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е 
а.мо неуки и неразумни љуgи .моzу ga с.ма
Шрају ga је йрошлосШ .мрШва и нейролазни.м 
зиgо.м заувек оgвојена og саgашњосШи. ИсШи-

на је, найроШив ga је све оно шШо је човек некаg 
.мислио, ocehao и раgио, нераскиgиво уШкано у оно 
шШо .ми gанас .мислимо, осеhа.мо и pagu.мo. УносиШи 

свеШлосШ научне исШине у gozaf)aje йрошлосШи, 
значи служиШи саgашњосШи. 

Иво Андрић 



ПРЕДГОВОР 

п
рошло је више од три деценије од како сам пришао проучавању 

l 
живота и дела математичара Михаила Петровиhа. На почетку 

сам био обузет мишљу да је о овом изузетном представнику 

српске науке тешко сачинити потпуну и свеобухватну студију. 

Приликом изношења научне биографије, анализе и библиографије радова, 

наметнула су се следеhа питања. Пре свега, обим Петровиhевог стваралаштва 

је огроман и оно је толико разноврсно да је просто немогуhе да га један човек 

обухвати и детаљно проучи. Био је потребан скоро читав један институт који 

би се овим послом бавио. Имао сам пред собом врло занимљивог и·врло плод

ног научника и јавног раденика. Био сам пун cpehe и радости што српски народ 
најзад добија једног математичара чијим делом може да се похвали великом 

свету. Ето нашег света том свету, а тог света нашим ученим људима. Дуго је 

трајало ово чекање у обновљеној Србији. Скоро читав један век. У тој Србији, 

математику су "држttли" агрономи, несвршени богослови, правници, архитек

те, несвршени студенти технике и други. Читава група људи не.маШе.маШичара 

господарила је више деценија наставом математике и математичким наукама. 

Дочекали смо појаву Михаила Петровиhа, првог школованог математичара, 

оригиналног ствараоца. С њим је све започело средином 1894. године. 

Био сам просто заплашен речима полихиостора Александра Богданова из 

1923. године, који цитира званични став Париске академије наука о Михаилу 
Петровиhу и вели: "Рецензија у Академијиној Revue scientifique карактерише 
Петровиhеву књигу као "веома занимљиву, веома богату, можда чак и пребо
гату, идејама, што унеколико отежава њено савлађивање", и скреhе пажњу на 

"енциклопедијску културу" њеног аутора, "која је веома ретка у наше време кра
јње специјализације" (1922, N' 12). Зaиciiia, .међу савременим евройски.м научни
ци.ма iiieшкo је нaliU још некоi ко би био iiiaкo cвeciiipaн као Пeiiipoвuh. Његов 
основни материјал припада области физичко-математичких наука и саме мате
матике". 

Петровиh је ушао у науку радовима из теорије обичних диференцијалних 

једначина, да би врло брзо открио своје трајно интересоваље, теорију функција, 
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односно математичку анализу као директну последицу рада на једначинама. 

Слично Поенкареовој тврдњи да су у основи скоро свих закона природе и науке 

диференцијалне једначине, и Петровиh их усваја као свој основни матема

тички језик, из којег he произаhи многе расправе из области анализе, феноме
нологије, аналогних рачунских машина, механике и других дисциплина. 

Професор Петровиh, познат у народу под именом Мика Алас, припада 

самим врховима српске науке (Јован Цвијиh, Руђер Николе Бошковиh, Михаи

ло Пупин, Јован Жујовиh, ... ). С Пеiiiровиhе.м .мaiiie.мaiiiичкe науке у Србији 
ii.o ii.рви ii.yiii излазе на cвeiiicкy ii.озорницу, на којој су и данас присутне с јачим 
и много одважнијим резултатима. То је започело маја и јуна 1894.1 Двадесет де
ветог јуна 1894, у амфитеатру Faculte des Sciences у Паризу, препуном студена
та и професора (Поенкаре, Ермит, Пела, Пикар, Апел, Дарбу, Пенлеве, Лип

ман, ... ),био је присутан и посланик Краљевине Србије у Француској, Милутин 
Гарашанин. Између осталог, Гарашанин је о томе следеhим речима обавестио 

Београд: " ... Оgбрана goкili.opcкe Шезе г. Михаила ПеШ.ровиhа била је у йравом 

смислу речи бриљанШ.на. По свршеном исйиШ.у Преgсеgник га је йозgравио врло 

лейом и gирљивом бесеgом у којој му је рекао ga је он - г. ПеШ.ровиh - йравио 

чacili. Нормалној школи, ga је он йоказао усйехе који су у њој peili.ки и ga he њега 
његови йрофесори йaмili.uili.и и у његовој gалекој оШаџбини са својим симйаШ.ија

ма йpaili.иili.и. Свој говор завршио је Преgсеgник (г. Hermite)2 йрокламујуhи ga је 
i. Пeili.poвиh goкili.op маШ.емаШ.ичких наука "avec toиtes Ыanches". 3 - С моје аuране 
имам ga gogaм само Шо ga сам био gубоко gиpнyili. gоказима йажње и симйаШ.ије 
којих сам йрема г. ПеШ.ровиhу био свеgок og cili.paнe оних ш~uо gанас у највишим 
врховима науке маШ.емаШ.ичке све~uле. У Шој грани науке г. Пeili.poвuh је веh унео 

срйско име на gocili.ojaн начин у научни cвeili. ... Г ПеШ.ровиh је јеgна наиtа врло 
озбиљна Шековина за науку. Тај млаgиh чини чacili. Србији". 4 

Ово је заиста био историјски дан за математику у српском народу. Треба 

га памтити. Даном после Видовдана, далеке 1894. године у далеком Паризу, 
започеле су победе Србије на пољу математичких наука.5 

1 Тако је 28. маја 1894. професор Емил Пикар у Париској академији наука при
казао Петровиhеву расправу Suг les integгales unij(нmes des equations du pгemia огdа et du 
genгe u!1·o (CR, 118 (1894), 22, рр. 1190-1193), а млади Петровиh 29. јуна 1894. одбранио 
докторску дисертацију на Faculte des Sciences у Паризу. 

2 О знаменитом математичару светског угледа Шарлу Ермиту, његовој наклоно
сти према Србији, nогледати рад Мијалка Ћириhа Јеgан велики и славни Француз оg
личан йријтuељ СрйсШва, Просветни гласник за 1893. годину, стр. 293-296, као и књигу 
Д. Трифуновиhа, ДокtТtорска guceptТtaцuja Михаила ПеШровиhа, Нова сазнања, I део, 
Београд 1994, стр. 56. 

3 "са свим белим". -На Универзитету у Паризу оцењивање кандидата на испиту 
обављало се тајно, уз noмoh белих и црних куглица. 

4 АС, МПс, Ф-L, 402/1894; Гарашанинове речи смо у целини изложили у одељку 
Писма у овој књизи. 

5 За тачан датум 29. јун 1894. одбране докторске дисертације Михаила Петровиhа 
у Паризу, дугујем велику захвалност колеги и пријатељу Морису Луа са Нормалне 
школе у Паризу. 
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Стваралаштво Михаила Петровића припада оним појавама наше науке и 

културе крајем прошлог и првих деценија овог века које су извршиле нај

дубљи, а можда и одлучујући утицај на математички живот свог времена и на 

развитак математичких наука код нас. Данас је већ историјски сигурно да је 

преокрет у математичким наукама у Србији започет појавом Михаила Петро

вића. Све ово треба објашњавати не само Петровићевом талентованошћу, не 

само ширином његовог научног дара као писца запажених расправа и посеб

них монографија, или оригиналношћу његових филозофских и примењених кон

цепција (рачунари, изборни системи, мерење времена, криптографија, разни 

патенти и др.), већ пре свега и тиме што се у овоме изузетном представнику наше 
науке тог времена појавио доследни израз негирања постојећих заосталих обли

ка научног живота и рада на Великој школи, Универзитету и Академији. 

Петровићеви резултати у науци сазревали су врло брзо и формирали су се 

на путу преокрета целокупног математичког стваралаштва 19. века у Србији. 
При овоме, он своје научио "ја" није подредио клими ондашњег научног живота. 

Школован (1890-1894) на чистим изворима математичких наука (Пари
С/Ш школа), још као млад човекупознао је сасвим нове концепције у науци које 

је усвајао и императивно стављао у програм своје делатности. 

Супротно својим претходницима у математици Србије, Петровић од пр

вих дана интензивно ради у науци и заступа став да универзитетска настава 

може достизати своје врхове само преко науке. Без добре школе нема добре 

науке, и обратно, сматрао је Петровић. У обновљеној Србији Петровићеви 

претходници на Лицеју и Великој школи радили су супротно. Два нематема

тичара, Атанасије Николић и Емилијан Јосимовић, па донекле и Димитрије 

Нешић, целог радног века састављали су математичке уџбенике. Да је неким 

случајем Петровић започео рад као његови претходници, пропао би, а развој 

математичких наука у Србији био би заустављен, вероватно до појаве Јована 

Карамате, средином двадесетих година. 

У своје време, Петровићје дошао до завидних резултата у већ поменутим 

диференцијалним једначинама, теорији функција, рачунарству, алгебри. Об

јављивао је научне радове у најугледнијим часописима света (нпр. Mathematis
che Annalen, American Joumal of Mathematics, Acta mathematica и други). Његовим 
резултатима користили су се многи наши и страни научници или су о њима 

писали или их саопштавали. То су велика имена математике: Пикар, Камке, По

ља, Адамар, Борел, Монтел, Ландау и многи други. Професор Миодраг Томић 

лепо је приметио: "Они који су се заинтересовали за Петровићев резултат 

видели су после дуже студије тог проблема његову праву природу, а често и 

неслућени извор нових резултата. Петровићев рад пре је указивао на место где 

се налази благо него на начин како да се благо извади. Из тог разлога потољи 

истраживачи скоро и да нису обраћали пажњу на онога који је први указао или 

наслутио где се налази проблем."6 Да пооштримо ова казивања речима Мило-

6 М. Томић, Михаило Пеiйровиh и њеzов gойринос развоју маiйемаiйичких наука, 
Зборник Филозофског факултета, Београд 1990, стр. 11-20; погледати књигу 1, Дифе
ренцијалне јеgначине - Први geo, Сабрана gела Михаила Пеiйровиhа. 
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ша Радојчиhа, које су настале знатно пре Томиhевих: "У Петровиhевом нау
чном раду истиче се уопште разноликост тема и богатство идеја. Може се реhи 

да се његово научио стварање одликује особито мноштвом оригиналних идеја, 

којима се утврђују нове везе у математици више него исцрпљивањем последи
ца које се из једне идеје пружају. Гдекојим својим радом створио је он полазну 
тачку истраживања за друге математичаре. Он сам, богат замислима, радо је 

препуштао другим, у нас и на страни, да оберу плодове с дрвета које је про

нашао Петровиh" (Д. Трифуновиh, Тиха и усрgна .молиШва Милоша Раgојчи
hа, Београд 1995, стр. 206). 

Неколико диференцијалних једначина, специјалних функција и нејед

накости носе име Michel Petrovitch. Чувени француски математичар Ели Кар
тан записао је у историји француске математике да Петровиh припада групи 
ретких научника који су засновали нове научне дисциплине (Петровиhеви 

математички спектри и математичка феноменологија, а ми додајемо и интер

вална математика).? У области рачунарства Петровиh је још у 19. веку 
објављивао у Сједиљеним Америчким Државама своје конструкције рачунара 

и добио од угледних светских научника (Камке, Прајс, Морен, Вилерс, Мај

стров) признања да је први конструисао аналогни рачун ар за решавање дифер
енцијалних једначина. Руска, пољска и америчка наука одале су Петровиhу 

признање као предсказатељу савремене науке (кибернетике, односно теорије 

система) радовима из област примена аналогија међу диспаратним појавама.8 

Како бити слеп пред утврђеном чињеницом професора Драгослава Митри

новиhа да Петровиhева књига Рачунање са бројним раз.маци.ма (1932) "пред
ставља монографију о неједнакостима и то йрву у свеШу", пре познате књиге 

Ineqиalities (1934) Хардија, Литлвуда и Поље. Или, закључак поменутог про
фесора, да су познате Караматине неједнакости произашле "из шињела" 
Михаила Петровиhа. Писац ових редова дубоко верује, а и лично се уверио код 

великог броја математичара, од најугледнијих са Универзитета у Београду до 

читавог пука у основним школама - да ове напред изложене чињенице о делу 

Михаила Петровиhа не познају. Једна мања група математичара често се пита, 

чак и јавно, шта је Петровиh урадио у науци, са скривеном негативном коно

тацијом. Они су, дакако, незнајше. Заљубљени су у своје 2-3 леме и 3-4 тео
реме које велики свет науке не познаје и знатно више раде у математици за 

основне и средње школе. Ту царују и нико им није дорастао. Да ли је тако? 

Дакако, наша истраживања Петровиhевог дела, поред очигледних успе

ха и признатих резултата, забележила су и пропусте које је научник имао. Био 
је годинама сам на Филозофском факултету у Београду (1894-1921) и то може 

7 Elie Cartan (професор на Сорбони), Улоzа Француске у развоју мааlемааlике, 
Предговор Михаило Петровиh, Публикација Југ. астр. друштва, књ. 2, Београд 1941, 
стр. Зб: исто, Сатурн б (1940), 4-5, б-7 (превод Милорада Б. Протиhа). Ово је пре
даваље професор Картана одржано 27. фебруара 1940. у Француском институту у 
Београду. - Значајно је приметити да је овај Картанов текст објављен у Београду и 
nосле nедесет година у часопису PuЬI. de Ј 'Institut math. 51 (б5), 1992, рр. 2-21. 

8 О овим веома значајним судовима погледати Мааtемааlичка феноменолоzија, 
б. књига Сабраних gела Михаила Пeatpoвuha. 
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бити нека врста правдаља за ове пропусте. Из Француске понео је у своју 

отаџбину многе манире и ставове француских математичара који су, очиглед

но, имали своје специфичности. Тако, код Петровића нема геометрија, нема у 

то време новог језика вектора и тензора, а о линеарној алгебри, о матрицама 

ни трага. Установили смо да је наш професор од једног задатка или маљег, 

олаког проблема састављао читаву "научну расправу", што се математичари

ма европског формата није могло десити. Методологија и само излагаље ра

справе у потпуности су у маниру француских текстова друге половине 19. века. 
Тако је Петровић писао до краја живота. Савремених проблема код љега нема. 

Није се мељао! Иако је радио и стварао до средине нашег столећа, није се одва

јао од садржаја 19. века. Код Петровића не налазимо личне ставове према 
хипотези континуума, студије о својствима разних простора, теорији скупова и 

другим радовима Кантора, "опасног" Кронекера, Дедекинда и многих других 

значајнијих стваралаца. Теорија мере и интеграције потпуно је изостала. 

Граничних процеса скоро и да нема. О Римановим многострукостима ни речи; 

Хилбертова учеља и отворени проблеми не постоје у делу Михаила Петро

вића. 

* 

Обимну и разнородну баштину упознао сам, пре свега, при састављаљу 

љегове библиографије радова. Петровић је тада за мене био веома угледан 

прегалац у науци и јавном животу, јединствен у средини у којој је стварао, с 

преко две стотине научних радова и распоном који се данас тешко може сре

сти. Можда више никада.9 Од диференцијалних једначина, преко математичке 
анализе, алгебре, па све до теорије вероватноће, Петровић је на свој начин 

обогаћивао науку својим сазнаљима. Нарочито за домаћу научну средину, а 

бирано и с пажљом за иностране часописе. Наведимо мишљеље професора 

Антона Билимовића (1953), дугогодишљег Петровићевог сарадника: "Петро
вић је у Србији био дуго једини професор чисте математике Филозофског фа

култета, па је, према томе, стицајем околности, морао заступати целокупну 

математику. На тај начин он је у области наставе играо улогу "лекара цело

купне медицине" у срезу. Таkва улога би у потпуности окупирала просечног 

професора, али Петровић, са својим оригиналним талентом, није могао оста

ти у положају "среског математичара".10 

Петровића је често било могуће срести и на неочекиваним местима, што 

је од мене захтевало да трагам међу разноврсним изворима и дисциплинама. 

Јавља се као писац закона, реферата и извештаја с многих научних скупова; 

изумитељ је неколико успешних патената; писац педагошких радова из мате-

9 Данашњи математичари, који на факултету не изучавају ни један део механике, 
физике или астрономије, тешко ће прихватити Петровићева настојаља у науци и њего

ве резултате. Они читаве поједине области којима се Петровић бавио не могу пратити! 
10 Зборник радова Математичког института, књ. З, Српска академија наука, 

Београд 1953, стр. IX. 
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матике за основне и средње школе; посебан је представник механичког схвата

ња у природној филозофији; астроном, сарадник дневних листова; запажен 

између два рата као писац путописа у нашој књижевности, историчар, есеји

ста, творац веома успешних система у криптографији за потребе војске и ди

пломатије; сакупља ч народног мелоса и фолклора; писац стручних текстова из 

рибарства и економије, океанограф и морепловац, итд. 

Било је и тешкоhа у изради ове монографије о Петровиhу, било је и оску

дице основног архивског материјала, као и других бележака и грађе, а све у 

жељи да се не прихвати ништа што није садржано у документима или веродо

стојном казивању. О Михаилу Петровиhу, као и о многим нашим заслужним 

математичарима 18, 19. и првих деценија 20. века, немамо много података. 
Научна биографија као посебна дисциплина код нас није негована, а оно што 

су савременици забележили било је недовољно. Породична архива и грађа по 

установама лако је нестајала у нередовним приликама или услед немарности. 

Сетимо се да је у времену Михаила Петровиhа било око десетак ратова и ве

ликих буна. Свакако да овоме треба додати и чињеницу да је Петровиh оста

вио врло мало аутобиографског текста. 

