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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,
АЛГЕБАРСКА ГЕОМЕТРИЈА И 
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ*

Владимир ДРАГОВИЋ
Математички институт САНУ
Универзитет Тексаса у Даласу

Овај текст је настао као кратка забелешка на основу пре-
давања које је аутор одржао на првој заједничкој седници сва три 
одељења Математичког института САНУ 22. маја 2018, и у оквиру 
Округлог стола о научним резултатима Михаила Петровића, који 
је одржан истога дана у Галерији САНУ. На округлом столу, поред 
аутора, говорили су и академици Стеван Пилиповић и Градимир 
Миловановић, копредседници манифестације прославе јубилеја 150 
година од рођења Мике Аласа.

Тешко је наћи још један пример човека и града у коме би се 
налазиле основна школа, гимназија и кафана назване по том човеку. 
У граду је један прави доктор постао аласки мајстор. Колико знамо 
о човеку и његовим достигнућима?

Говорићемо о сплету резултата Михаила Петровића у који-
ма се сустичу алгебарска геометрија и аналитичка теорија диферен-
цијалних једначина. Ти резултати добијени су у распону од скоро 
пола века, од прве половине 90-их година 19. века до пред крај 30-их 

* Рад је настао у оквиру пројекта 174020 „Геометрија и топологија многостру-
кости, класична механика и интеграбилни механички системи“ Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Подржан је и од стра-
не Универзитета Тексаса у Даласу.

257



258

година 20. века, под јаким утицајем Петровићевих учитеља Емила Пикара и Шарла Ер-
мита. Неки су забележени у познатим уџбеницима и монографијама објављеним у Фран-
цуској и Русији. Михаило Петровић је преминуо 1943. у Београду. У том истом граду, 
пола века након Петровићеве смрти почео је да ради семинар Математички методи ме-
ханике, који се, у великој мери, бави односом алгебарске геометрије и диференцијалних 
једначина. Данас, двадесет пет година од оснивања тог семинара, одшкрињујемо ризницу 
Петровићевих резултата, бришемо прашину са старих рукописа и полако спознајемо дело 
великог мајстора. Не можемо да се не запитамо како се идеје и научни резултати шире и 
путују кроз простор и време.

Ми живимо у добро негованој илузији да проток времена доноси само прогрес и 
да наука стално напредује. Не негирајући напредак и науке и друштва, морали бисмо да 
будемо свесни да се са временом многе научне чињенице, технике и теорије заборављају, 
потискују, губе своје место у наставним програмима и уступају пред новијим и модер-
нијим сазнањима. И у науци, као и у другим областима стваралаштава, постоји мода која 
долази и пролази и на некада необјашњив и неоправдан начин баца вредна достигнућа у 

Биста Михаила Петровића Аласа испред његове 
родне куће, рад Александра Зарина, 1969.

запећак и заборав. Наш је утисак да се тако нешто догађало 
и са научном заоставштином Михаила Петровића, без об-
зира на његову популарност за живота и након смрти, број 
ученика и њихових ученика, и упркос блиставим резултати-
ма које је он постигао. Гледамо на импозантни списак од је-
данаест његових докторанада и скоро девет стотина следбе-
ника по подацима са Mathscinet-a (видети и детаљан приказ 
у раду професора Пилиповића [Pil2018]). Можемо слободно 
да закључимо да је у последњих век и по, у првих 75 годи-
на, српском математиком доминирао Михаило Петровић, а 
других седамдесет пет година њоме су доминирали Микини 
ученици и њихови ученици са својим ученицима.

Без обзира на то, могу да посведочим да сам као сту-
дент, у време осамдесетих година прошлог века, само на пре-
давањима редовног курса диференцијалних једначина код 
професора Љубомира Протића, чуо за неки конкретни резул-
тат Михаила Петровића и за место тог резултата у савременој 
науци. У септембру 1988, на Московском државном универ-
зитету, професор Дубровин је тражио да му испричам о зна-
чајним резултатима српске математике, током разговора на 
основу кога је одлучивао да ли да ме прими на постдипломс-
ке студије. Са олакшањем сам се сетио наставе код профе-
сора Протића и испричао о Петровићевом методу [Pet1896, 
Pet1899Annalen], који је две деценије претходио сличним 
идејама великог руског математичара и механичара Чаплигина
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[Chap1919]. (Петровићевим приоритетом у овом питању бавио се професор Милорад Бер-
толино више од 15 година, видети [Ber1957, Ber1967, BerTrif1971], [Prot2015], [Pea1886]).

Стога су хвале вредни подухвати издавања сабраних дела Михаила Петровића 
1999. [Pet1999] и овогодишња манифестација поводом сто педесет година од рођења на-
шег великог математичара, као наша колективна борба против заборава и брига за очу-
вање националне, а тиме и светске, научне баштине.

