећа ре-
ченица је друкчија:

„Врата не могу да се отворе“.

У овом другом случају, постоји елемент силе који је присутан јер се један елемент 
супротставља нечему другом, тј. другом елементу. На тај начин, може се приметити да 
постоје две улоге, једна која је активна, која се у Талмијевој когнитивној теорији силе зове 
агонист, док је друга, која се супротставља активности или промени стања мировања, у 
теорији силе позната као антагонист. На овом примеру постаје јасније о чему се гово-
ри у Талмијевој когнитивно-семантичкој динамици силе, тако да можемо рећи да се код 
Талмија уочавају две улоге, једна која је активна, позната под поменутим именом агонист, 
и друга, која се противи почетку акције и промени, позната као антагонист. Тако, у пре-
тходној реченици, можемо означити формални субјекат „врата“ агонистом, док се друга, 
у датом случају неидентификована сила назива антагонистом. Ако говоримо о акционом 
потенцијалу неког стања, каже Талми, онда треба полазити од иницијелног статуса у коме 
је акциони потенцијал интризична одлика агониста. С друге стране, антагонист се супро-
тставља акцији, и усмерен је ка пасивном очувању статуса кво, и његова интризична 
одлика је склоност ка инерцији.

Да бисмо започели кратку расправу о Талмију поћи ћемо од конструкције речени-
це сличне оној коју смо већ користили на почетку овог одељка:

„Врата су затворена“.

Таква реченица је са тачке гледишта Талмијеве теорије о динамици силе неутрална 
јер не поседује елементе који у когнитивно-семантичком смислу противурече један друго-
ме. Међутим, ситуација се мења из основа ако управо поменуту реченицу мало модифи-
кујемо и изјавимо:

„Врата не могу да се отворе“.

Овде се ради о друкчијој реченици, зато што постоје динамике силе које су супро-
тстављене једна другој. Суштина когнитивно-семантичке теорије динамике силе у томе 
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је да у реченици постоје две, нама већ познате улоге – агонист и антагонист. Ово значи 
да су у претходној реченици врата агонист, а било шта што врата спречава да се отворе 
је антагонист, сила супротна акцији и промени динамичког статуса кво (што би могао да 
буде ветар, промаја, нека особа с друге стране врата која представља препреку отварању 
врата, итд.).

Ако бисмо размотрили, на пример, друго поглавље књиге Михаила Петровића Еле-
менти математичке феноменологије и, посебно, дескриптивни садржај о „механизмима 
појава“ који је ниже приложен, биће јасно да се већ у самим описима поглавља и одељака 
помињу ентитети који по својој суштини, али често и терминологији (агонист, антаго-
нист, активност, препрека акцији, активитет, узрок, итд.), претходе „новим“ појмовима и 
називима који се код Талмија појављују први пут почетком 90-их година прошлог века, 
и који су у обрађеном и продубљеном облику објављени у његовој капиталној двотомној 
књизи 2000. године. Имамо пример у коме можемо лако идентификовати идентичне идеје 
узрочности, механичке, „њутновске“ каузације, као и, зачудо, исту, или скоро исту, тер-
минологију која се употребљава у опису насталом готово 90 година касније у односу на 
Петровићеве Елементе математичке феноменологије.

По својој структури, Талмијеви концепти о когнитивном структурисању и 
семантичкој концептуализацији врло су слични Аласовим, посебно његови описи и 
објашњења узрока и последице, па се у том сегменту описа когнитивних механизама 
њихов рад преклапа у много аспеката. Иначе, Талмијев рад је на сличан начин моди-
фиковао и допунио данашњи вероватно најистакнутији активни когнитивни лингвист 
Реј Џекендоф, најпре у својој књизи из 1996. године насловљеној Архитетктура чо-
векове језичке способности [уп. Џекендоф, 1996]. Иако постоји несклад, на први по-
глед, хронолошки наравно, треба имати у виду да је Талмијев рад на опису динамике 
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силе, заснован на хијерархијској, вертикалној лингвистичкој и семантичкој анализи 
која полази од тумачења значења и његовог заснивања на просторном, временском и 
векторском одређењу појмова, може се рећи да су и његови ранији чланци и моногра-
фије, писани почетком 90-их година прошлог века били у сличном духу и имали кон-
тинуитет који је претходио књизи из 2000. године. Стога, није чудно што је Џекендоф 
имао утицаја на каснији Талмијев рад, без обзира на хронологију објављивања двеју 
важних књига ових аутора.