Књига о Петровиhу ставља у први план слику коју смо добили на основу 

онога што смо до сада успели да сазнамо, пронађемо и изложимо. Ова књига 

доноси аутентичне материјале о Петровићевом свету, који оживљава на стра

ницама ове књиге. Имајуhи на уму ову аутентичност, изабрао сам метод чисте 

фактографије, уз слободу скромног коментарисања извесних догађаја. При 

овоме, ослонац су биле материјалне чињенице, па препуштам читаоцу да сам 

изведе одговарајуhе закључке о појединим догађајима. 

Jegнociiiaвнo кааано, у овој књиаи ayiiiop се не бави оцењивање.м Пe
iiipoвиheвux peayлiiiaiiia. Ayiiiop се не yйyшiiia у аналиау goбpoi, ваљаноi, као 
и йоiрешноi у йрофесорово.м gелу. То би, gакако, била ayiiiopoвa iрешка и 

неоабиљносiii. Циљ је вepogociiiojнo иаложиiiiи iрађу, иаворе, peayлiiiaiiie, gе

ла, goiaђaje, а оцена gолааи са.ма йо себи. Oiiiyga, ова књиiа и.ма чиciiiy 
gоку.менiiiарну йoiiiкy и iiiaкo је iiipeбa йpuxвaiiiиiiiи. Уверен са.м у исйрав

носiii оваквоi ciiiaвa у иалаiању живоiiiа и gела Михаила Пeiiipoвиha. 11 

* 
Књига садржи три битне целине о животу и делу математичара Михаила 

Петровиhа. То су научникова йрейиска, потпуна библиоzрафија објављене ре

чи, као и леiйойис догађаја. 

11 До оваквог става дошао сам превасходно због оних математичара који ништа 
Петровиhево нису прочитали, а себи дају право да га оцењују и одређују му место у 
националној историји наука. Према личном сазнању, то су математичари осредњих 

способности или они који своју веома уску стручност "штанцују" и као конфекцију пре
носе, наводно, на даровите млађе, мислеhи тако да су они најбољи у средини којој при
падају. Најтужније је било посматрати једног од њих који је од математике побегао пре 
више од двадесет година писањем књига за децу, препричавањем туђих мисли, а у нови

је време чак и есеје из историје српског народа. 
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Први geo кљиге под насловом Писма обухвата део обимне преписке коју 
је Петровић водио од 1889. до 1943. године. Писмо је, свакако, најдрагоценији 
извор у истраживаљима историје науке и културе. Та кратка писана форма 

пуна је описа догађаја, одлука, решеља, подухвата, погледа на свет и свега оног 

што доносе живот и дело. Преписка је једно време била и носећа кажа у науци 

и култури. Негована и веома распростраљена. Поменимо да су Декарт, Га

лилеј, Кеплер, Лајбниц, Ојлер и други исказали у писмима скоро све што су 

створили. Чак је једно писмо, измељено Лајбницом и Њутном, узнемирило 

научну јавност око приоритета у проналаску диференцијалног и интегралног 

рачуна. Због писама принчеви су абдицирали, краљеви се убијали, а велике 

љубави настајале или се раскидале. 

Проучавајући математичке науке у прошлости српског народа (90)12 

запазили смо да је наш 19. век, све до половине нашег столећа, богат препи
ском. Учени људи су се дописивали, не знајући да нам тиме остављају велико 

благо. Дошло је доба да се та писма отворе и прочитају. Овде, дакако, постоји 

зебља да "писмо може преварити и онога ко уме да чита". Данашљи свет по

сленика науке и културе са захвалношћу их чита и с научним опрезом комен

тарише. "Наш човек је дуго зазирао од писменог израза и забележеног личног 

утиска и мишљеља", писао је велики Андрић Џумхуру. Али, наш стваралац ра

нијег доба користио се писмом да би исказао себе. Колико смо новог дознали 

и колике тајне разрешили читајући објављена писма Љубомира Ненадовића, 
Његоша, Ј о вана Грчића и других. 

Скромно и са опрезом, покушали смо да то урадимо у нашем матема

тичарском свету. Тај свет је имао велике људе, те нам је било веома важно да 

љихову преписку откријемо и предамо историји наука на коришћеље. Тако 

смо проучили преписку Милутина Миланковића и сликара Паје Јовановића (67), 
Ивана Арновљевића (87), Владимира Варићака (88) и Симе Марковића (89). 

Сада су пред читаоцима писма српског математичара Михаила Петро

вића. Преко две стотине писама је изложено у веродостојном препису или пре

воду. Овде је хронолошким следом приказан избор из Петровићеве преписке 

(селективна преписка). Избор је био нужан јер је писама веома много, а међу 

љима има и небитних. Рецимо, сачувана преписка Петровић-краљевић Ђорђе 

садржи око 600 писама, итд. При избору писама водило се рачуна о томе да су 
она од значај а за културну, а пре свега научну историју српског народа. 

Писма су нумерисана и садрже наше скромне напомене - коментаре, 

како би се олакшало читаље и решили делови који експлиците не пружају од

ређена сазнања. У овим спуштеницама није наведена литература, већ број који 
указује на дело у литератури која је одвојено изложена у прилогу писама. 

Михаило Петровић није волео да у друштву, јавно, "на улици", међу при

јатељима, чак ни и у породици- говори о свом научном раду, резултатима и 

слично. То је била љегова духовност која се тицала само љега, као и науке. Из 

ових разлога професорова писма у овој кљизи не садрже уско стручне матема

тичке садржаје. Петровић је математичар и у његовим писмима требало је 

12 Ово је број који позива на дело у исписаној литератури на стр. 190. 
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тражити математику. Ње скоро да нема, а наш бард науке као да је знао да да

нашљег читаоца не треба оптереhивати математичким темама. Неоспорно, 

математичари су због овог става незадовољни, али зато је свет добио дивно 

штиво, занимљиво и литерарно. Очитава се Петровиhев лик као човека вели

ког знаља, а тако једноставних и скромних склоности и жеља. 

Писма Михаила Петровиhа из времена школоваља у Пари:зу (1889-1894) 
дарују нам једно непоновљиво доба када је младост Србије ишла у свет и 

прикупљала знаља потребна отачеству. Она, уједно, откривају младог Петро

виhа као талентованог, вичног перу. Та су писма читава мало кљижевно дело, 

које је завредило да буде сачувана од заборава. А шта тек реhи За писма школ

ском другу Павлу Поповиhу, професору историје кљижевности и ректору 

Универзитета у Београду? 

Преписка с краљевиhем Ђорђем чини посебан блок кљиге. 

Поменимо-да у овој кљизи нисмо успели да прикажемо Петровиhеву пре

писку са значајним француским математичарима, пре свега Ермитом, Поенка

реом, Пикаром, Пенлевеом и Борелом. То he, свакако, бити урађено другом 
приликом. Битно је да су писма сачувана и да се налазе на неколико места у 

Паризу. 

Дру2и geo кљиге, под насловом Библиоiрафија, садржи целокупну обја
вљену Петровиhеву реч од 1894. до 1943. године. Библио2рафија је изложена у 
хронолошком следу, а учиљена је и одговарајуhа класификација, подела би

блиографских јединица по предмету. Свакој јединици придодат је такозвани 

оgјек, односно дела аутора који су се користили Петровиhевом јединицом и о 

њој писали на било који начин. 

Пре излагаља наслова дела Михаила Петровиhа покушали смо да иска

жемо неколико карактеристика професоровог научног рада које директно 

произлазе из садржаја Библио2рафије. Рецимо, Петровиhево понављаље у 

објављиваљу радова (нпр. домаhа и страна верзија), очитаваље и одвајаље 

фундаменталних радова од шареноликих и олаких текстова нематематичког 

садржаја, јачи и угледнији радови у младости по повратку из Париза, посте

пено напуштаље "јаких" студија у корист неких општих тема, што је последи

ца биолошке старости научника, итд. 

Tpehu geo кљиге, под насловом Лeiiioйuc, сажетим језиком лексиконског 
својства исказује битније догађаје везане за живот и дело Михаила Петровиhа. 

То је, заправо, календар догађаја у раду овог научника који пружа довољну 

информацију о догађају. Обим одреднице зависио је од значаја догађаја, као и 

од последица. 

ЛеГUойис обухвата период од научниковог рођеља (1868) до смрти (1943). 

Последљи део кљиге, под називом Ликовни йрилоi, садржи преко 50 фо
тографија и аутографа. Жеља је очита да се дело Михаила Петровиhа оживи 

и изабраном визуелном грађом. 

Кљигу прате одговарајуhи прилози, као што су коришhена литература, 

регистар личних имена и друго. 
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У састављању ове књиге користио сам своју монографију Лаuойис жи

втuа и paga Михаила ПеШровиhа, у издању Српске академије наука и уметно
сти (Београд, 1969). 

Велику захвалност дугујем професору Жарку Јовиhу, уреднику у Заводу 

за уџбенике и наставна средства, као и Александру Савиhу, асистенту Матема

тичког факултета Универзитета у Београду. Својевремено, професоров рођак 

др Бранислав Ивановиh, професор универзитета, посебно ме је задужио да 

стекнем што више знања о Михаилу Петровиhу. За корисне и добре преводе 

са француског језика дугујем велику захвалност свом пријатељу др Душану 

Адамовиhу, проф. универзитета.Ћерки Милки Трифуновиh, која је проверила 

све библиографске јединице, дугујем пуну захвалност. 

Ова књига о Михаилу Петровиhу у целости прати свих 14 књига Сабра
них gела МИхаила ПеШровиhа. О свим важнијим научним расправама и моно

графијама, као и текстовима нематематичког садржаја (патенти, океаногра

фија и друго) који су изложени у Сабраним gелима, њихов корисник he у овој 
књизи наћи допунска обавештења. Она су, махом, библиографске природе, 

описи из преписке, као и времена у ЛеШойису када је професорово дело наста

ло. Из тих разлога ова књига и носи број 15 међу књигама Сабраних gела 
Михаила ПеШровиhа. 

21. јул 1998. 
Београд Драiан Трифуновиh 
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Усйомена на јеgносемесйlрална йреgавања йо йозиву на Универзийlейlу у Брислу. 

AyiUo'ipaф Пейlровиhево'i йисма (Брисел, 10. мај 1934) блиском йријайlељу и gpy'iy 
Павлу Пойовиhу. 

(Ори'iинал у йородичном архиву Бо'iдана Љ. Пойовиhа, ближе'i рођака 

Бо'iдана и Павла Пойовиhа) 



СТУДИЈЕ НА ВЕЛИКОЈ ШКОЛИ 
У БЕОГРАДУ 

1 Бeo'ipag, 17. Јануара 1889. 1 

Госйоgине РекШоре, 2 

Јављам Вам ga не мо'iу gohи на исииш из нацршне 'iеомешрије 
18. ов. мес. јер сам сйречен болешhу, шШо hy gоцније ле'iалном свеgоџ
бом gоказаШи. 

С йошШовањем 

Михаило ПеШровиh 

фил. N 'iog. йр. маШ. оgсека 

1 АС-ВШ-1889, 142. Нацртну геометрију предавао је Димитрије Стојановић, а 
вежбања држао приправник-асистент Петар Вукиhевић. Због заузетости проф. Сто
јановића на српској железници (био је први директор државних железница), предавања 
је држао и Милан Капетановић (1). Петровиh је нацртну геометрију положио 28. фе
бруара 1894. са добрим успехом код Милана Капетановиhа (4). 

Допис младог Петровића указује на строг режим студија на Великој школи и 
уједно наговештава студентову незаинтересованост за геометрије. Ова одбојност пре
ма геометрији остала је у Петровиhу трајно. Због овога у Србији се све до 30-их годи
на овог века геометрија није изучаiзала на студијама математике (подробније у књизи (2)). 

2 Ректор Велике школе био је Светомир Николајевиh, професор опште историје 
књижевности (91). 





СТУДИЈЕ И УСАВРШАВАЊЕ У 
ПАРИЗУ 

2 Париз, 8. ОкШ. 89. 1 

Дра2и Пајо, 2 

Синоh исйраiiiих gegy, йа cag gobe на peg ga Ши йише.м. 3 Hehy Ши 
йисаШи како .ми је cag и како се осеhа.м у оваквим йрилика.ма, у ова
кво.ме свеШу, овако оgвојен og куhе og које се никаg нисам оgвајао и која 
је за .мене увек била .месШо у коме сам био среШан и заgовољан, - неhу 

Ши о Шо.ме йисаШи, јеgно заШо ga Ши не gосаЬује.м казивање.м оно2а 
шШо и сам у найреg знаш; gpy2o, заШо, шШо сам се ја некаg с.мејао Мар
ку, каg .ми је у йис.ми.ма Шу2овао; и најзаg, заШо ga Ши не из2леgа.м 
.малоgушан какав у овој йрилици нисам. 

Боље he биШи ga Ши йрича.м нешШо сШварније и йракШичније: Ка
ко смо йуШовали og Бео2раgа go Париза и са каквим gрушШво.м. 

Као шШо знаш, из Бео2раgа смо йошли са РисШо.м Пойаgиhе.м и 

Гавром С.миљановиhе.м. До Беча йуШовали смо .мирно, сШарци су цело-

2а йуШа сйавали и ја на њих нисам ни обраhао йажње. У Бечу с.мо 

йреноhили, йровели 1 gан, йа суШра gан оШишли на сШаницу оgакле 

1 Заоставштина проф. др Драгослава С. Митриновића; даље у тексту Заосiйа
вшiйина ДСМ (исто, Весник Друштва мат. и физ. Србије 12, 1960, 1-4). 

2 Паја = Павле Павловић, Петровићев школски друг из 1 београдске гимназије 
(1877-1885) и са студија на Природно-математичком одсеку Филозофског факултета 
(1885-1889). У блиском је роду (брат) с Петром Павловићем, познатим природњаком и 
једним од оснивача Природњачког музеја у Београду (раније Музеј српске земље, осно
ван у Београду 1895); познат је као дугогодишњи професор биологије у Београду. Паја 
је био најближи Петровићев друг. 

3 Петровићев деда по мајци, Новица Лазаревић (рођен у Гружи 1821) највише је 
учинио у школовању свог унука. Био је прота Саборне цркве у Београду и за његово се 
име везује порекло назива познате београдске кафане "Код знака питања". 
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йолази влак за Минхен. Таман .ми у сШаницу, а йреg нас из небуха - као 

ga је с неба йао- бану Ћура анШиквар са неким џако.м на ле!Ји.ма. Зами

сли са.мо: Пойаgиh са ње'iово.м вреhо.м ( виgео си ga је йрШља'i йонео у 
вреhи), Гавра са скрхано.м но'iо.м, Ћура са онолики.м Шрбухо.м найреg и 
са џако.м на ле!Ји.ма - и Париз! А.ма не би изабрао лейше gрушШво за 
Париз, йа ga си 'ia свеhо.м Шражио, као Дио'iен љуgе! 

Пойаgиhев йосао је био уз йуШ, ga се сва!Ја са сваким са ки.ме би 
gрушШво имало йосла, ga се цењка са кафеџија.ма, Шр'iовци.ма, сарафи
.ма4, бла'iајници.ма, келнерима иШg. и ga .меШнувши фес на 'iлаву (йуШо
вао је јеgнако са великим Шурски.м фесо.м), сШане на враШа og куйеа, Ше 
ga својим из'iлеgо.м йлаши йуШнике ga не улазе у њихов куйе. Ако иоле 
йознајеш Пойаgиhа, вероваhеш .ми ga је он све ово извршавао Шако ga 
би og ње'iа бе'iао и йойусШио .му и са.м !Јава, а ка.мо ли йлашљиви и нер
возни Швабе; ови су 'ia увек с.маШрали за Турчина и бе'iали из наше'i 
куйеа као !Јава og крсШа (ваљgа знаш ga Шваба и Турчин никако не 
.мо'iу зајеgно йуШоваШи збо'i Шурске йрљавшШине). 

Ћорави Гавра исШина није носио вреhу, али је он са.м вреhа. Og 
ње'iово'i gрушШва имали с.мо Шу вајgу, шШо с.мо 'ia увек .морали скину
Ши из ва'iона и 'iypaШu у ва'iон каg се йење. 

Но, најори'iиналнији и најинШересанШнији og свију био је Ћура 
анШиквар. Знаш веh какво'i 'ia је бо'i gao; йуШовао је обријан и са нао
чари.ма које су .му og наШра'i биле везане канайо.м. Но ийак он је био 
најсреШнији og свију нас; gegy су свуgа с.маШрали за Влаха збо'i gу'iачке 
косе и 'iовора; Пойаgиhа за Турчина йо из'iлеgу и фесу, а Гавру за Бу'iа

рина. Али Ћуру су с.маШрали свуgа за Баварско'i "феШера"5 и све gок 
није йро'iоворио, gобро је йролазио. Но оно шШо је најс.мешније коg ње

'iа било, Шо је сйоразу.мевање са Шваба.ма. Kag xohe у кафани шШо ga 
йоручи, он зовне келнера йреg себе, .ме~uе своје наочари, веже их og 
наШра'i, йре.мери келнера og 'iлаве go йеШе, као оно .мене Вујиh у 'iи.м
назији, ойсује .му .мајку швайску (разуме се на срйско.м) йа онgа йоручу

је. 6 Али како йоручује! Он је слушао коg нас Швабе како 'iоворе исква
рено срйски, йа .мисли ако и он Шако 'iовори, сваки he 'ia Шваба разу
.меШи. "Найрgај срйски, еШо Ши швабеhи", .муgрује Ћура. Cpeha са.мо, 
Ше зна йо неку немачку реч, Ше Шваба Шек og йрилике виgи шШа ohe ga 

4 Сараф (арапска реч) има значење мењача новца и златара који се бави купови
ном златног новца. 