Припремајући се за предавања, свесно сам избегао да консултујем Сабрана дела 
пре него што сам направио избор материјала. За потребе овог приказа издвојио сам три 
резултата Михаила Петровића из области алгебарских диференцијалних једначина. Ус-
ловно ћемо их звати Теореме А, Б и В. Као што је познато, Петровићев опус и научна ин-
тересовања су изузетно разгранати, али теорија алгебарских диференцијалних једначина 
заузима централно место највиших домета. Испоставило се да су Теореме Б и В из радова 
у Acta mathematica из 1899. и домаћег Publications-а из 1938, који нису обухваћени Сабра-
ним делима [Petr1999]. Теорема А је резултат из докторске дисертације [Petr1894] коју је 
Петровић одбранио 1894. на Сорбони, под руководством Шарла Ермита и Емила Пикара, 
са Полом Пенлевеом као трећим чланом комисије.

Теорема А се бави природом решења уопштења Рикатијеве диференцијалне јед-
начине.

Стара француска изрека каже: диференцира ко хоће, а интеграли ко уме и може. 
Још од великог француског математичара Лиувила потиче питање које сеже у 30-те године 
19. века о природи функција које су интеграли неких задатих функција. Идеја изучавања 
непокретних и покретних сингуларитета диференцијалних једначина потиче од Фукса. 
Непокретни су они који зависе од саме диференцијалне једначине и заједнички су за сва 

Фотографија и личне ствари Михаила Петровића из 
Основне школе „Михаило Петровић Алас“

Табла Основне школе „Михаило Петровић Алас“



решења, док су покретни они који се мењају („крећу“) у зависности од 
почетних услова и зависе од решења до решења. Локална решења ди-
ференцијалних једначина могу се аналитички продужавати, али се тим 
поступком може доћи до многозначне функције као решења дате једна-
чине. Многозначност се може укротити увођењем одговарајуће Рима-
нове површи као домена функције. Уколико једначина нема покретних 
критичких сингуларитета у чијој се околини генерише многозначност, 
онда се таква Риманова површ може изабрати заједнички за сва ре-
шења. У годинама које су непосредно претходиле Петровићевом дола-
ску у Париз 1889, доказане су следеће фундаменталне теореме о дифе-
ренцијалним једначинама првог реда. Анри Поенкаре и Лазарус Фукс 
су 1884–1885. показали да се међу једначинама првог реда издвајају ли-
неарне површи, Рикатијеве и Вајерштрасове, као једине без покретних 
критичних тачака. Пол Пенлеве је у својој блиставој докторској дисер-
тацији 1887. показао да једначине првог реда не могу имати решења 
са покретним есенцијалним сингуларитетима. У години Петровиће-
вог доласка у Париз објављена су два веома значајна рада [Kow1889, 
Picard1899]. Оба рада су актуелна и данас и били су инспирација и за 
рад нашег Семинара и за неке наше недавне радове. Рад Коваљевске је 
усмерио аналитичку теорију диференцијалних једначина ка примена-
ма у механици и заложио основе такозване Коваљевски-Пенлевеове 
анализе: описати класе једначина чија општа решења имају нека задата 

Пол Пенлеве (1863–1933), 
француски математичар

Насловна страна Књиге бележака са Петровићевих предавања из обичних диференцијалних 
једначина, око 1910–1914. (Библиотека МИСАНУ, 3262)

260



261

аналитичка својства. Сама Коваљевска се бавила системима Ојлер-Пуасонових једначина 
које описују динамику кретања тешког крутог тела око непокретне тачке под дејством 
силе гравитације. Разматрала је време као комплексну променљиву по први пут у исто-
рији у неком механичком задатку. Испитујући услове да општа решења имају само полове 
као покретне сингуларитете, Коваљевска је открила нови интеграбилни случај који сада 
носи њено име. За овај рад Коваљевска је добила Борденову награду Француске академије.

У поменутом Пикаровом раду, између осталог, нађено је алгебарско-геометријско 
решење једначине која ће бити посебан случај будућих такозваних Пенлевеових једначина. 
Ове једначине другог реда са својством да општа решења имају само полове као покретне 
сингуларитете увео је Пенлеве почетком наредног века [Pain1902], означавајући почетак 
нове ере систематског изучавања једначина другог реда са тзв. Пенлевеовим својством. 
Даљим изучавањем Пенлевеових једначина другог реда бавили су се Пенлевеови ученици, 
в. нпр. [Fuchs1906, Gamb1910]. Ови радови су изузетно актуелни и данас, и велика су ин-
спирација и за наше недавне радове.