Покушаћемо, опет уз помоћ одговарајућих примера, да боље разјаснимо механи-
зам објашњења когнитивне динамике силе у раду Леонарда Талмија. Ево примера које 
треба пре свега протумачити као агонисте–антагонисте, али и користећи могућности век-
торизације и употребе или неинтенционалне појаве или употребе силе у датом тренут-
ку. Када помињемо векторизацију, она је ништа друго до често коришћени математички 
појам којим се може погодно репрезентовати неки машински или аутоматизовани појам, 
попут било које мање или више интелигентне машине, сличне Аласовом прототипу ана-
логних интелигентних машина. У опису рада таквих машинских или електронских уређаја 
коришћењем природних језика као што је српски или енглески, вектори су успешни, и 
захваљујући својој индексикалности (показности која је некада и полуиконична, што зна-
чи готово сликовита, разумљиви су у великом броју случајева). Мора бити потпуно јасно 
да су релативни положаји вектора истих термина у различитим језицима (у нашем слу-
чају српског и енглеског) концептуално транспарентни јер представљају првобитни облик 
комуникације, којим се човечанство користило пре појаве дискурзивних језичких облика 
комуникације (данашњих природних језика). Једноставно речено, језичка семантика је, у 
много чему, векторски представљена геометријским релацијама у вишедимензионалним 
еуклидским просторима.

Можемо се присетити да смо, говорећи о когнитивном механизму аналогије, на-
гласили да је она првобитно била математички дефинисана и да се на аналогију гледа-
ло као на неку врсту пропорције. Овако желимо да нагласимо разумевање аналогије као 
примарно математичког појма у коме се, током интерпретације, тражи сличност у дис-
паритетним појавама. Свакако, аналогија је само један од елемената који су заједнички 
приступу тумачења значења код Михаила Петровића и Леонарда Талмија. Најчешћи, и 
можда најважнији заједнички елемент је метафора, коју Петровић обично тумачи као 
феномен препознатљивог диспаритета, а Талми као сличност у различитим менталним 
просторима. Заједничко код оба аутора је питање узрочности (каузације) које је директно 
везано за улогу силе, принуде или запреке и препреке агонистовим намерама или акцији. 
Неколико примера из Талмијевог рада потврдиће речено:

„Налет ветра проузроковао је отварање страница моје књиге“; „Појава директора до-
вела је до тога да су се ученици смирили“; „Када је брана пукла, вода се излила из вештач-
ког језера“; „Слабљење ветра условило је успоравање мог једрењака“.
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Будући да су претходни примери типични и за оволики корпус, иако метафорич-
них, реченица у Аласовој књизи Метафоре и алегорије, можемо говорити о заједничком 
скупу карактеристика које одликују Петровићеве и Талмијеве теорије:

У механици ова два аутора елемената (динамике силе) нису нужно физички, што 
се могло уочити у Петровићевом тумачењу метафора и алегорија, где је често користио 
примере из књижевног или колоквијалног језика. На пример, Петровић прихвата да је 
могуће „проширити“ математичко објашњење узрочности анализом психолошких стања 
као што су „убеђивање“ или „присила“, иако је свестан да га то, у коначном философском 
оквиру, води у картезијански дуализам интерактивног типа. Исти или слични коментари 
применљиви су и на рад Леонарда Талмија, што је јасно видљиво на претодном дијаграму.
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Пред крај овог сажетог прегледа Петровићевог сјајног увида у „скривену“ везу про-
ширене математике и савремене когнитивне науке која се користи вишедимензионалним 
просторима како би објаснила значење у језику, укључујући модалност, деонтичку логику, 
као и узрочност, размотрићемо један карактеристичан пример који ће такав суд одсликати:

„Јован се вукао улицом, не смогавши снаге да хода“.

У претходној реченици ради се о повратној (рефлексивној) узрочности где је једно 
те исто тело (Јован) истовремено и агонист и антагонист, у коме су тело и воља раздвоје-
ни, што се може, као што смо наговестили, тумачити као врста интерактивне дуалности 
о којој је Михаило Петровић, сасвим могуће, разговарао са својим старијим колегама 
Анријем Поенкареом и Картаном, током свог боравка и рада у Паризу.

На овај начин можемо тврдити да је Талмијева когнитивно-семантичка теорија, у 
бити толико слична идејама Михаила Петровића, у савременом тумачењу прихватљива као 
могуће генерално објашњење узрочности, базирано на раду неокортекса који прорачунава 
минималне мишићне векторизације и њихове вероватне исходе у сваком тренутку, доносећи 
било делатне, било неделатне одлуке (одлуке о чињењу или пасивности, односно нечињењу).
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