5 Фетер, од немачке речи Vetter у значењу рођак. 
6 Реч је о Кости Вујиhу, професору немачког језика у Првој београдској гимна

зији (од 1858). Доцније, Петровиh he описати свог професора (15). На основу ових успо
мена Милован Витезовиh је написао једно своје дело (16). 
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му се gонесе. Да си био у ШШрасбурzу оно вече које смо ми й1у йровели, 
било би Ши gосШа смеја за 2оgину gана. 

ЕШо Шакво Ши је og йрилике било gрушШво са којим сам био сре
Шан йуШоваШи "колико ga је човек слобоgнији, и колико че{uворе очи 
више виgе но gвоје ". 

ШШо се Шиче моје саgашње околине, моzу Ши казаШи ga сам заgо
вољан, а ga би ми на йроШив сШрашно Шешко било ga сам осШао у 
Немачкој. Нема овgе оне уШеzнуШосШи, церемонија и 2луйих обичаја, 

које сам за оно неколико gана шШо сам у Немачкој йровео имао йри

лике ga виgим. Овgе Ши је све некако йрироgно, лако, без икакве наШе2-
нуШосШи и церемонија. Kog Шваба Ши је као законом йройисано како 
Шреба ga Ши је gржање у Шој и Шој йрилици, како Шреба gржаШи нож, 
а како виљушку каg јеgеш иШg., gок коg Француза све Шо иgе онако како 

је најлакше и најйрироgније, као и све gpyze сШвари. Па чак можеш се 
овgе носиШи како zog хоhеш; никоме неhеш йасШи у очи и имаШи збоz 
Шоzа каквих нейрилика. 

Ово шШо сам Ши казао, само је јеgан уШисак који сам ја осеШио 

йрошавши кроз Немачку и gошавши у Француску; Шо може биШи и 

само йрви уШисак и више нишШа; али је мени баш Шо мило шШо је йрви 

уШисак Шако лей, а како ми изzлеgа и ойравgаhе се. 

Заgовољи се Пајо за cag са овим, јер заисШа Ши не би ни имао за 
cag шШа gpyzo йисаШи, ако нисам pag ga буgем gocagaн својим Шуzо
вањем и ga Ши йишем о ономе шШо Ше не занима и шШо Ше се не Ши че. 7 

Док се буgем боље извесШио о мојој школи, и gок буgем боље йознао 

своју околину, йисаhу Ши више. 8 

А cag йрими најискренији йозgрав og Шво2 gpyza и исйисника Мике. 
Kag буgеш виgео, йозgрави og моје сШране Пешиhа, АранЬела и 

Трајка. Моја agpeca је: 
Michel Petгovitch, chez Мг. Miгman, 13 ,-ue Bгezin9 

(ОбиЬи који йуШ моје коg куhе) 

7 Наглашавамо овакав Петровићев став; до краја радног века у друштву, међу 
пријатељима, "на улици" никада није желео да говори о математици, о својим радови
ма и резултатима. Задобио је од малих ногу скромност насталу у породици свога оца 

Никодима, свештеника и професора Београдске богословије. 
8 Петровић мисли на Есо/е Noгmale Supeгieuгe, Paгis (даље у тексту ENS). 
9 Наш математичар је пошао у Париз да се о трошку своје породице годину дана 

припрема за пријемни испит ради уписа на ENS. Настанио се код породице Мирман чији 
је син баш по Петровићевом доласку завршио ENS. Посредством Јеврема Грујића, по
сланика Краљевине Србије у Паризу, млади Петровић је дознао за Мирманове (3, 4, 5). 



26 ПИСМА 1889-1943. ГОДИНА 

3 Париз, 1615. Нов. 89.1° 

Драzи мој Пајо, 

Прво и йрво ga Ше замолим ga ово йисмо не gol)e никоме у руке и 
ga za или исцейаш каg йрочиШаш, или za gобро склони а виgеhеш cag 
зашШо. Но йрво ga Ши јавим шШа Ши имам јавиШи. 

Твоје йисмо йримио сам и искрено Ши кажем ga ме је мноzо обра
gовало. У ме о си лейо оgабраШи све оно о чему би ја и желео ga ми јеgан 
искрен йријаШељ йише, а Шо је: не мноzо философирања, веh ga ми ga 
верну и йраву слику оноzа, шШо ме инШересује, за шШа сам раgознао, и 

шШо сам исШина осШавио, али о чему и gању и ноhу мислим. Само 

молим Ше ga ми увек овако йишеш. 
Добио сам gанас йисмо og Лаје Шайчанина. 11 Писмо је йисао болан 

и йреболан: сво му лице оШекло, ослабио, малаксао и киван на цео свеШ, 

као шШо ми йише у йисму, и као шШо би се виgело из йисма, а ga ми није 
казао. Преgаје у свих сеgам разреgа и ogpa се йреgавајуhи. Иначе ми не 
јавља нишШа, веh само gржи йесимисШичке лекције. 

О мени ga Ши кажем за cag украШко ово: gанас сам ишао са сином 
zазgарице, који је свршио Ecole no1·male superieure, gирекШору Ше шко
ле.12 Примио нас је врло лейо и казао ми је ово: йо закону у школу моzу 
иhи само Французи, али ga има начина ga и ја уl)ем у Шу школу. Само за 
Шо Шреба ga наш йосланик у Паризу уйуШи јеgну молбу франц. мини
сШру сйољних йослова, овај минисШру йросвеШе, који he ШражиШи ми
шљење og Уйраве школске, а ово he биШи у моју корисШ. То је јеgно; 
gpyzo је Шо, шШо морам ga йолажем йријемни исйиШ као и осШали 
ученици и без коzа се не улази ни у јеgну сШручну школу овgе. ИсйиШ се 

йолаже на леШо, а у школу улазим go zоgине. ЗаШо ове zоgине морам се 
ШруgиШи за исйиШ, који је врло озбиљан и йосШараШи се ga ми не йроl)е 
ова zоgина ни у шШа. Немој о овоме zовориШи нишШа коg моје куhе, gок 

Ши ја не йишем. 

Ја, казао ми је и Шо, ga hy иhи у школу као инШерн, биhу као у 
касарни, а никаква се разлика неhе йравшuи измеl)у мене и француских 
l)ака. Као шШо виgиш за cag моzу биШи йоШйуно заgовољан и йриону
Ши са вољом на йосао. 

А cag ga Ши кажем оно шШо ми је уйраво zлавно и шШо Ши йишем 
за Шо, шШо си ми Ши јеgини йријаШељ у Бeozpagy, на коzа се моzу у 

1n ЗаосШавшШина ДСМ 
11 Мисли на Павла Поповиhа, доцније професора историје књижевности и рек

тора Универзитета у Београду. 
12 Директор је био познати француски научник Жорм Перо, професор Сорбоне и 

члан Института (5). 
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овоме ослониШи. Ако ми можеш учиниШи ово шШо Ше молим, учини; 

ако не, нема никакве замерке, јер знам ga би мени било врло ШеLико ga 
учиним ово, за шШа Шебе молим. Свакако уверен сам, ga ако буgе зави
сило og Швоје йреgузимљивосШи, а не буgе gpyzиx Шешкоhа, учиниhеш 
ми ово. Ево о чему је с(йвар. 

СШвар се Шиче Шема(йа. 13 Ceguм ја Шако йре неки gан йа фило
зофирам: мајку му, каg сам лане gиzao муле 30 цес, а није ме кошШало 
мноzо муке, 14 за шШо ga не йокушам и ове zоgине йа ga зараgим ако не 
коња, а оно бар какав алов или лайШаш. 15 Време је исШина краШко, али 
каg би се йрионуло својски, можgа би се још моzло исШераШи шz:uo zog. 
Вајкао сам се и Шамо и овамо, али каg сам йомислио ga ми је сШвар йо
знаШија но она лањска, решио сам ово: ако се буgем извесШио о књиzа

ма и ако буgем виgео ga још има моzуhносШи ga се uзраgи go рока, xohy 
ga йокушам, йа ако уйали - уживај, а ако не - исцейај, йа ником нишШа. 

ТемаШ је: Пол и iioлapa коg кривих линија. 

Данас сам йиШао овоzа моz нормалца ga ми каже шШо о Шој сШва
ри, и ga ме уйуШи 2ge hy ga чиШам. Изненаgио сам се каg ми је казао оно 
шШо сам и сам мислио, а Шо је: ga му је йознаШ йол и йолара само коg 
линија gpyzoz сШейена: круzа, елийсе, йараболе и хийерболе, а ga му је 
сасвим нейознаШо йиШање о йолу и йолари коg кривих линија уойшШе. 

ИсШина казао ми је ga he о Шоме йоШражиШи шШо 2og и ga he ми каза
Ши шШо 2og gозна (а ја сам му казао ga јеgан мој браШ раgи Шезу о Шом 
йиШању), али на Шо се не моzу ослониШи. И као шШо виgиш Пајо, 

овамо-онамо йа ойеШ на Швој враШ. 

ПријаШељска и велика услуzа за коју ше молим, ова је: ga се са
сШанеш - како zog за најзzоgније нађеш - или са КайеШановиhем или са 

Боzgаном Гавриловиhем или са Нешиhем - а знам ga he Ши сва Шроји
ца pago оg2овориШи на сва йиШања, - йа ga им кажеш:16 ga је јеgан Швој 

13 Светосавска награда за студентске радове (Ше.маШе) на Великој школи уведе
на је 1872. жељом младог књаза Милана. Имала је висок углед и за награђени темат 
износила је око 2,5 професорске плате. 

14 Као студент IV године Петровиh је добио другу Светосавску награду за тема т 
из рачунарства. Рад је доставио под шифром "Non volumus vel\e, sed facere - Hobbes" 
(Хобсова изрека "Не желети, веh радити"), а награда је износила 30 дуката цесарских 
(АС, ВШ - 1889, 149). Млади Петро.виh је овим тематом зарана наговестио да га зани
ма рачунарство, којем he доцније дати своја оригинална решења призната од светске 
науке ( 4, 29). 

15 Алов је врстарибарске мреже потегаче, а лапташ повлачна мрежа. 
16 Милан Капетановиh је предавао нацртну геометрију, Богдан Гавриловиh нижу 

математику (аналитичка геометрија и тригонометрија), а Димитрије Нешиh - вишу 
математику (комбинаторика, алгебарска анализа, диференцијални и интегрални 
рачун). Гавриловиh није предавао Петровиhевој генерацији (4, 6, 92). 
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йријаШељ, йреgавач из унут.:uрашњосШи, йочео ga раgи Ше.маш, али како 
није са свим начисШо како 'ia Шреба раgиШи, и ga би желео знаШи ово: 

1. Тражи се ga се ШреШира йиШање о йолу и йолари кривих линија 
у ойшШе или са.мо линија gpy'io'i сШейена? 

2. Начин ШреШирања йиШања: које сШвари og йрилике Шреба обу
хваШиШи Ше.маШо.м, и на шШа нарочиШу йажњ у обраШиШи? У че.м у 

Шреба ga се o'iлega ори'iиналносШ йисца? 

З. Који.м књи'iа.ма Шреба се служиШи и нарочиШо којим франЦу
ским књи'iа.ма? 

4. Xohe ли се обраhаШи велика йажња на слике; Шреба ли ове ga су 
оgвојене og ШексШа, или у са.мо.м ШексШу? 

Og велике би важносШи било за .мене каg би .ми og'ioвope саой
шШио баш онако исШо као шШо их чујеш. 

Пајо! Ја зна.м gocpo колико са.м Ше ови.м наШоварио, али ийак Ши 
каже.м ga Ше ово ни као gpy'ia не обавезује ga учиниш, веh са.мо ако не 
буgеш нашао ga у Шо.ме не.ма великих Шешкоhа; и ако .ми йишеш ga .ми 
ниси .мо'iао ово учинити, ја hy знаШи ga йросШо није било .мo'iyhe. 

Али, ако се буgеш извесШио о ово.ме, онgа .молим ~ие - каg .ми бу

gеш йисао, јави .ми и ово: 

Какав је Шачан наслов Ше.маШа, који је крајњи рок за израgу, је си 

ли чуо ga 'ia још ко раgи - а нарочиШо КосШа СШојановиh, и јти шШа 
буgеш знао о Шо.ме.17 

ПиШања за која са.м Ше .молио ga .ме извесШиш коg йрофесора, Шо 
су йиШања на која и.ма йраво сваки ga се извесШи коg йрофесора, и која 
нису ни .мало нейошШена. И Пајо, ако буgеш у сШању ga се о њи.ма 
извесШиш, go .мене неhе зависиШи ga Ше.маШ буgе go рока 'iоШов; но са.мо 
Шреба шШо више хиШаШи, јер је вре.ме врло краШко и ако за неколико 

gана не gобије.м og'loвopa, .мора.м сасви.м оgусШаШи. Ако Ши йак није 

.мo'iyhe ga ово учиниш, йиши .ми оg.мах и извеgи .ме из неизвесности. 
Са.мо у свако.м случају йосШарај се ga нико, али айсолуШно нико, о 
ово.ме нишШа не зна. 

Ако ко случајно буgе gознао за ово, извеаuи .ме оg.мах. 

17 Коста Стојановић је студирао са Михаилом Петровићем у Београду и био у 
групи најбољих студената. Једно време био је приправник на Великој школи, а затим 
професор математике у гимназијама Ниша и Београда, да би утицајем Петровића 1904. го
дине био изабран за ванредног професора примењене математике на Филозофском 
факултету Велике школе у Београду. Одао се политици; поред Николе Пашића, истак
нути лидер Радикалне странке; досегао највише положаје у земљи. Отишао је Сто
јановић рано с Универзитета, у години анексије Босне и Херцеговине (1908), када се 
код Грка изборио да Краљевина Србија закупи део Солунске луке (7. 8). 
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А cag .молим Ше ga .ме извиниш шШо Ши овако йише.м, без икакве 
форме и са оваквим рукойисо.м; али ово Ши йише.м йосле йоноhи и у нај
веhој хиШносШи. Писаhу Ши боље gок буgе на чисШо. 

Позgрав og Швоzа Мике 

Ево Ши ойеШ agpece: Michel Petгovitch - chez Mr. Mirman, 13 гие 
Brezin, Paris. 

Вала, ако za буgе.м израgио, и.маhе.мо увек ga се с.меје.мо како са.м се 
рано сеШио. - Књиzе ако Ши кажу забележи Шачно. 

4 Париз, 2. Дец. 89. 18 

Драzи Пајо, 

Излишно је ga ши захваљујем на љубави и 2оШовосШи ga .ми 

учиниш оно, за шШа са.м Ше .молио. До gуше Нешиhеви оgzовори нису 

нишШа, али за .мене су врло важни у Шолико, шШо са.м из њих виgео ga 
се сШвар Шиче линија gpy2o2 сШейена, а не кривих у ойшШе. Пренерази·о 
са.м се каg са.м виgео какав је на.мhор Нешиh, и још у оваквој сШвари, zge 
.му је йросШо gужносШ ga уйуШи ђака, и zge се не Шражи ga он олакша 
израgу и ga с.мањи Шруg ђаку, веh само ga za извеgе из забуне и ga .му 
колико-Шолико ga йравац. И Шо је још Нешиh, коzа Шолики с.маШрају 
за фино'i и љубазно2 човека, 2оШово'i увек ga обавесШи сво'iа ђака. 19 

Мислим ga се pag овакве врсШе не сасШоји у Шо.ме, шШо hy ја набавиШи 
каШало'i какве књижаре, йреШуриШи йо ње.му, и gвоу.миШи gва .месеца; 

ga ли ga уз.ме.м ову или ону књи'iу; бојим се ga неhе биШи у њој gовољно 
.маШеријала, йа са.м је баgава йлаШио иШg., а .међу Ши.м .мо'iао са.м узеШи 

.мно'iо јевШинију, а у којој је Шо йиШање боље разрађена, иШg. 

Али нека иgе go ђавола; казао .ми је оно шШо .ми је било 'iлавно, а 
за оно gpy'io gойуниhу са.м. МаШеријала са.м веh скуйио gовољно, са 
йлано.м са.м начисШо, и .ма ga је време врло краШко, gржи.м ga hy 'ia изра
gиШи go Божиhа. Да ли he уйалиШи не знам; али каg се сеШи.м ga је 

18 ЗаосШавшШина дем. 
19 Ове Петровићеве речи о професору Димитрију Нешићу настале су у ђачком 

револту, типичном код студената. О Нешићу наш математичар је мислио најбоље, што 
потврђује и његова опроштајна реч у Загребу 1904 (9). Нешић је први открио Петро
вићеву склоност према математици (17) и све учинио да већ у 28. години постане члан 
Српске краљевске академије (4, 10). 
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уйалило лане каg је било .мање вероваШноhе, храбрим се. Свакако неhе 

.ми биШи og шШеШе и gангубе, јер .ми Ше сШвари Шребају и иначе за 
исйиШ, и .морао би их и без овога йосла ойширно разраgиШи. 