ТЕОРЕМА А

Пре него што формулишемо први Петровићев резултат који желимо да прикаже-
мо, подсетимо се основних резултата о Рикатијевим једначинама. То су једначине првог 
реда, код којих је десна страна квадратни полином P по непознатој функцији w, са коефи-
цијентима који су мероморфне функције независне променљиве z:

w'=P(w ,z)

Уколико је познато једно партикуларно решење Рикатијеве једначине, она се своди 
на линеарну једначину првог реда. Иначе се своди на линеарну једначину другог реда и 
нема покретне критичне тачке. Уколико су позната три партикуларна решења w1, w2, w3, 
онда је дуж било ког решења w константна двојна пропорција w(z):w1(z):w2(z):w3(z).

Петровић је разматрао уопштење Рикатијеве једначине

 

где су P, Q полиноми по w, чији су коефицијенти алгебарске функције од z.
Прво је показао да се без губитка општости може свести на једначине облика

 ,

где су Pn+2, Qn полиноми по w степена n+2 и n, редом. Затим разлаже проблем на четири 
подслучаја:

1. случај: полиномска једначина Q=0 допушта више од два различита корена wi=f i(z) ;
2. случај: полиномска једначина Q=0 допушта тачно два различита корена;
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3. случај: полиномска једначина Q=0 допушта тачно један корен;
4. случај: полином Q не садржи w.

Теорема Петровића А (1894): У случају 1 сва једнозначна решења су рацио-
нална. У случају 2 сва једнозначна решења се своде на једну трансцедентну 
функцију. У случају 3 сва једнозначна решења се своде на највише две тран-
сцедентне функције. Случај 4 одговара Рикатијевој једначини и сва решења се 
своде на три трансцедентне функције.

У доказу Петровић је вешто користио познате Пикарове теореме из комплексне 
анализе и такозвану Лему о критичним тачкама:

Ако функција f(z,w) достиже бесконачну вредност у некој тачки (z0,w0) и ако 
је 1/f холоморфна у околини те тачке, тада је z0 покретна критична алгебар-
ска тачка једначине wʹ=f(z,w).

Под условом да су P ,Q  полиноми по w, чији коефицијенти имају коначно много 
изолованих сингуларитета, Голубев је доказао следећу теорему:

Теорема Голубева (1911): Ако уопштена Рикатијева једначина има три ра-
ционална решења, онда је свако једнозначно решење рационално.

Примењујући суптилну теорију раста функција, Малмквист је заокружио Петро-
вићева истраживања следећим резултатом:

Теорема Малмквиста (1914): Ако се уопштена Рикатијева једначина не своди 
на Рикатијеву, онда је свако једнозначно решење рационална функција.

Овим се унапређују Петровићеви резултати у случајевима 2 и 3. Осим у радовима 
Голубева [Gol1911] и Малмквиста [Mal1914], поменута Петровићева Теорема А заузима 
значајно место и у чувеним монографијама Пикара и Голубева [Pic1908, Gol1950].

ТЕОРЕМА Б

Пре него што наведемо основни резултат јединог Петровићевог рада објављеног у 
Acta mathematica, поменимо два релативно сродна резултата која су му претходила, о јед-
начинама које не зависе експлицитно од независне променљиве. Већ поменута Вајерштра-
сова једначина има облик:

(z ʹ)2=P3(z).
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Њена решења су дата у терминима такозване Вајерштрасове P-функције, која је 
двојако периодична (односно елиптичка) мероморфна функција. Други резултат потиче 
од једног од Петровићевих ментора, Ермита:

Теорема (Ермит): Ако решења једначине облика Q(w ,w ʹ)=0, где је Q полином 
по w ,w ʹ  немају покретних критичних тачака, тада задају криву рода 0 или 
1. Решења су или рационална или зависе рационално од експоненцијалних или 
елиптичких функција.

Петровић се бави питањем када једначина Q(w ,w ʹ ,  . . . ,  w (n))=0, где је Q полином, 
има елиптичка, односно двојакопериодична решења. Налази неопходне геометријске ус-
лове, користећи технологију полигона коју је развио у докторској дисертацији [Petr1894]. 
По полиному Q конструише се полигон Π. Темена полигона могу бити проста или више-
струка. Сваком вишеструком темену D додељује се карактеристични полином kD. Нека се 
полином Q представља у облику суме s сабирака облика

 ,

где су Si константе.
Темена полигона одређена су формулама ( M i ,  Ni) i = 1 ,  . . . ,  s .

Mi=m0i+m1i+...+mpi;

Ni=m 1 i+2m 2 i+.. .+pmpi.

Може се десити да се за различите i ,  j  парови подударе (M i , N i)=(M j , N j).
Тада је одговарајуће теме вишеструко. Теорију оваквих полигона, који уопштавају 

Њутнове полигоне и прилагођени су алгебарским диференцијалним једначинама, Петро-
вић је развијао до високих домета у својој дисертацији (видети и [Stan1999]). И „својство 
Б“ који фигурише у теореми потиче одатле из наведене тезе.