Али, Пајо, каg буgе.м йочео йисаШи u.мahy неких Шешкоhа, које 

gолазе оШуgа шШо ниса.м учио и чиШао нацрШну гео.меШрију на срй

ско.м. 20 Те су Шешкоhе у Шо.ме, шШо не зна.м срйске изразе за .многе и 
.многе сШвари у нацрШној гео.меШрији. Мислио са.м у йрви .мах ga Ши 
йошаље.м јеgну груйу Ших израза на француском йа ga их уйореgиш са 
срйски.м и ga .ми их йревеgеш. Али ово би било велики Шруg (а и gосШа 
велики безобразлук og .мене), и смислио са.м ga би се Шо.ме .могло најлак
ше овако йо.моhи: каg би Ши .могао ga .ми набавиш йројекШивну гео.ме
Шрију, КайеШановиhеве Шабаке, og йринцийа gвојних знакова, gвојних 
размера иШg. йа go краја, и Шо ga .ми уз.меш йоg кирију зајеgно 10-15 gа
на, йа ga .му йлаШи.м колико гоg Шражи, или ga .ми је куйиш. Моји.ма са.м 
коg куhе йисао ga Ши gagy йаре колико Шреба, йа ако је буgеш набавио, 
йоgај .моји.ма коg куhе ga .ми је йошаљу, и Шо овако Шабаке ga увежу са 
gва конца унакрсШ ga не исйаgају; заШи.м gве Шраке og арШије унакрсШ, 
и на јеgној og њих agpeca; чика СШанко црквењак нека Luи оgнесе у 
йошШу, гgе he се йре.мериШи и йлаШиШи. Не.мој ga се с.мејеш шШо овако 
цейиgлачи.м. 

У осШало.м ако би Ши било лакше ga зайишеш на арШију све ове 
изразе које не зна.м на срйско.м, йа ga Ши КайеШановиh избележи називе 
срйске, јави .ми. Са.мо ga Ши каже.м ово шШо јеgнако и.ма.м на у .му каg гоg 
Ши йише.м о ово.ме йослу, а Шо је: ga врло gобро зна.м колике су ово жр
Шве које ишШе.м og Шебе cag у ово.ме времену, каg и.маш највише йосла 
у школи, као шШо са.м и ја лане и.мао; али ga све ово чи.ме Lue ШереШи.м 
важи са.мо у Шо.ме случају ако .можеш ga уgесиш ga Ше не кошШа .много 
.муке. Да и.ма.м више йријаШеља и gругова, йа ga их .моли.м наиз.менzще за 
ове сШвари, најбоље би било; овако сав ШереШ йаgа на Шебе јеgнога. А 

жао би .ми било ga баШали.м йосао, каg са.м веh набавио књиге и накуйио 
gосШа .маШеријала за ово неколико gана. У осШало.м више Ше неhу 

ШереШиШи goгog не израgи.м йосао, каg hy Ши га йослаШи ga га йреgаш 
гgе Шреба. 

Моји.ма коg куhе и иначе никоме не говори нишШа. 

О себи и својим йослови.ма не.ма.м Ши чега новога йистuи. Ако си 

био скоро коg .моје куhе, ваљgа су Ши казали шШа са.м йисао ga Шреба 
раgиШи ga би ушао у школу. Као инШерн уhи hy на леШо, йошШо изgр
жи.м исйиШ, а йосеhиваhу часове чи.м буgе израђена све шШо Шреба у 

20 Делима из нацртне геометрије српска математичка кљижевност је била веома 
сиромашна (2); тек је 1899. Димитрије Стојановиh објавио течај нацртне геометрије 
(11). А књиге из пројективне геометрије јављају се тек средином овог века. 
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Бео2раgу и овgе раgи gозволе. 21 Не знам ga ми је gega йреgузео шШо2оg 
йо ономе шШо сам му йисао; не йишу ми айсолу(йно нишШа о Шоме. 

На околину сам се веh сасвим йривикао и каg веh не мо2у имаШи 

све оно шШо сам у Бео2раgу имао, заgовољавам се и са овим. ДруLиШва 

немам, али ми за ову 2оgину и не Шреба, а каg йређем у школу uмahy 

зацело gру2ова каквих желим. Време йровоgим чиШајуhи, учеhи, швр
љајуhи и зијајуhи йо Паризу. За ових месец и йо gана gосШа сам 2а искр

сШарио. 

Пише ли Ши шШо Паја Шайчанин? Мени найиса јеgно йисмо шШа 

ли је, йа Шу и ШуШило. 

А cag Пајо у зgрављу осШај Ши Шамо учеhи за исйиШ, а ја овамо 
pagehи овај йосао који сам йочео. Kag буgем свршио извесШиhу Ше, и 
йослаШи 2а ga 2а йреgаш. А gоШле au геvоiге! 

С йозgравом Швој Мика 

5 Париз, 23111. Дец. 89.22 

ДраzиПајо, 

Толико сам заузеШ око ове сШвари коју раgим, ga Ши не мо2у ни о 
чему gpyzoмe йисаШи. Ја сам Ше јеgанйуШ за сва2gа молио ga ме извиниш 
за све gок не буgем свршио са овим. 

СШвар найреgује и скоро је свршена,, Шако ga hy Ши је йослаШи 
ogaвge око наше2 Божиhа ga је йреgаш. Табаке сам йримио и велико Ши 
хвала; али ми нису нишШа вајgили, јер о йоларима нема у њима ни йо

мена. Са gpy2e сШране ойеШ gобро је Шо, шШо сам се сам сеШио за све 
изразе шШо су ми Шребали, и само је осШао јеgан, за који Ше молим ако 

2а знаш ga ми оgмах јавиш, како не би збо2 Шо2а оgла2ао йрейисивање. 
СШвар је у Шоме шШо не знам како КайеШановиh назива срйски: figuгes 
polaiгes гecipгoques у polail-es ,-ecipгoques.23 О овоме се можеш извесШиШи 
из својих йрибележака ако их имаш. Молим Ше, Пајо, йо2леgај у йри-

21 Министарство спољних послова Краљевине Србије требало је да опреми у 
Париз све гаранције о озбиљности Петровићевих студија и темељности његове младе 

личности. 

22 Заосйlавшйlина ДСМ 
23 Термин (figures) polaires reciproques може се узети као реципрочне поларе или 

обвојнице. 
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белешке оg.мах чим gобијеш ово йис.мо, йа .ми оg.мах 1-tайиши са.мо 2-3 ре
чи и йошаљи, како бих .моzао оg.мах йрейисиваШи 1-ta чисШо. 

Ако би Ши било .мozyhe ga .ми йошаљеш још и gефин.ицију хар
.мон.ијских йолова и йолара, врло би gобро учин.ио; али ово .ми н.ије Шо
лико важн.о као он.о йрво, и 1-tе.мој збоz њеzа оgлаzаШи. 24 

Јави .ми у исШи .мах ga ли, каg Ши буgе.м слао сШвар, ga Ши уйуШи.м 
йреко школе или йраво куhи, у ко.ме .ми случају йошаљи Шачн.у agpecy. 

Позgрав и велико хвала og Швоzа Мике 

6 Париз, Први gан. Божиhа 89. 25 

ДраzиПајо, 

Послах Ши gан.ас ше.маш ga za йреgаш у школи. Мисли.м ga he 
сШиhи за вре.мен.а. Чи.м za йри.миш, .моли.м Ше исйрави za лейо, ga н.е буgе 
савијен., йа оgн.еси у школу, зајеgн.о са ово.м коверШа.м н.а којој је .моШо 

и у којој је и.ме "йисца ". 26 ПреgаШи Шреба секреШару или ако овоzа 1-te 
.можеш ga н.ађеш, фа.мулузу, а кажи ga Ши za је йослао јеgан. gpyz из 
ун.уШрашњосШи.П Цере.мон.ија йри йреgавању н.е.ма н.икаквих: йросШо 
ун.есеш коg секреШара и йреgаш .му. Ја са.м лан.е, н.е сШиzавши ga йреgа.м 
31. Дец. йреgао za 1. Јан.. ран.о у јуШро фа.мулузу, који za је .меШн.уо н.а се
креШарево .месШо, и казао ово.ме ga је Ше.маШ јуче gошао. 

Са.мо Ше .моли.м ga 1-te зн.а 1-tико! 

Пази са.мо .моли.м Ше ga йри йреgавању н.е заборавиш шШо zog; 
йреgаШи Шреба Шабаке, Шри карШо1-tа са слика.ма и коверШу. 

Две н.оhи како 1-te сйава.м збоz Шоzа йолакоz йрейисивања, с који.м 
са.м заgоц~-tио н.е з1-tајуhи како ga йревеgе.м он.е изразе за које са.м Ши 
йисао. Моји коg куhе зl-lа.м ga се сШраш1-tо љуШе шШо и.м Шолико gyzo н.е 
йише.м; али шШа hy и.м. Hohac и суШра ga се исйава.м, йа hy и.м йисаШи. 

Пapgol-l за овако йисање, али ойо.мен.и се ga са.м сањив и бун.ован., и 
ga јеgва чека.м ga се изврн.gуйи.м у кревеШ. 

24 Рукопис Петровиhевог темата није сачуван, те не познајемо шта је узео за 
дефиницију ових објеката (12). 

25 Заосйlавштина ДСМ 
26 За Светосавску награду Петровиh је користио шифру ,Jv2ds = min', што се може 

тумачити као: "Укупна енергија на путу да је најмања". 
27 Фамулус = famulus (латинска реч) има значеље - школски послужитељ. 
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Ако би случајно оgоцнио за сеgам gана може се уgесиШи са фаму
лузом, йа ga им каже ga је gошао раније, али 2а није йреgао. Ако Шреба 
за Шо йара, узми og моје куhе. Молим Ше јави ми ga си йреgао. 

Велики йозgрав, хвала Ши Швој Мика 

7 Париз, 21/9. Јан. 90.28 

Дра2и Пајо, 

Дозволи ми ga Ше замолим још и за ову йријаШељску услу2у, йосле 
свију оних шШо си ми их веh учинио. Да бих оgмах знао шШа је са 

Шемом, кажи мој има ga ми Шеле2рафишу исШо2а gана, ако ШемаШ буgе 
на2раЬен, а ако не, не 'iовори нишШа, веh ми јави йисмом ga се йокријем 
ушима йа ga hуШим. У случају ако би ми имали gобру весШ јавиШи, нека 
ми Шеле'iрафишу на овај начин: Petrovitch, 13 rие Brezin, Paris, Дру'iа 360. 

Дру'iа означује ga је gpy'ia нa'ipaga, ако је Шреhа они нека означе: 
Tretcha, ако је йрва, нека меШну Прва, али само јасно и раз'iовеШно. 360 
значи суму нa'ipage у gинарима; ако буgе gpy'iи број нек меШну ње'iа. 

Молио бих Ше ga им Ши найишеш gейешу на йарчеШу арШије у овом 
облику као шШо сам Ши найисао, йа ga им gаш ga Шеле'iрафишу. Само 
нека 'iлegajy ga ми оgмах исйраШе. Ако не gобијем никакву gейешу go 15. 
go йоgне, смаШраhу ga сам оgбијен, шШо ми у осШалом не би ни било 
чуgо, јер се Шакви ШемаШи не page за месец gана. Реч кошШа - мислим 

30 й.g. 
После неколико gана, ако буgеш сШи'iао, молио бих Ше ga ми 

йишеш, како је било о Св. Сави, ко је и какву бесеgу у школи 'iоворио, 

како су осiйали ШемаШи иШg., или ако Шо не би мо'iао, ga ми йошаљеш 
јеgне наше новине, у којима би Шо било. Ако буgе шШо било og Шема
Ша, йиши ми, како је gega био заgовољан, ga ли је био у школи као лане 
и ga ли је очекивао ga he и ове 'iоgине биШи оно исiйо шШо и лане. 

И ойеШ Ше молим, ойрашШај за све, йа и за овакво йисање и йрими 

йозgрав. 

og Шво'i Мике29 

28 Заосй1авшй1цна ДСМ. 
29 За достављени темат О йолу и йоларц кривцх линија Петровиh је добио другу 

награду. Прва, награда није додељена. Образложеље Петровиhеве награде написао је 
Богдан Гавриловиh (4): ,Други између тих темата "Jv2ds = rnin", заслужује више пажње. 
Из прегледног и лепог распореда и излагања научних метода види се да је писац његов 

потпуно разумео оно што је израдио. Рад за себе није потпуно заокружен. Крупније и 
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Legation de SerЬie 

en France 

ПИСМА 1889-1943. ГОДИНА 

Paris, le 2.feb. 1890. g. 30 

Госйоgину Михаилу ПеШровиhу, 

Госйоgине, 

Схоgно Вашој молби og 28. јануара ПослансШво се обраiиило овg. 
МинисШарсШву ИносШраних Дела ga Вам изgејсШвује улазак к{ю "inter
ne" у школу "Ecole Normale Superieure ". У Шоме је йисму ПослансШво 
ШакоЬе извесШило МинисШарсШво ИносШраних Дела ga се йоШчиња
ваше свима условима йройисаним за унуШарње йиШомце и ga сШе изја
вили ga Ваши роgиШељи йрисШају ga og'ioвope свима новчаним обавеза
ма које су скойчане са инШернаШом йа и онима, ако би за сШранце у 

инШернаШу йосШојале. 

Прилажем Вам овgе койију йисма, које сам йо овој сШвари gобио 

og 2. Сйилера. Из ове hеШе койије виgеШи йоg каквим Вам је условима 
оgобрен улазак у йоменуШу школу. 

Обраhајуhи Вам йажњу ga је нужна ga се йокажеШе йримеран у 
извршавању свију gужносШи, којима су йоgложни йиШомци, меЬу који

ма је месШо за Вас Шражено и gозвољено, као и ga имаШе на уму ga cag 
само og Ваше сйреме за исйиШ зависи йријем на исйиШу и улазак у ин
ШернаШ - pagoвahy се ако Ваше оgлично влаgање и усйешно учење у 

Шој школи буgе ойравgало сШарање Ваших сШаријих за Ваше изgр

жавање. 

ПримиШе Госйоgине, уверење мо'iа йошШовања 

Јеврем Грујиh31 

ситније погрешке његове леже у томе: 1. што начела о хомогеним координатама није 
изведено у целини; 2. што се писац у некојим повечим партијама бавио искључиво 
историјским делом, а не теоријом њиховом и З. што је местимично преводио познатија 
научна дела. 

Али кад се узме у обзир да се он у свом раду ипак кретао и на пољу модерне 

геометрије, да се користио лепим матодама новије алгебре и најпосле да је он у сваком 
погледу с мером и с вољом радио - то препоручујем да се тај рад награди другом 

наградом. 

Београд Др. Б. Гавриловиh 
12. јануар 1890 г. проф. В. Школе" 
30 Заоставштина Михаила Петровиhа у Музеју града Београда; даље у тексту -

Заосiйавшiйина МП. 
31 Јеврем Грујиh је био на дужности посланика Краљевине Србије у Паризу. 
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Госйоgин Грујиh, минисШар Србије 

Париз, 13. фебруар 1890. 32 

Госйоgине МинисШре, 

У og'ioвopy на Вашу изјаву og йрво2 ово2 месеца, имам чaciii ga Вас 
извесШим ga Госйоgин МинисШар Завоgа за васйиШање оgобрава 

М. Пeiiipoвиhy ga yчeciiiвyje на буgуhем конкурсу йријема у Вишу нормал
ну школу (Научна секција). 

Госйоgин Фалијер биhе gужан ga gобро информише Ваше2 земља
ка о својој оgлуци и ga 2а йозове ga се уйише у сйисак кaнgиgaiiia који he 
ociiiaiiiи йри Париској акаgемији go иgyhe2 йрво2 мapiiia. У случају ga 
М. ПеШровиh буgе йримљен у Нормалну школу, мораhе, йре не2о шiiio 
се у њ у уйише, уйлаШиШи суму og gвaнaeciii ciiioiiiинa франака за йлаhа
ње йансиона Шоком школске 1890-1891, и ga осим iiio'ia, исйлаШи Шро
шкове ойреме који износи 405 франака. 

ПримиШе Госйоgине МинисШре изразе мо2 gубоко2 йошШовања 

Е. Сйилер 

10 Париз, 24. П 1890. 33 

ПошШовани Госйоgине, 

Са2ласно оgобрењу које сам као ciiipaнaц йримио og Госйоgина 
МинисШра Јавно2 образовања, ја gоле йоШйисани Пeiiipoвиh Михаило, 
ро!Јен у Бeo'ipagy (Србија) 8. маја 1868, насШањен у Паризу, улица 
Брезен бр. 13, објављујем своју намеру ga учесШвујем ове 2оgине на йри
јемном конкурсу у Вишој нормалној школи. После завршеШка Школе, 

службоваhу у Србији. 
Писмо за йозив на конкурс Шреба йослаШи на моје име, Париз 1 З, 

улица Брезен. 

Михаило Пeiiipoвиh 

32 ЗаосШавшШина МП; превод писма је наш. 
33 ЗаосШа,вшШина МП; концепт писма директору ENS; превод писма је наш. 
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11 Бeozpag, 2. Јун 1890.34 

Пошiйовани Госйоgине, 

У склаgу са условима йријема на Вишу нормалну школу у Паризу, 

ја gоле йоiййисани Лазаревиh Новица, свештеник из Бeozpaga, сiйара
iйељ z. Пеiйровиh Михаила, обавезујем се ga исйуним све материјалне 
услове оgреЬене за њеzов йријем у Школу и йосебно ga уйлаiйим цену 
йансиона и ойрему, у случају ga Михаило Пеiйровиh буgе йримљен у 
Ш колу. 

12 

ДраzиПајо, 

Свештеник из Бeozpaga 

Лазаревиh Новица 

Париз, 8. Окiй. 1890.35 

Пре свеzа ga iйи чесiйиiйам славу и ga Ши йожелим све оно шiйо Ши 
искрени gpyz и йријаiйељ йожелеiйи може, а шiйо би било йлеоназам ga 
iйи реЬам. Ах, шiйо не моzу ga gолеiйим за јеgан часак, йа ga зациzа
нишемо коју онако йо нашки. 36 Kag буgеш йошао у йоgрум ga iйочиш 
вино, сакриј јеgну флашу у џей, йа их искайи неколико (само ga нико не 
виgи) у зgравље iйвоzа бившеz циzанбаше и орiйака у аласлуку. Сеiйи се 

34 ЗаосШавшШина МП; концепт писма професоровог деде директору ENS; превод 
писма је наш. После прибављених гаранција, препорука и одлука Петровић је полагао 
пријемни испит у ENS. Његов колега из ENS записао је: "Иако је био странац, Петро
вићу је било дозвољено да учествује на конкурсу за упис ENS (Одељење за науку), а 
начин на који је положио пријемне испите био је тако бриљантан да је издејствовао да 
уђе у ENS под истим условима као француски студенти" - Ш. Морен (93). 

35 ЗаосШавшШина ДСМ. 
36 Петровић је још од гимназијских дана свирао виолину; био је самоук и махом је 

изводио народну, а посебно циганску музику. Од "ћемана" се није одвајао и у интернату 
ENS. Његов школски друг из ENS, познати француски природњак Шарл Морен записао 
је Јовану Карамати {1964) успомене на Michel-a. Поред осталог, наводи: "Био је то 
шармантан, мио друг, увек добро расположен, понекад ћутљив. Свирао је виолину као 

Циганин, понекад носталгично; виолина је била увек поред њега и узимао би је 
неприметно, увек спреман да је остави ако би помислио да омета рад својих другова. 

Волео је дуге шетње и водио нас је понекад кад се шета Паризом или његовом околи
ном. Волео је риболов; носио је са собом фотографију једне рибе, мислим кечиге, чија 
дужина је превазилазила његову висину. Причао нам је анегдоте о подвизима рибара 
које не могу овде причати, јер они нису имали за жртве црвене рибице школског аква

ријума" (13, 93). Доцније, Петровић ће имати и свој оркестар аматера "Суз", састављен 
од наставника Универзитета у Београду (14). 
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како се он, 'iрешник, мучи и йревија овgе без вина, и gaj му Шу уШеху, ga 
му бар орШак ужива Ше бла'iоgеШи, којих је он лишен. 

Х Ше о сам ga Ши йишем о йуШовањ у, али је сШвар веh засШарела, 
јер је веh 1 О gана како сам сШи'iао овgе. А можеш и вероваШи ga је 
йуШешесШвије било инШересанШно каg се йуШује Шреhом класом чеШи
ри gана и Шри ноhи, и каg се заgржава на свима, йа и најмањим сШани

цама. Да ли he йуШ у Шаквим йриликама биШи йријаШан или не, зависи 
увек og наочари кроз које 'iлеgаш. Неки би на моме месШу йроклињао 
онај час, каg је и йомислио ga иgе Шреhом класом на Шако gу'iачак йуШ, 
са онаквим gрушШвом и са онаквим нейријаШносШима. А ја сам му 

философирао ga је боље корисШиШи се са оно мало йријаШносШи које 
Ши нуgе Ше йрилике, не'iо се љуШиШи збо'i нейријаШносШи. Баш Шо 

шШо се сШаје на свима сШаницама, шШо је ва'iон увек йун и шШо на 

свакој сШаници йо чиШава руља улази у ва'iон, баш Шо шШо је иначе 

Шолико нейријаШно, gaje Ши маШеријала за забаву, само ако не йосма
Шраш кроз црне наочари. Како ga Ши се не gойаgне философија оно'iа 
'iузаШо'i Швабе, шШо је cegeo насйрам мене, и йореg ШуцеШа кобасица и 
флаше йива развио своме синчиhу, шШо је cegeo йореg ње'iа, йриgику 
како се не Шреба на овоме свеШу ни за шШа љуШиШи, јер љуШњом 

казниш само'i себе збо'i йо'iрешака gpy'iux или збо'i йо'iрешака суgбине; 
"'iлegaj ga из сваче'i извучеш сву корисШ која се може извуhи; ако Ше ко 
'iaba 2 .... Шом, сине мој, са'iни се, скуйи 'ia, и ваgи из ње'iа нишаgор" 

( ваљgа знаш ga у Немачкој из Шо'i маШеријала ваgе амонијак и ниша
gор ). И gанас се смејем каg се сеШим ово'i каракШерисШично'i облика, у 
коме је 'iузаШи Шваба исказао своје начело. Па каква Ши се йознан

сШва Ш у не найраве! ДосШа је ga сеgнеш caiii-gвa уз сво'iа сайуШника, йа ga 
му знаш цело живойисаније og бабиња go gанас. Не би се ни йреg миШ
ройолиШом Михаилом исйовеgио Шако као йреg Шобом. Знаш ме gобро 

како сам Ши йоШежак на йрављењ у йознансШва; али на оволиком йуШу, 

са оваквим gрушШвом, Шо Ши се само намеhе. Сеgимо јеgан сйрам gpy
'io'ia јеgно йо саШа, 'iлеgамо кроз йрозор og ва'iона и зевамо; он йрийали 
ци'iареШу и замоли ме за машину; Шо је gосШа ga му се ga йрилике ga ми 
каже куgа йуШује и каквим йослом и ga ме, извињавајуhи своју слобоgу, 
уйиШа куgа и ја йуШујем. Па ако неhемо gy'io йуШоваШи зајеgно, йо
знансШво се на Шоме заgржи, и расШанемо се са "habe die Ehr:e ";37 али ако 
hемо йуШоваШи gан-gва зајеgно, за йола саШа смо Шакви йријаШељи, 

као ga се йознајемо og йре gесеШ 'iоgина. Онgа йрво насШаје објашњење 
'ige hемо мењаШи влаке, како hемо месШо изабраШи, како би било ga 
зајеgно куйимо шШо за јело ga не би Шрошили у ресШорацији иШg. За-

37 "Част ми је". 
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Ши.м насШаје исйовеgање: ко је он и шШа је, чиме се бави, како иgу йо

слови, йроба ga навеgе разzовор на йолиШику, и йрича ми о Милану и 
НаШалији, а мораш ga се крсШиш и чуgиш како Ши свако зна о њима 
Шри gана ga йрича. 38 Најзаg каg се йриближи месШо расШанка измења
Ше agpece (разуме се, можеш му gаШи agpecy какву хоhеш), и расШанеШе 
се као gобри и сШари йријаШељи. Па Шек шШо си се расШао са Шим йри

јаШељем, йрилази Ши gpy'iи, и са њи.ме йонављаш сав онај peg као и са 
йрвим, ga za йосле исШо онако заборавиш као и оноzа йрвоz. 

Али се наЬе и Шаквих йознансШава, која осШају Шрајна, и og којих 
Ши осШају йријаШне усйомене. Пошао сам из Беча у исШом ваzону са 

јеgним сликаром из Париза. Целу ноh и цео gан йуШовали смо све заје

gно, а не йроzоворивши ни речи. У Инсбруку изаЬемо оба из ваzона ga 
йроменимо влак, и Шаgа се наЬемо ойеШ у исШом ваzону. То му некако 

йаgне уочи, Ше ми йриЬе и учШиво зайиШа куgа йуШујем, и знам ли 

француски. Kag му ogzoвopu.м ga йуШујем за Париз и ga знам францу
ски, Шолико се обраgовао, ga мал шШо ме није заzрлио. Оgмах ga конgу
кШеру gве форинШе, Ше нам ga засебан куйе, zge се смесШисмо и на
сШавимо разzовор go йола ноhи. За Шо време изнео ми је на ШайеШ све 
шШо је знао о себи, сликарсШву, Паризу, школама йариским иiiig. И не 

осеШисмо каgа йроЬе ноh. 

СуШра gан йрејуримо Швајцарску, и вече нас заШече у Белфору, 
варошици Француској близу 'границе. Ту смо Шребали чекаШи неких 

5 саШи на gpyzи влак. Но случајно мој йознаник и.мао је Шу йознаШоz 
шефа сШанице и још неке чиновнике. Поручи шефу gagobe (јер није био 
Ш у); не йоШраје ни йо саШа, а ево Ши њеzа са још неким чиновницима. 

Оgмах се уйознамо, и шеф нам каже ga је йоручио вечеру, но goiiiлe ga 
нас сйровеgе йо вароши. ЛуШасмо нека gва caiiia йо Белфору, виgели све 
шШо је имало ga се виgи, а заШи.м оgосмо на вечеру. После ове уgари се 
у йијанку, йевање, йричање, и све шШо иgе уз Шо. Били смо сви весели, 

а највише чини ми се ја, који сам за све ово и.мао ga блаzоgарим йукоме 
случају, шШо сам йуШовао у Париз Шреhом класом и шШо сам наишао 

на оваквоz йознаника. Не знаш, Пајо, колики уШисак чини на некоzа из 

какве уgаљене варошице француске Шо, каg чује ga йуШујеш у Париз. 
Париз је за њих нека обеШована земља, а замишљају za као нешШо из 
хиљаgу и јеgне ноhи. Овоме не Шреба се чуgиШи, јер у овако уgаљени.м 

варошицама чeciiio нема ни њих gвоје који су за своzа живоШа били у 

Паризу, јеgно збоz Шрошка, а gpyzo и збоz чуgноваШих йојмова које 
и.мају йровинцијалци о Паризу. Beha је йровала измеЬу Белфора и 
Париза, но коg нас измеЬу каквоz Омољскоz села и Бeozpaga. 

38 Реч је о Обреновиlшма, краљу Милану и краљици Наталији. 
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Најзаg, каg gobe време ga йолазимо хШеgосмо ga йлаШимо, но 'iaзga 
оgzовори ga је све йлаhено йа чак и сШвари нам йонесоше наши љубазни 
gомаhини go сШанице, исйраШише нас go ва'iона, нареgише конgукШеру 
ga нам ga засебан куйе, и најзаg се кренусмо. СуШра gан био сам у 
Паризу. 39 

Из ово'iа сам извео Шо наравоученије, ga ако желиш ga Ши овако 
gу'iачак йуШ буgе, йореg јефШиноhе, још и шШо йријаШнији и веселији, 
Шреба иhи Шреhом класом, и не биШи gрвен йрема свакоме са којим Ше 

нанесе йрилика ga се уйознаш. 
У школу улазим 20. ОкШобра йо нашем. Kag уЬем и оgомаhим се 

йоШйуно, йисаhу Ши ойширно о живоШу и pagy у овој оригиналној 
школи. Иначе о овоме, како се cag живи, немам Ши шШа йисаШи. 

Јеси ли свршио исйиШе? Мислиш ли у службу или у војску? Глеgај 

ga у ферију буgеш слобоgан, а gahe ваљgа Бо2 бољу рибљу 2оgину но ову 
йрошлу. 

Молим Ше, йиши ми шШо скорије, али Ше не обавезујем ga ми 
найишеш оволико, колико ја Шеби. Ово сам чинио за Шо, шШо cag, йа 
go йочеШка школе, имам и сувише слобоgно2 времена. Али ако је и са 
Шобом Шакав случај, онgа бих најволео каg би морао ga узмеш амалина 
ga Ши йонесе йисмо на йошШу. 

Моја agpeca још йо сШаром: Michel Petrovitch, 13 rue Brezin, chez Mr. 
Mirman- Paris. 

Молио би Ше, Пајо, ga ми ако Ши је мozyhe, увек у йисму назначиш 
како су баба40 и Миша41, јер се og мојих не мо'iу наgаШи искреносШи у 
Ш о ме. 

А cag, gpa'iи Пајо, сеШи се Шво2 уgаљено2 орШака, искайи коју 

чашицу у ње'iово зgравље и йрими ње'iов йозgрав, 

Швој Мика 

39 Нисмо успели открити име овог француског сликара. 
40 Наш математичар мисли на бабу по мајци Марију Нешиh-Лазаревиh. Рођена ј е 

1830. у Београду; била је сестра Симе Нешиhа Терџумана (рођен 1831), прве жртве 
догађаја на Чукур-чесми у Београду (1862). Марија је умрла 1895. 

41 Миша = Милош је млађи брат Михаила Петровиhа. Рођен је 1872; био је пред 
матуром када је умро од сушице (туберкулозе). 
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13 Париз, 7. Децембра 1890. 2. 42 

Госйоgину МинисШру йросвеШ.е и црквених йослова43 

Узимам слобоgу обраШ.иШ.и се Госйоgину МинисШ.ру са молбом за 
gржавну сШ.ийенgију, која би ми омо2уhила gовршење науке у Паризу. 

ЧасШ ми је навесiйи йрво разло2е који би мо2ли уhи у йрило2 оцени, ga 
ли сШ.ийенgију заслужујем Или не, а заШ.им разло2е које ме йринуf)авају 
ga йоgносим ову молбу. 

1) Свршио сам 1885-Ш.е 2оgине 2имназију бео2раgску са оgличним 
усйехом, а 1889. 2. Велику школу, као шШ.о йоказују йриложене свеgо
џбе: 2имназијска и великошколска. Као ученик и свршени ученик Вели

ке школе израgио сам gва философска ШемаШ.а, који су на2раf)ени. 

2) После јеgне 2оgине бављења у Паризу, изgржао сам Concours 
d' admission а l' Ecole Normale Superieure, и ушао у школу као Eleve interne 
у Section des Sciences .. А како gржим ga је Шо усйех на који he 2. МинисШ.ар 
обраШ.иШ.и йажњ у, смаШ.рам за gужносШ изложиШ.и шШ.а је йреШ.хоgило 

уласку у Ecole Normale. 
Према акШ.у Срйско2 минисШ.арсШ.ва Сйољних йослова, Г йосла

ник Србије у Паризу Шражио је og Француско2 минисШ.арсШ.ва gозволу 
и овлашhење ga моiу са осШ.алим канgиgаШ.има, Француским йоgаници
ма, конкурисати за инШ.ернаШ у Ecole Normale. На йреgсШ.авку gирек
iйора сiйуgија у Section des Sciences исШ.е школе, 44 йреg киме сам имао 
изgржаiйи йреgхоgни исйиШ из ко2а би се моiла оцениШ.и мо2уhносШ 

усйеха на конкурсу, минисШ.ар йросвеШ.е у Паризу оgiоворио је 2. йо
сланику Србије акiйом, чији йоШ.врf)ени йрейис йрилажем, и из ко2а се 

виgи ga ми је оgобрено конкурисање, и ga се уйуhујем уйисаШ.и се у сйи
сак конкурената йри Париској Акаgемији. 

Према йриложеном йозиву вице-рекШ.ора Париске Акаgемије, 

којим ме извешШ.ава ga сам увршhен у канgиgаШ.е и йозива на конкурс, 
изgржао сам йреg комисијом на Сорбони йисмене исйиШ.е og 16-21. Јуна 
iй.2. а усмене og 21-29. Јула Ш.2. йрема йро2раму за .,admission а l'Ecole 
Normale Superieure, Section des Sciences". 

Најзаg, йрема решењу исйиШ.не комисије, оgобреном 5. Ав2усШ.а 
iй. 2. og минисШ.ра йросвеШ.е у Паризу, изабран сам за инШ.ерно2 йиШ.ом
ца (Eleve interne), са условом ga као сШ.ранац йлаhам 2оgишње 1200 gина-

42 АС, МПс, Ф. XXI/1894. 
43 Министар је био Андра Николић, који је у гимназији Петровићу (од 1881) пре

давао српски језик и историју српске књижевности. 
44 Директор Научноr одељења ENS био је математичар Жил Танери, професор 

Сорбоне и члан Института. Петровић је своју докторску дисертацију (Париз, 1894) 
посветио овом значајном научнику (5). 
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ра за изgржавање у школи, које се iйражи и og йоgаника француских ако 
не мисле служиiйи у Француској йо свршеiйку школе. О овоме уласку у 

школу као Eleve interne йоgносим уверење йоggирекiйора школе и gирек
iйора у Section des Sciences. 

У Ecole Normale ушао сам 2. Новембра iй. z. Овлашhен сам ga у њој 
йровеgем iйри 'iоgине, и обавезан ga йрема йроzраму школе йоложим за 
gве zоgине gва лисанса: 

1) Licence es sciences mathematiques; 
2) Licence es sciences physiques; 

iйpeha zоgина оgреЬена је за сйрему аzреzације или gокiйораiйа. Сви се 
исйиiйи йолажу на Сорбони, а Ecole Normale оgреЬена је: 1) ga ga сйрему 
за ова gва лисанса и gокiйораiй, оgносно аzреzацију; 2) ga своје йиiйом
це уйуiйи у свесiйраној йримени оних йарiйија које се iйраже на уни

верзиiйеiйским исйиiйима, и iйиме им омоzуhи самосiйалан pag йо 
изласку из школе; йореg овоzа она има за заgаiйак и iйо, ga gойуни обра
зовање мноzим йарiйијама које се не iйраже на йоменуiйим исйиiйима. 

Слобоgан сам још јеgан йуiй свраiйиiйи йажњу Г. Минисiйру на 

значај усйеха на јеgноме конкурсу у коме учесiйвује йо неколико сiйо

iйина канgиgаiйа, а йримају се само осамнајесiй. Најзаg, моzао би наве

сiйи и iйо, ga сам go caga йрви сiйранац који је изабран за Eleve interne. 
Сiйранцима, који су се go caga йреgсiйављали за улазак у Ecole Normale, 
gозвољаван је само ексiйернаiй, iйј. йосеhивање йреgавања без йрава на 

сiйановање у школи, pag у лабораiйоријама, кабинеiйима, библиоiйеци 
иiйg. без йрава на сва она изобилна среgсiйва за pag која школа gaje 
инiйерним йиiйомцима, и која каракiйеришу Ecole Normale. 

Молим Г Минисiйра ga изволи воgиiйи рачуна и о овоме: gок се 
gржавним йиiйомцима iйражи обавеза ga за iйри zоgине йоложе јеgан og 
лисанса: маiйемаiйички или физички, ја сам самим уласком у школ у 

обавезан ga за gве zоgине свршим ова оба лисанса. А сйрема која је iйре
бала за улазак у Ecole N01·male, йрилике за pag које су ми gaiйe, и воља за 
pag, йојачана усйехом на конкурсу, gajy ми наgе ga hy у iйоме усйеiйи. 