Теорема Б (Петровић 1899): Ако jедначина Q=0 има елиптичко решење, онда 
полигон има „своjство Б“: или има ивицу са негативним целоброjним угаоним 
коефициjентом или има вишеструко теме D, тако да карактеристични по-
лином темена kD има бар jедан целоброjни корен коjи се налази између угаоних 
коефициjената ивица коjе се сустичу у темену D.

Пример: применимо теорему на једначину Pm(y˝)=Qn(y), где су Pm,  Qn задати по-
линоми jедне променљиве степена m ,n  редом. Полигон Π jе троугао △ABC чиjа су темена 
A ( 0 , 0 ) ,  B ( n , 0 ) ,  C ( m ,  2 m ).
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Услов Б овде повлачи да троугао △ABC мора бити оштроугао. Jедина ивица са не-
гативним коефициjентом је BC, ако jе n>m . Угаони коефициjент jе 2m/(m–n)∈Z . Дакле, 
n>m ,  2m/(m–n)∈Z . Примери парова су: (m, n) ∈ {(1, 2), (1, 3), (2, 4), (2, 6).

ТЕОРЕМА В

У раду [Pet1938], Петровић је показао ову веома општу и елегантну теорему:

Теорема В [Петровић 1938] Постоjи низ функциjа u1(t), u2(t),... тако да за 
сваку алгебарску диференциjалну jедначину по x, y, y ʹ , . . .y (p) независна проме-
нљива x и решење y могу да се изразе као функциjе параметра t преко коначног 
броjа функциjа ui(t) у квадратурама или без квадратура.

Функције су одређене као решења низа система, за сваки природни број p по 2(p2) 
система

 , где су 0,1  .

На самом крају рада, Петровић примећује да су теореме сличног типа о редукцији 
алгебарских диференцијалних једначина доказали Апељрот и Лагутински. Како није имао 
прилике да види те радове и не зна тврђења ни доказе, каже, није могао да их користи ни 
цитира.

Апељротове радове смо са задовољством читали и примењивали. Петровићева 
примедба о Лагутинском подсетила ме је на један леп сусрет у Паризу пре десет годи-
на, са француским математичарем пољског порекла Жан-Мари Стрељцином. Професор 
Стрељцин ми је том приликом предао сабрана дела Лагутинског. Са великим ентузијаз-
мом ми је указао на значај скоро заборављених бриљантних радова прерано премину-
лог талентованог руског математичара. Заинтригиран Петровићевом примедбом, посе-
гао сам за радовима Лагутинског и нашао референце које су Петровићу недостајале: 
[Lag1911, App1924].

Подсетимо на крају да о великом Петровићевом међународном угледу упечатљиво 
сведочи податак да је био пет пута позвани предавач на међународним конгресима мате-
матичара: Рим 1908, Кембриџ 1912, Торонто 1924, Болоња 1928, Цирих 1932. У данашње 
време вероватно ниједном живом математичару није указана таква част. Почетком дваде-
сетог века то се дешавало, али изузетно ретко.



НАШИ ДАНИ

Монографија Први интеграли са ограничењима [Petr1999, 
tom 2, 159–202] (Integrales premieres a restriciones) из 1929. веома 
је блиска по садржају теорији интеграбилних динамичких систе-
ма, која је главна тема нашег Семинара. На стр. 162–163 Петровић 
наводи канонске једначине динамике (Хамилтонов систем) и фор-
мулише фундаменталну Лиувилову теорему. Петровићеви инте-
грали са ограничењима су веома блиски инваријантним релација-
ма којима се, између осталих, бавио Апељрот, а и ми за њим. Наш 
пут у теорију интеграбилних система био би много лакши да смо 
у раној младости прочитали ово Петровићево дело.

Post festum. Трагом мога питања са предавања да сазнамо нешто 
више о Микином старијем париском колеги Мијалку Ћирићу, који 
је наведен на Mathscinet-у као докторанд Шарла Ермита, одазвао 
се колега др Милош Миловановић. Доставио ми је љубазно линк 
на текст Укинуо механику Радоја Домановића из Страдије од 20. 
марта 1905. године:

https://domanovic.wordpress.com/tag/mijalko-ciric/

Текст је јако интересантан и због сочног, бритког и увек 
актуелног Домановићевог језика, али и због наравоученија да 
бити ученик великог математичара, и бити „паризлија“ у Београду 
почетком 20. века, није аутоматски гарантовало успешну академ-
ску каријеру. Овим се не изражавају ставови аутора овог чланка 
ни Уређивачког одбора о историјским личностима које се у Дома-
новићевом тексту помињу и о њиховим стваралачким дометима 
и заслугама.
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