Пореg gокуменаiйа које йоgносим у йрилоzу Г Минисiйар би се 
моzао о свему навеgеном и нейосреgно увериШи йреко Г йосланика 
Србије у Паризу и gирекiйора школе, који би на званично iйражење 

оgzоворили и на gpyze йојеgиносiйи. 
Разлоz који ме йринуЬава ga йоgносим молбу за gржавну сiйийен

gију, овај је. Осiйавши йосле ране смрiйи своzа оца, Никоgима Пеiйро
виhа, бив. свешiйеника и йрофесора боzословије беоzраgске, у шесiйој 
zоgини, 45 без икаквоz имања, йао сам са целом йороgицом на iйереiй сво-

45 Михаилов отац Никодим рођен је у Јунковцу крај Тополе 1843. Учио је Бого
словију у Београду и студирао на Кијевској семинарији, где је и докторирао. Припадао 
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.ме gegи Новици Лазаревиhу йроШи беоzраgско.м. Поg њеzови.м сШарање.м 

и о њеzово.м Шрошку свршио са.м у 17-Шој 2оgини 2и.мназију, у 21-вој 

Велику школу; Шако иciiio о сво.ме Шрошку йослао .ме је йрошле 2оgине 

у Париз, zge са.м ове zоgине ушао у Ecole Normale. 
Но жрШве које gega йоgноси за .моју йороgицу и .мене и сувише су 

велике ga би .моје изgржавање у Паризу о њеzово.м Шрошку било и gаље 
.мozyhe. Оси.м .мене, ње.му су на ШереШ још .моја Шри .млаЬа бpaiiia и ce
ciiipa, 46 и без gржавне сШийенgије .моје би gаље школовање било на шШе
Шу школовања све браhе и на ушШрб целе йороgице. 

Ciiioza .моли.м zосйоgина МинисШра ga ако оцени, ga навеgене ква
лификације нису исйоg оних које gajy йрава на gржавну сШийенgију, 
изволи оgобриШи .ми је за Шри 2оgине, онолику, колика се gaje и осШа
ли.м йиШо.мци.ма gржавни.м у Паризу. Понављам ga се обавезује.м за gве 
2оgине йоложиШи gва йо.менуШа лисанса, а за Шри gовршиШи Ecole Nor
male Sиperieuгe, уйоШребивши Шреhу zоgину на сйре.му за аzреzацију или 
gокШораШ. 

14 

Драzи Пајо, 

Госйоgина МинисШра йонизан 

Михаило ПеШровиh 

Eleve de l' Ecole Normale Superieuгe47 

Париз, 13. феб. 1891.48 

Мноzо са.м Ши крив, али ойросШи .ми соzрешенија, јер знаш како је 

Шешко йисаШи из војске йореg све најбоље воље. А веруј ga је ово у че.му 
са.м .мноzо сличније касарни но великој школи. Оно .мало слобоgно2 в ре-

је реду најобразованијих свештеника. Покренуо је и уређивао часопис Православље, 
прво научио гласило Српске православне цркве (1871-1873). Умро је од туберкулозе 
1875. у Београду. 

46 Браhа: Радивоје (рођен 1869), Милош (1871), Новица (1873) и сестра Марија 
(1875). Новица - Нова, који је добио име по деди, несталан и плаховит, весељак, није 
хтео да учи. По завршеном У разреду гимназије отишао је у Конзулат Србије у 
Призрену за чиновника. Често болешљив на плуhима умро је веома млад 1898. г. 

47 Министру Андри Николиhу није било лако да одлучи. Не због одлика канди
дата које су изванредне и по први пут се јављају међу државним питомцима, веh због 
буџета државе. У тренутку ове Петровиhеве молбе Србија је стипендирала два канди
дата у математичким наукама: Петра Вукиhевиhа на Берлинском универзитету (1) и 
Ђорђа Петковиhа на Бечком универзитету. Државну стипендију, благодејање држа
вног питомца, Петровиh је добио тек у марту 1891. (4). 

48 ЗаосШавшШина ДСМ. 
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мена - чеШврШак йосле йоgне и неgеља - јеgини gани каgа је gозвољен 

излазак, морам хШео не xiiieo ga уйоШребим на излазак, а за осШало 
време нема кagga се мисли ни о чему gpy2oмgo о "криво2узом 2ла2ољу", 

како каже gega, 49 као шШо се у војсци не мисли ниочему gру2ом осим о 
цокулама, кайлар- Милисављевим нареgбама и "забушавању". ЈуШрос 

у 6 саШи зађе Ши наgзорник og собе go собе буgеhи, на начин врло 
сличан ономе "yciiiaj бе ђак"; мораш ga си му 2оШов go 6 1! 2 с. и ga сиђе ш 
у собе за pag 2ge Ше веh чека йосао; а йо несреhи не може ga се 

"забушује" јер из gана у gан су колоквијуми. Па каg Ши још йриgоgам ga 
му се све раgи Шачно у оgређено време, ga нема йойушШања ни у нај
мањим сиШницама, и ga се казни и за најмање оgсШуйање (казна је 
забрана излазака за извесно време), онgа виgиш шШа се gочекало йоg 

сШаросШ, и колико има йраво gega каg му ово из2леgа налик на "јункер
скују школу" у Кијеву. 50 Он у осШалом и назива Ecole Normale Superieure 
"gржавна нормална семинарија" (збо2 инШернаШа). 

Да ли си изашао из војске и уцивилио се? Пре неки gан йише ми 

gega "йозgрављају Ше сви укуhани и Пајо "солgаШ ", из че2а виgим ga си 
у Шо gоба још био у касарни. Да ли мислиш сШуйаШи оgмак у службу, и 

нарочито (ово Ше молим ga ми на2ласиш каg ми йишеш) ga ли hеш би
Ши слобоgан на леШо, али Шако слобоgан ga се можемо без икаквих сме
Шњи и бри2а оgаШи на наш gра2и занаШ. 51 Kag би знао ga hеш биШи сло
боgан молио би Ше (йореg свих ШереШа којима сам Ше go cag Шоварио) 
још за јеgну љубав: йослао би Ши око Ускрса йаре за gва сШрука йо 

gвeciiia уgица, са молбом ga их наручиш, јер на леШо - каg аласи page -
скуйи су и рђави. Казао би Ши и 2ge и како би Шребало ga их наручиш. 
Разуме се све Шо у случају ако си слобоgан, и ако Ши је овако исШо мио 

занаШ као мени. Иначе - оgби ми на gapy, и из2рgи ме шШо сам Шолика 
буgала. 

Og новосШи ga Ши навеgем - фоШо2рафију у бојама, йронађену йре 

неколико gана; йронашао је Lippmann йроф. физике. 52 Није йоШребна 
никаква измена ни у айараШу ни у йрейараШима gосаgашњим, веh само 

извесна мала измена у расйореgу осеШљиво2 слоја и у фоШо2рафској 

49 У жаргону, замена за математичке текстове, симболе, знаке и цртеже. Прота 
Новица био је веома оштроуман духовник, али и весељак који је и те како водио тешку 

борбу да одшколује своје унуке. 
50 Мисли се на Кијевску духовну семинарију на којој је студирао протин зет, отац 

нашег математичара, као и сам прота Новица. 
51 Петровиh је рибарење на рекама и доцније, морима и океанима, у правом зна

чењу те речи сматрао занатом, и то тешким (30). 
52 У области физике професор Липман је Петровићу значио све; слушао је љего

ва предаваља, истицао се у експерименталном раду, полагао испите одликом, а 1893. је 
и дипломирао физичке науке код овог знаменитог француског физичара. 
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йлочи. Ако би Ше инШересовало, .моzао би Ши йослаШи Шачан ойис, јер 

сам са йрофесорима школским йрисусШвовао ойиШима "Liрртапп-овим" 

и йознаШе су .ми све йојеgиносШи. 53 МеШоg је савршено уйоШребљив за 
нейокреШне йреg.меШе, али још није gовољно усавршен за йорШреШе. 54 

Лиши .ми и Шо: јеси ли имао исйиШа у војсци, или - gва и йо .месе

ца? Да ли је йоложио исйиШ официрски Паја Маринковиh, и шШа је са 
њеzово.м канgиgаШуро.м за йроф. Вел. Школе?55 

Лиши .ми чим буgеш сШиzао. Agpeca: 45 rue d' Ulm. СШеже Ши руку 
и йозgравља 

Швој Мика 

Очекује.м бериhеШну 2оgину за аласлук збоz gобре зиме и рl)аво

сШи йрошло2 леша. 

15 Париз, 19131. МарШа 1891. 56 

ДраzиПајо, 

Писали су .ми .моји og куhе још йре швm иис.ма ga си сшуиио у 
службу и йосШао "восйиШач јуносШи", оно шШо .ми је нарочиШо било 

йријаШно каg су .ми Шо јавили, Шо је ga си gобио ГраgишШе, ige се наgа.м 
ga hеш йријаШно йровесШи време, за које буgеш Шу, јеgно збоz Дунава, 
а gpyzo збоz колеzију.ма, који је йре.ма ономе шШо .ми је йричао Обраgо
виh (ГраgишШанац) Шакав, ga Ши боље gрушШво не .моzу йожелеШи. Но 
.можеш .мислиШи ga је .мени, као занаџији, нарочиШо .мило шШо си баш 
на Дунаву. Желим Ши ga увек gобијеш .месШа или на Сави или на Дунаву, 
йа .макар било и на њихово.м сасШаву. 

53 Неоспорно, Петровић је био први помоћник-асисrент професору Липману у 
проналаску фотографије у боји. Ово се доказује и Липмановим одласком у Лондон (мај 
1894) ради демонстрације проналаска, када је повео и нашег математичара као сарад
ника. 

54 Велика је штета што хроничари фотографије код Срба не наводе ту веома 
важну чињеницу да је Михаило Петр 1вић учествовао у проналаску фотографије у боји. 
А, било је прилика (18). 

55 Нешто сrарији друг Павле = Паја Маринковић био је близак породици Петро
вић. Друговали су и чесrо се састајали. Све Маринковићеве успехе у унапреl).ењу позо
ришта Петровићи су са поносом пратили. Дивили су се и његовим минисrарским одлу
кама, а нарочито у тренуцима када је оснивао Етнографски музеј и Учитељску школу 

у Београду. 

56 Заосй1авшй1ина ДСМ. 
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Само zлegaj ga се корисШиш йриликом и ga се усавршиш у за1-tаШу, 
йа ga се 1-ta леШо 1-te враhамо без йyl-le барке. Боzо блаzи, шШа би ја раgио 
ga сам 1-ta Швоме месШу, 01-tако луg и сШрасШа1-t за аласлук, као шШо сам! 
Cиzypal-l сам ga би више био у чуњу57 1-tо за каШеgром! Но йрибојавам се 
йо мало ga Ши 1-te gocage go леШа Ше забаве Ду~-tавске, Ше ga 1-te буgем 
лишеl-l Швоzа gрушШва. 

Како Ши иgе og руке Срйски језик и zрамаШика? Како ли иgе 
йойрављање заgаШака? Ако буgеш 1-tайисао какву "Срйску zрамаШику" 
1-tемој заборавиШи ga ми йошаљеш jeg1-ty свеску. ОgисШа, верујем ga Ши 
1-tије лако; йочињеш у йоловиl-lи zogиl-le, йреgмеШ 1-tиси 1-tикаg раgио и 

мораш и сам ga za учиш, а йореg Шоzа има ga раgиш са чеШири разреgа. 
Треба биШи ју1-tак, йа ga се може оgржаШи. 58 

Изме!ЈУ забава које можеш имаШи у Шаквом месШу као ГраgишШе, 
мислим ga 1-tehe оскуgеваШи 1-tи лумйовање. Том йриликом gешаваhе се 
йочесШо ga he Ши свираШи jega1-t за мel-le и1-tШepeca1-tШal-l свира ч: НасШас 
Пајкиh, зеШ моzа мајсШора Арсе Илиhа Ци'iа1-lи1-lа. 59 НасШас ме1-tе 1-te 
йоз1-tаје, али ја о њему з1-tам врло Ml-lo'io сШвари, ма ga za 1-tикаg 1-tисам 
виgео. Молим Ше ако Ше буgе каg 1-ta1-teлa йрилика ga Ши Ol-l свира, ойиши 
ми za, јер ме јако и1-tШересује. Ех, ga Ше 1-te мрзи ga се за1-tосиш, йа ga Ши 
Ol-l ga 1-tеколико лекција о gржањ у бас а, како би моzли ga свирамо 1-ta 
леШо сасвим као Mиl-le. 

ШШа hy о себи ga Ши кажем? Замисли айсеl-lика који вири кроз 
решеШке og йрозора, који сања о 01-tоме чеzа је овgе лишеl-l и који са 
1-tесШрйљењем броји ga1-te каg he биШи слобоgа1-t. ЕШо, Шакав сам Ши. 
ИсйиШи йочињу кроз Шри месеца, а свршавају се око йолови1-tе 1-taшeza 

Јула. То је зиg кроз који Шреба йробиШи йре 1-to шШо изађем из айсе. 

Пишеш ми ga оgем коg коzа књижара и ga йоШражим каШалоz 
књиzа за Швоју йолу zим1-tазију. Учи1-tио бих Шо са заgовољсШвом, само 

молим Ше ga ми кажеш Шачl-lије какве би књиzе og йрилике желео, за 
коју сШруку, јер овgе 1-tема 1-tи jeg1-ta књижара за све сШруке, веh свака 
има свој geШaљal-l йроzрам и сШруку. Молим Ше јави ми Шо Шач1-tије, јер 

овако би морао иhи у gвајесШ књижара. 

Лиши ми, који су Ши gруzови у колеzијуму, можgа бих йоз1-tавао 
коzа. Пишу ми јуче 1-tешШо og куhе шШо hеШе 1-lасмејаШи. Иза!Је jeg1-to'ia 
ga1-ta zлас у Бeozpagy ga су зликовци 1-tайали йойа Теофила из МошШа
_1-lице (МоШовила, ol-lo'ia Зl-lаш"Шрбушчиhу" ... ). 01-lи моји жале za и чуgе 

57Чун =мали, плитак чамац. 
58 Паја је завршио природно-математичке студије, а "присилно" је предавао срп

ски језик. 
59 Петровић је у З. години студија код мајстора аласа Арсе Илића-Циганина пола

гао испит за рибарског калфу (14). 
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се og куg Шо, можеш ga разумеш. Па Ши се онgа gва сШарца нацврцкају, 
йијуhи у йокој gуше йойа МоШовила, који се раширио као бачва и зацр

венео као Поречки вр2. Е, виgиш ga неhе 2ро.м у койриве! 
Дра2и Пајо, не зна.м каg је наш Ускрс, али gржи.м ga је скоро, 

йошШо је gанас њихов Швабеhи. ЧесШиШа.м Ши и сШуйање у службу и 

йразнике који иgу, и желим Ши са 2леgишШа занаШско2 ga gобијеш увек 
.месШа йореg воgе, а са gpy2o2 2леgишШа, ga gобијеш за йреgавање Швој 
йреg.меШ: йрироgне науке, и ga Ше иgуhи Ускрс заШече као йрофесора. 

Лиши .ми о живоШу у ГраgишШу. 

СШеже Ши руку Швој Мика 

16 

Universite de France, Ecole Nm-male Superieure 

М. Michel Petmvitch, 

Paris, le 2 mai 189].60 

Og йочеШка иgyhe неgеље йреgње gворишШе биhе оШворено og 
5-5 3!4 ч. (уШорак, cpega, чеШврШак и субоШа) и og 6-6 3! 4 йеШко.м. 
Звоно he звониШи за улазак у учионицу у 5 3/ 4 или 6 3/ 4 ч. 

R. Dupon61 

17 Paris, ... 1891.62 

Дра2и Пајо, 

ЧесШиШа.м Ши og све2 срца усйех на исйиШу;63 чесШиШам Ши наро
чиШо сШо2а шШо gобро зна.м колико си увек био нейракШичан за Шакве 

сШвари, које и ако чине заgовољсШво каg се на Шакав начин йрекуже, 

ийак не би Шребало ga имају везе са амбицијама више врсШе. ЧесШиШа.м 

60 ЗаосШавшШина М П. 

61 Студенти интерната ENS редовно су у писаном облику добијали оваква обаве
штења о реду и распореду предавања. 

62 ЗаосШавшiuина МП; концепт писма. 
63 Реч је о завршним испитима на Природно-математичком одсеку Филозофског 

факултета у Београду. 
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Ши мање збо'i йослеgица и корисШи које hеш имаШи og Шо'iа усйеха и 
збо'i ефекШа који је он морао йроизвесШи коg нас. Да ли hy Ши моhи 
чесШиШаШи и са оне сШране која је за цело Шеби и мени најмилија и која 

нема ниче2а зајеgничко2 са йракШичном сШраном? Да ли he се cag каg 
си ослобо!)ен јеgно2 Шакво'i ШереШа и бри2е, йочеШи буgиШи сШари 
йланови, ма колико йрекројени и измењени, но за које сам си2уран ga би 
cag каg ... , нашао у њима йраво заgовољсШво. 

18 Paris, 1. Айрил 1892. 64 

ПошШовани gega, 

Пре све'iа ga вам чесШиШам йразнике са жељом ga их gочекујеШе са 
бабом још мно2о 2оgина у gосаgашњем зgрављу, и ga заgајеШе себи мало 
мање бри'iе за унука, који вам, у колико се сеhам} није никаg gавао 

йовоgа за Шо. 

А cag на сШвар. Дознао сам, gega, ga је јеgном овg. йиШомцу исШе
као йрошло'i месеца рок сШийенgије, и gржим ga би Шо била з2оgна йри
лика ga замолиШе Анgру за йовишење сШийенgије, и ga оgржи реч коју 
је gao. 65 За Шо би вас молио, ga каg gобијеШе времена (gок још исШа 
сШийенgија није ogpel)eнa на gpy2y какву циљ), оgеШе МинисШру (али не 
начелнику или gру2оме коме), и ga 2а йоШсеШиШе на обеhање. РециШе 
му ga се без 200-250 gин. не може изgржаШи у Паризу, шШо у осШалом 
и сам зна; ако буgе йоШребна йисмена молба кажиШе му ga сам је йреgао 
још око нове 2оgине. 

ЈуШрос сам био коg 2. Грујиhа и чуо ga је оgисШа йензионисан, као 
шШо се веh оgавно 'iовори. 66 

Примио сам сШийенgију за Айрил, али hy је осШавиШи неgирнуШу, 
како би са иgуhим gвема сШийенgијама мо2ао йлаШиШи економаШу 

школе за иgyhe Шромесечје, а ga ми не мораШе ви слаШи йаре за Шо. Оно 
шШо ми је йреШекло og ваших йара, уйоШребио сам за хаљине} цийеле, 
шешир и осШале gран'iулије. За Ускрс и месец Айрил немојШе ми - као 

шШо сам вам казао и йре - нишШа слаШи, али вас молим ga ми gоцније 
за месец мај} йошаљеШе мало Шрошка, ga не би крњио сШийенgију. 

64 Зaocillaвшilluнa МП; концепт писма деди по мајци проти Навици Лазаревићу, 
старешини Саборне цркве. 

65 Андра Николић био је на дужности министра просвете. 
66 Јеврем Грујић, посланик Краљевине Србије у Паризу. 
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Og йрекјуче имамо расйусШ, који he ШрајаШи gве неgеље. Иgyhe 
неgеље иhиhемо са йрофесорима на море, 'ige hемо осШаШи 3-4 gана. 
Можgа hемо йреhи и на Ен2леску обалу. 

Прекјуче се gесио овgе јеgан go2a!Jaj, који је можgа јеgинсШвен go 
caga, и који је начинио велику ларму; јеgан француски официр, йоШ
йоручник, 2иљоШиниран је йрекјуче изјуШра у cpeg Париза, и зами
слийlе зaшiiio? Било му је Шребало йара, uga би их набавио 2. официр не 
на!Је ништа боље, веh убије gве бабе и ойљачка их. Пошто је био ухва

hен, йокушавало се ga 2а найраве луgим, Ше ga сйасу част војске; али Шо 
није усйело. Cyg 2а осуgи на смрШ, и йрекјуче у 5 саШи изјуШра оgсекли 
су му 2лаву јавно на cpeg Париза. И замислите ga је Шо официр који је 
свршио ово2оgишњу највишу војну акаgемију. Можете веровати коли

ко је Шо ларму найравило у целој земљи. 
Зaшiiio ми нико ништа не йише og куhе og Шолико времена, каg 

сви имају више времена но ја? Па ми се још жалиШе како сам ја лењ на 

йисању. 

Позgрав баби, мајки, Нови и Мари og ваше2 
Мике 

19 Париз, 23. Маја 1892. 67 

Пошйlовани gega, 
На ваш зaxiiieв извешШавам вас. 1) Да сам йримио йреg Ускрс og 

2. Фирмилијана йисмо са gва найолеона. 2) Да сам йримио Ваша gва 
йослеgња йисма. З) Молим вас ga ми og cag нико ништа не йише о куhи, 
ни gобро ни зло, јер неhу ништа ga знам, нийlи ме се Шиче. А најбоље 
би учинили ga ми нико ништа не йише. 4) Још је рано ga се бринете о 
моме gоласку или неgоласку куhи, јер исйиШе не gовршујем йре gва и йо 

месеца. ПошШеgиШе ме goiiiлe, а йосле hемо лако уgесиШи. Само још 
имајШе у виgу ga ме овакви оg2овори као шШо сШе ми йисали у йослеg
њем йисму, мо2у лако наШераШи на йо нешто шШо вам неhе биШи йо 
вољи. А мени се чини ga сам go cag умео извршиШи све шШо сам 
найисао. 

Љуби вам руку ваш унук 

67 ЗаосШавшШина МП; концепт писма. 
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20 Париз, 26. Маја 1892.68 

Пошiйовани gega, 
Пишем вам ово само за Шо, шiйо би ми било жао ако вас је на

љуiйило моје йрекјучерашње йисмо, йисано у Шренуiйку љуШње, ма ga 
сам се узgржавао колико сам 2og мо2ао. Ви gобро знаiйе ga сам осеШљив 
и за најмању 2орчину каg сам на pagy и у йослу, йа не би Шребало ga ми 
замераiйе иако би који йуШ нашли ga сам йреiйерао, а није йраво ga 
найушiйам йрече йослове љуiйеhи се и луйајуhи 2лаву оним шiйо ви 

називаiйе "луgовање". 

ВерујШе ga вам се не би извињавао, ga ми није искрено сiйало go 
Шо2а ga вас не вређам и каg вас не би оволико волео и йошiйовао. 

Као шiйо сам вам йисао, рано је ga мислиiйе о моме gоласку куhи, 
јер go свршеiйка исйиiйа има још нешiйо више og 2 месеца, а йисаhу вам 
каg буgе време ga о Шоме мислим. Ако xoheiйe ga вам кажем само суму, 
ево вам: og Париза go Бeo'ipaga, рачунајуhи и уз'iреgне Шрошкове, и 
йуШујуhи 2ge 2og се може Шреhом класом, йуШ кошiйа 150 gинара; Шу 
сам урачунао и йуШ og Беча go Бeo'ipaga који сiйаје 15 форинiйи, и који 
се може йлаШиШи у Аусiйр. банкама. Дакле, йоiййуна сума износи: 

110-120 gинара и 15 форинiйи, и ако ме осуgиiйе ga gођем леiйос куhи, 
Шо је сума коју би ми Шребало йослаШи, ни више ни мање. 

Ваш Мика 

Мислим ga сам вам јавио ga сам йримио Фирмилијаново йисмо, као 
и йисмо са 50 gинара йре gве неgеље. 

21 Париз, 24. Јуна 1892.69 

Пошiйовани gega, 
Нисам вас извесiйио у своје време о шоме ga сам йримио ваше 

йисмо и йаре које сiйе ми йослали, али немојiйе ме кривиiйи за Шо. Ово 
вам йишем само за Шо ga се не би бринули, а иначе не би вам имао о 
чему йисаiйи. 

бВ Зaociiiaвшiiiuнa МЛ; концепт писма. 
69 Иciiio. 
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Са .мојим "криво'iузи.м 2ла2олима" биhу 2оiй.ов кроз .месец gaт-ta, а 
gоiй.ле и.маiй.е времена ga раз.мислиiй.е о .моме gоласку или неgоласку 
куhи. 70 Покоравам се и учиниhу како 'iog за gобро нађеiй.е, само вас 
.молим ga .ми не навоgиiй.е као разло2 iй.о, како су се баја'iи зажелели сви 
коg куhе, као имамо ga се йораз'iовара.мо о куhевним йословима иiй.g. јер 
не би више био iй.олико наиван ga у iй.о верујем. 71 Кажиiй.е .ми краiй.ко и 
јасно: xohy ga gођеш куhи, или xohy ga .ми не gолазиш куhи, й.а hy вас 
йослушаiй.и као свако й.ашче и без 2унђања. 

Зgрав сам као и go cag, ни боље ни 'iope. Позgрав баби у вино-
2раgу.72 

Љуби вам руку ваш Мика 

22 Париз, 8. Јула 1892.73 

Пошiй.овани gega, 
Ако је суђено ga и ове 2оgине gође.м куhи, онgа је време ga .ми йо

шаљеiй.е й.уiй.ни Шрошак, јер gовршује.м са .мојим gран'iулија.ма и школа 

се за који gан заiй.вара. Молим вас ga не закасниiй.е .мно'iо са й.ошиља
ње.м, јер би био у нейрилици ако би се школа заiй.ворила й.ре но шiй.о gо

бије.м ваше й.ис.мо. 

Не .мо'iу вам казаiй.и ни й.риближно gан каg hy сiй.иhи куhи, јер још 
не знам iй.ачно каg hy биiй.и 2оiй.ов, .можgа кроз 7-8 gана, а .можgа и кроз 
gве неgеље. 

Разуме се ga ово важи само у iй.о.м случају ако је ваша воља ga gо
ђе.м куhи; иначе, ако осiй.авиiй.е .мени на вољу, не.мојiй.е .мислиiй.и на Шро

шак. У iй.о.м случају .молим ga .ме извесiй.иiй.е. 
Љуби вам руку ваш Мика 

70 Петровић је спремао завршни испит на математици за добијање научног сте
пена Licence es Sciences mathematiques. 

71 Иза nреписке о доласку кући за време школског распуста налазе се студије дру
гог Лазаревићевог унука, Михаиловог брата, Радивоја, који је студирао на Вvшој семи
нарији у Новгороду теолошке науке. 

72 Виноград на Дедињу, Лацковићево сокаче бр. 4, величине 2,5 хектар<::, с лепом 
кућом у моравском стилу (саграђена у првој половини 19. века), прота Новица купио је 
1885. свом унуку Михаилу за одлично положену матуру. Ово је Петровићево имање 
после 2. светског рата национализована и на њему су пре неколико година сазидане две 
велелепне виле у власништву нових људи, а стара дивна Петровићева кућа, споменик 

културе, срушена је. 
73 Заосйlавшйlина М П; концеnт писма. 
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23 Париз, 20. Дец. 1892.14 

Госйоgине, 

Да бих имао комйлейlну колеkцију Revиe generale des Sciences, неgо
сйlају ми бројеви og 9-24 (9 и 24 закључно) йрве 'iоgине 1890. 

Молим вас 'iосйоgине, ga ми йошаљейlе са буgуhим бројем Ревије, 
који heйle ми йослайlи на Ecole Normale sиperieure; ја hy све исйлайlийlи 
каgа ми буgейlе сйlавили go знања цену часойиса. 

ПримиШе Госйоgине уверења мо'i йойlйуно'i йошйlовања 

24 

Пошiйовани gega, 

Michel Petrovitch 
сйlуgенйl ЈП 'iоgине 75 

Париз, 1. Феб. 1893.76 

Примио сам јуче ваше йисмо и виgео како сйlе са зgрављем. Бри

нем се само за бабу, а мајка са њеном "инфлуенцијом" (или као шйlо ви 
кажеiйе филоксером) само нека йочешhе иgе у вино'iраg, йа нека се не 

боји. 77 

Ја сам зgрав и немам бо'i зна шйlа ga вам йишем. Дру'iове сам 
йочасйlио оном ракијом шйlо сам је og куhе gонео, али 'ige heйle ви изаhи 
на крај са онима који никаg нису ни виgели йраве ракије, веh знају само 

за шйирийlус и које какве смесе, и који немају ни йојма о йlоме како се 

йрави йрава и йрироgна ракија. Јеgан или gвојица, који нису из вароши, 

и који нису научени на фабричке ракије и који се разумеју, налазе је 

изврсну, а они осйlали налазе или ойор укус, или не знам некакав нейри

јаiйан йlpa'i шйlо 'ia ракија осйlавља на језику ийlg. Ја сам их йослао go 
Ьавола, а оно сйlакло мейlнуо у мој орман, йа каg изврнем йо јеgну 

74 Заосйlавшйlullа МП; концепт писма на српском језику. 
75 Не само овај часопис већ и друге колекције, као и важнија математичка дела, 

Петровић је желео лично да поседује. Из Париза донео је (1894) читава благо у литера
тури. Постепено, по његовој жељи, она се сва слила у библиотеку Математичког семи
нара Филозофског факултета. Нажалост, изгорелаје 17. октобра 1944. од зверске руке 
немачке војске која је тог дана при повлачењу запалила нову зграду Филозофског 
факултета, данас Филолошког факултета (4). 

76 Заосйlавшйlиllа МП; концепт писма. 
77 Као нежења Михаило је био веома нежан према својој мајци Милици, а што ће 

се највише испољити у њеној старости и болести ( 4). Милица је умрла 1918. године. 
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чашицу; то .мислим ga је йа.метније но ga их нутка.м а они ga .ми налазе 
.ману. 

Да ли сте йре.местили оно буренце из йоgру.ма у собу? Да ли је 

.мајка оставила оно .моје zygaлo og баса? 
Kag .ми Мара буgе йисала, йошаљите .ми agpecy gega Јоце Бабиhа, 

.макар са.мо име оне улице 'ige он сеgи (ga ли беше Краљ-Миланова, како 
он?). 

Молим 8ас йокорно gega, кажите .ми у Марино.м йис.му шта .ми
слите чинити са Раgивоје.м; ga ли .му .мислите слати йо какву йо.моh 
.месечно go .мо'iа йовратка, или .му йослати трошак ga се врати у 
Србију. Молим вас решите се или за јеgно или за gpy'io, ga бар с тим не 
луйа.м zлаву. Kag би био сиzуран ga неhе бити у куhи нейрилика, :гото
во најбоље би било вратити 'ia куhи; али овако gок са.м овgе не с.ме.м ga 
вас за то .молим. 78 

Бабу .молим ga се йричува колико 'iog .може go лета, а на лето са.м 
сиzуран ga he се окренути набоље. 

Позgравите .мајкицу каg буgе gошла; тако исто Павла и Лају. 

Паја .ми је йисао ga неhе иhи на страну чак go 1-во:Z Јула. 
Позgрав свима у куhи og ваше'i Мике 

Kag gobe Павле, кажите .му ga hy 'ia овuх gана известити о оној 
књизи коју .ми је йоручио и ga hy .му йисати. 79 

25 

Г Петру Павловиhу, йрофесору 

Бeo'ipag, Урошева улица 6 

Поштовани :z. Перо, 81 

Париз, 26. Окт. 1893. 80 

Знам ga сте .ми јесенас йри gоласку gали новац за .малу Лайаронову 
.минералоzију, коју Ва.м ни go gанас нисам йослао. Не би било никакво 

78 Млађи брат Радивоје имао је огромне тешкоће на студијама теологије у Руси-
ји и често је изазивао патње у куhи Петровићевих. 

79 Услуга се односи на Павла Поповића, Петровиhевог школског друга. 

во ЗаосШавшШина МП; концепт писма. 
81 Писмо је упуhено блиском рођаку Петровиhевог друга Паје, Петру Павловићу, 

тада професору Друге београдске гимназије, а доцније познатом природњаку и осни

вачу Природњачког музеја у Београду. 
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ойравgање каg би Вам казао ga сам Шо био йоШйуно смеШнуо са ума, йа 
неhу ни йокушаваШи ga Вам се йравgам. Али йошШо hy скоро биШи 
zоШов са својим йослом и враШиШи се куhи, Шо Вас молим ga имаШе 
goбpoz јавиШu ми: ga ли неhе биШи gоцкан ga Вам Шом йриликом gоне
сем исШу Минералоzију, или, ако сШе је збоz моје нейажње gocag веh 
набавили, ga ли ga Вам gонесем gpyzo које gело, које би Вам било йо
Шребно. 

Овgе је z. Жујовиh, који се бави израgом своје zеолошке карШе и 
реgакцијом новоzа gела које сйрема. 82 

Мисли ли Паја йровесШи расйусШ коg куhе у Бeozpagy? 

Понављам молбу ga ме на време извесШиШе на који би Вам се 
начин моzао оgужиШи. 

26 

ПошШовани z. Перо, 

С йозgравом Ваш МиХ. ПеШровиh 

45 Rue d' Ulm 45 

Париз, 8. Нов. 1893. 83 

Да ли hеШе ме извиниШи шШо сам збуњен својим йословима йоШ-

. йуно смео с ума наруџбину коју сШе ми gали каg сам леШос йошао из 
Бeozpaga? ИсйраШио сам Вам gанас йошШом Лайаронову минералоzи

ју; ойросШиШе ми ако сам Вас наљуШио оволиким чекањем. Ако би Вам 

моzао биШи og йомоhи за gpyzy какву наруџбину, верујШе ga се овакав 
заборав неhе више йоновиШи. 

Писао би нешШо Паји, али му не знам agpecy. БуgиШе gобри 
йозgравиШе za og моје сШране каg му буgеШе йисали. 

А cag ја бих Вас z. Перо, молио за јеgну сШвар. Ако би моzли са
знаШи og Ваших gpyzoвa, и ако Вам Шо није gocagнo, ga ли би имали gо
броШу јавиШи ми које he се Шезе за йрофесорски исйиШ из маШема
Шичке zруйе ШражиШи иgyhe zоgине? Ово Вас молим само у случају ако 

82 Сусрет Јована Жујовића у Паризу са својим студентом који је већ положио и 
други лисанс из физике (Licence es Sciences physiques), памтиће овај академик и тај ути
сак испољити при убрзој кандидатури Михаила Петровића за члана Српске краљевске 
академије у 1897. години (4). 

83 ЗаосШавшШина МП; концепт писма. 
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Вам Шо није Шешко сазнаiйи; иначе, .молим Вас, не.мојiйе се Шруgиiйи, 
јер Шо нисам заслужио. 84 

27 

Госйоgине Професоре, 86 

С йозgраво.м Ваш Мих. Пеiйровиh 

45 Rue d' Ulm 45 

Париз, 5. Дец. 1893. 85 

Beh сам имао часiй ga Вам буgе.м йреgсiйављен og Госйоgина Tan
nery-a. Према јеgно.м савеiйу gозволиiйе .ми ga се обраiйи.м Вама, желеhи 
ga са Вама разiовара.м о йиiйањи.ма која су йреg.меiй .мојих раgова. 87 Ја 
hy Вам биiйи врло захвалан ако би сiйе хiйели оgвојиiйи јеgан gан за 
.мене ga Вас не бих више gеранжирао. 

Изволиiйе йри.миiйи Госйоgине уверења о .мојим осеhањи.ма 

йошiйовања 

М. Petrovitch 
на Ecole Normale Superieure 

28 Париз, 6. Јан. 1894. 88 

Драiи .мој Mathieu, 89 

Излаже.м се ойасносiйи ga буgе.м назван йо сiйо йуiйа свињо.м, али 
ја сам се са Ши.м йо.мирио и унайреg Ше извешiйава.м ga сам айсолуiйно 

84 Очигледно, Петровиh још не мисли на место професора факултета; хтео је да 
обезбеди наслов теме коју би обрађивао код куhе за потребе државног професорског 
испита. О професорским испитима видети (1). 

85 ЗаосШавшШина МП; концепт писма на српском језику. 
86 Писмо је упуhено чувеном научнику светског формата Шарлу Ермиту који је 

створио читаву школу француских математичара. Код Ермита Петровиh је слушао и 
полагао вишу алгебру, а имаће и част да му овај највеhи живи светски математичар 
буде председник комисије на одбрани докторске дисертације (5). 

87 Петровиh мисли на своју докторску дисертацију. То је за њега био посао, а 
његову суштину страни свет, чак и родбина, није морао знати. То је ствар науке и тако 
је остало целог радног века у нашем математичару. 

88 ЗаосШавшШина МП; концепт писма на српском језику. 
89 Школски друг из интерната ENS. 
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сйреман ga gоЬем суШра коg Шебе, као шШо је Шо било gоzоворено. Ево 
о чему је сШвар. СуШра је словенски Божиh и обавезан сам, уйркос свих 

мојих насШојања, ga йоЬем у йослансШво моје земље, као шШо је Шо 
обичај. УосШалом, шШа би ураgили у јеgном сличном времену? Ја бих 

хШео каg gоЬем у Амиан ga се йрошеШамо йо zpagy и околини а ако бих 
gошао caga онgа би смо морали осШаШи заШворени у кафани. 

Како моја карШа за Амиан важи Шри месеца, изражавам жељу ga 
gоЬем у Амиан йосле моz йовраШка из Србије ... 

29 Париз, 8. Феб. 1894.90 

ПошШовани gega, 
Био сам љуШ каgа сам вам йисао йослеgњи йуШ збоz јеgне мале 

нейрилике са Раgивојем, но збоz које није вреgело ga вас узнемирујем и 
заgајем вам бриzе. 

Имам ga вам јавим јеgну весШ: и ове сам zоgине, као и лане, йозваШ 
са још чеШворо gpyzoвa из ове школе коg Преgсеgника Рейублике на 

забаву која he биШи кроз Шри неgеље. 91 НемојШе молим вас Шо никоме 
йричаШи, јер he вам реШко ко вероваШи og оних који су ме виgели леШос 
босоzа, са исцейаним Шуром носеhи оне шШуке које сам хваШао у 

Макишком виру. Обавезан сам, хШео не хШео, ga иgем, а Шо hy учиниШи 
Шолико йре шШо ми је ово йослеgња zоgина шШо сам овgе, и у исШи мах 

йослеgња йрилика за Шакву йочасШ; каg се буgем враШио куhи, зацело 

йре he ме чича Ареа йозваШи на весеље но Карно. 
Лане сам био лењ, а и није ми било go Шоzа, ga вам йишем о Шоме 

шШа сам виgео и како сам се йровео; обеhавам вам ga hy ове zоgине 
биШи ойширнији, ма ga не марим баш мноzо, ни ја ни ви, за Шакве 
сШвари. 

Је ли йойусШила зима коg вас? Овgе је og неколико gана, йосле 
жесШоке зиме, насШало йраво йролеhе. 

Деgа, ако вам је йознаШо ga ли ми је йовишена сШийенgија, молим 
вас јавиШе ми, јер go cag ми није нишШа саойшШено, и за месец фебруар 
изgаШа ми је йол у-сШийенgија 

Ваш унук Мика 

90 ЗаосШавшШина МП; концепт писма. 
91 Председник Француске републике био је Сади Карно (убијен крајем 1894. од 

једног италијанског анархисте). 
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30 Париз, 23. Фебруар 1894.92 

ПошШовани gega, 

Примио сам ваше йисмо, које ми је gонело gобру весШ о сШийен

gији; само ми је жао шШо йовишицу сШийенgије не моzу имаШи йре 

марШа месеца, йошШо ми је о новој 2оgини веh изgана йолу-сШийенgија 

за Јануар и Фебруар ... йа ни Шаgа не знам на сиzурно колика ми је сума 
оgреЬена. Али gega баш и ако ми је оgреЬена йоШйуна сШийенgија og 
250 gинара, ийак hy биШи йриморан ga вас замолим за јеgну малу жрШву, 
коју gржим ga сам је заслужио и у Шолико йре, шШо сам вас, немојШе ми 
замериШи шШо вам Шо кажем, шШеgио у свакој мozyhoj йрилици zge zog 
је Шо og мене зависило, а шШо сам сиzуран ga за мене још нисШе имали 
никакве озбиљне бриzе ни йреШераних и излишних Шрошкова. Ви 

gобро з наШе ga сам овgе gве и йо 2оgине имао gалеко мањ у суму месечно 
но шШо имају сви овgашњи Ьаци, који се изgржавају било о своме 

Шрошку, било о gржавном, и ga само усШезањ у имам ga захвалим шШо 
сам go cag излазио на крај. НемојШе gega, молим вас, разумеШи ово као 
какво йребацивање; ја сам вам увек био и биhу блаzоgаран, и ја сам сиzу

ран ga би ви и више Шрошили на мене само ga вам Шо йоШражим. Али 
ја сам увек йомишљао колики ШереШ имаШе на себи, и gржим ga hеШе 
ми и ви йризнаШи ga сам се увек хваШао само на оно шШо је Шребало. 

Оно шШо сам хШео йисаШи "озбиљно", ево у чему је сШвар. Пореg 

мо2 школско2 paga, ја сам оШйочео јеgан йосао, који he ме исШина 
нешШо кошШаШи, али који he ми се, о Шоме сам сиzуран, сШосШруко 
йлаШиШи gоцније, каg се буgем враШио и gобио месШо у Србији. 93 У 
Шоме сам окуражен cag, каg ми је йовишена сШийенgија, и gржим ga hy 
у Шоме усйеШи, ако ви буgеШе йрисШали на јеgну малу сШвар, која се 

сасШоји у овоме: ја би био pag, ga сШийенgију уйоШребим на йлаhање и 
изgржавање у школи, за осШале неойхоgне Шрошкове и за Шрошкове 

око Шоzа йосла о коме је реч, но који не верујем ga би вас мноzо 
инШересовао каg би вам йричао gеШаљније, јер се Шиче оних ваших 

"кривоzузих 2ла2ола" и који вам личе на сврачије ноzе; а ga ми ви 
шаљеШе месечно колико буgеШе моzли (мање но go caga), како би og 
Шоzа оШйлаhивао хаљине, књиzе и сШвари, које су ми неойхоgно нужне, 

и које за ово краШко време gок сам још овgе, морам йошШо-йоШо наба
виШи, јер без алаШа нема зпнаШа. А нарочиШо су ми йоШребне хаљине, 

јер ви знаШе ga нисам gобио хаљине још og йрошло2 Ускрса, а осим 
Шоzа осШао сам и без цийела и шешира. Og свих Ших Шрошкова биhеШе 

92 Заосйlавшйlина МП; концеnт nисма. 
93 Мисли на трошкове око штамnања докторске дисертације. 
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ослобоЬени, ако бygeiiie .мо'iли ga .ми шаљеШе свако'i .месеца, за ових 5-6 
.месеци gок сам још овgе, йо 40-50 gинара са којима би исйлаШио .мало 
йо .мало све Ше нужне сШвари, за које у осШало.м имам креgиШа коg 

школских набављача. А ја се наgа.м ga he на.м Шо биШи йослеgњи 
Шрошкови на .мене (знам ga heiiie казаШи "јес' go йрве йрилике"). 

За ово вас .молим само заШо шШо gржим ga није ни .мало йреШера
но, ga Шо неhе биШи уШрошено узалуg и ga Шо не би било на ушШрб 
куhних Шрошкова; иначе gega, ако би вам Шо било ШереШно, ја .мо'iу 
ойеШ ga се о'iраничим као и go cag, и ga вас йошШеgим og свију Шро
шкова. 

Тражио сам og Раgивоја ga .ми јави ойширно о себи; og Шрошкова 
које heiiie имаШи за ње'iа, зависиhе Шо, ga ли hy ја йовуhи ову .моју .молбу 
или не. 94 

Мило .ми је шШо ciiie лейо и весело йровели славу, и шШо је имало 
и'iрача који су исйили и коју чашу и у зgравље ciiiapo'ia ци'iан-баше, који 
би био најсреШнији каg би вам .мо'iао йосвираШи о слави оно сШаринско 

"gроњ-gроњ ". Али биhе и Шо. Само би .молио Мару ga .ми йише ойши
рније о слави, али искрено и у исШи .мах ga .ми јави каg йаgа наш Ускрс, 
јер овако не знам о Шо.ме нишШа. Нека .ми .мајка йоШражи, каg буgе 
имала каg оно уверење ga сам био 2 1/ 2 .месеца у војсци и нека 'ia осШави 
на си'iурно .месШо, јер би без Шо'iа .мо'iао и.маШи нейрилике ако на леШо 

сШуйи.м у војску. 

ЗашШо .ми Новица нишШа не йише, каg сам ја ње.му йисао о 

Божиhу? 

Љуби вам руке ваш унук 

31 Париз, 18. Mapiiia 1894. 95 

ПошШовани gega, 
Пре све'iа извешШава.м вас ga сам йри.мио йре неколико gана ваше 

йис.мо. За.мераШе .ми шШо вам реШко йuше.м; .молим вас ga .ми верујеШе 
ga је Шо.ме узрок не лењосШ, веh јеgино Шо, шШо избе'iава.м ga .мислим о 
куhи, јеgно збо'i Шо'iа шШо .ме .мучи неизвесност о Шо.ме како је Ша.мо 

коg вас, и gpy'io шШо .ми је Шешко, Шеже но свима ва.ма, биШи оgвојен og 

94 Очигледно, прота Новица је и даље школовао у Русији на Новгородској семи

нарији и другог унука Радивоја. 
95 Зaociliaвшiliuнa МП; концепт писма. 
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вас онgа каg би Шребало ga са.м ва.м og йо.моhи. Али, gega, ова чеШири 
.месеца, за која hy још биШи овgе, йроhи he брзо, и gржи.м ga .ме йосле 
Шо'iа више нишiйа неhе .моhи уgаљиШи og вас. Да ли hе.мо gочекаШи Шо 
време ga бар јеgан geo og Шо'iа ШереШа, који ви сносиШе, йаgне и на леЬа 
ваше'iа "жуШокљуновиhа ", Шо ga бар колико Шолико буgеШе йошШеЬе
ни og Ших и Шоликих бри'iа, љуШње, умора иШg? Знам ga heiйe се 
зас.мешиiйи, али ја Шврgо верујем, ga неhеШе gy'io на Шо чекаШи, и ga 
heiйe go 'iоgине у ово gоба и.маШи .мно'iо .мање и љуШње и .мора но caga. 

А cag ga ва.м йрича.м о својим сШвари.ма. Писао са.м ва.м ga са.м йо
зван са неколико gpy'ioвa на забаву коg Преgсеgника Рейублике. Забава 

је била у йрошли чеШврШак и разуме се ga са.м ишао. Знам ga вас Шо не 
инШересује бо'i зна колико, али gржи.м ga hy заgовољиШи Марину раgо
зналосШ ако ва.м исйрича.м како је било и шШа се .може виgеШи на балу 

коg Карноа. 96 

Пре све'iа нека Мара не за.мишља о'iро.мне сале у којима се знојиш 

og и'iрања, у којима сШарци и бабе йосеgају у наоколо йа йијуцкају и 
'iлegajy како gеца скачу и и'ipagy, без че'iа се Ша.мо коg нас не .може ни 

за.мислиШи никакав бал. Бал коg Карноа не личи ни нај.мање на Шо, и 

·ево како се йровоgи. 

Најйре с.мо увече сШи'iли йреg Јелисејску йалаШу ... сШајао Карно ... 

32 Париз, 14. Айрил 1894. 97 

Дpa'iиgega, 

власШи, ни школе, ни суgова, ни сШарешина. Рибари, који су јеgини 

сiйановници Ших осШрва, знају само за йойа као сШарешину; он и.м је и 

суgија и к.меШ, и лекар и йолиција. То су љуgи који йо gваgесеШ 'iоgина 

не излазе на суву земљу, .ма ga и.м она није gалеко. 
ЗаgовољиШе се са ово .мало сШвари шШо са.м ва.м йисао о своме 

йуШешесШвију, које .ми је йо свој йрилици йослеgње Ьачко йуШовање, и 

96 Математичарева сестра Марија Мара завршила је Девојачку школу у Бео
граду. Била је .,дама" у дединој кући. Удала се за познатог и, по мишљењу стручњака, 

највећег српског правника Живојина Перића. Михаило као нежења живео је са Пе
рићима. Народ је за .,Дом Мике Аласа" на Косанчићевом венцу говорио .,да ту живи 
пола српске науке". 

97 Зaocillaвшilluнa МП; концепт писма; почетак концепта је уништен. 
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које he ми осШаШи у усйомени go 2og сам жив. Kag вам се буgем враШио, 
йричаhу вам вазgа сШвари које сам gоживео и виgео. 

А cag ga вас замолим за нешШо, али вас йокорно молим ga не 
йо2решиШе, јер би ме Шо можgа скуйо кошШало. СШвар је у овоме: Из

ваgиШе са Маром оне моје gве gийломе из касе, йа их са овим овgе, йоg 

йриложеним акШом оgнесиШе йосле Ускрса МинисШру йросвеШе на 

уви!Јај, јер сам Ш о gужан као gржавни йиШомац. 98 Али вас молим ga их 
нийошШо не осШављаШе у минисШарсШву, јер у њима ми је цела 

буgуhносШ, а у минисШарсШву се лако 2убе, а осим Шо2а йоШребне су ми 

оgмах. 

Дакле: оШи!ЈиШе са овим акШом и са оне gве gийломе у минисШар

сШво, йокажиШе их лично МинисШру, кажиШе му ga Шо чиним йо gу
жносШи, осШавиШе овај акШ у минисШарсШву коg Преgиhа ga се зна ga 
сам исйунио своју gужносШ, а gийломе узмиШе и враШиШе их у ону вели

ку коверШу, зайечаШиШе вашим йечаШом, и йошаљиШе ми их йошШом 

и са йрейоруком јер су ми неойхоgно нужне раgи gовршавања gокШора

Ша. То he можgа мало кошШаШи, али Шо су сШвари које не Шреба ризи
коваШи. Молим вас йокорно ga Шо учиниШе оgмах йосле йразника, јер 
је сШвар хиШна. ПошаљиШе ми их йошШом, а не на ма који gpy'iи начин. 

Само йонављам вам ойеШ ga gобро йазиШе на gийломе, јер се оне 
не изgају gва йуШа. У коверШи у којој се оне налазе, има још и gва-Шри 

моја уверења из војске; осШавиШе их брижљиво у касу јер he ми Шре
баШи.99 

Мој gpy'i Васа Јовановиh (син 2. Уроша) оШишао је у Бeo'ipag и 
мислим ga he gohи нашој куhи. НемојШе 2а ойШереhиваШи ничим, јер 
није лако носиШи. 

ИзвесШиШе ме og куhе како је баба; молио би Мару ga ми мало 
йочешhе найише макар йо gве Шри речи. 

ПозgравиШе gве Лаје ако буgу gошли о Ускрсу. 

Позgрав свима og ваше2 Мике 

98 То су дипломе о положеним: Licence es Sciences mathematiques (1892) и Licence es 
Sciences physiques (1893); министар просвете је био Андра Ћорђевиh. 

99 У куhи Петровиhевих од старина била је повеhа каса која је служила за смештај 
највреднијих предмета, па и новца. Када је ту породичну касу наследио Михаило, исто 
је поступао, али с допуном: када је кретао на дужи пут, касу је празни о и широм остав

љао отворену. 
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33 Лонgон, 1. Маја 1894. 100 

ДраzиПајо, 

Ево се обреШох изненаgа у Лонgону, и каg у Паризу ниса.м .моzао 

савлаgаШи лењосШ за й.исање, gobe .ми воља ga Шо ой.роба.м овgе. 
Како .ме Ьаво gонесе овgе не й.иШај, gосШа Ши је Шо ga са.м gобио 

.му ле й.оgвоз са јеgним й.рофесоро.м физике, и ga са.м й.охиШао ga za шШо 
боље уй.оШреби.м. 101 

Сеhаш ли се како са.м Ши й.исао й.о gоласку у Париз й.рви й.уШ о сво

јим сай.уШницима? Можgа би cag и ја изzлеgао онакав, какве са.м Ши их 
ой.исао, и .можgа би и ја .морао ШражиШи ци.мер.мански.м језиком "јеgно 
красе флајш" као й.ок. Ћура анШиквар и каg се случајно са француским 

не би овgе врло gобро й.ролазило. 

Сеhа.м се, Пајо, каg са.м оно зимус й.ошао из Бeozpaga, ga си .ми 
нешШо наручио, али никако не .моzу ga се сеШим шШа. Ако и Ши са.м 
ниси Шо заборавио, най.иши .ми gве-Шри речи о Шо.ме; gаје.м Ши реч ga hy 
оg.мах учиниШи. 

Јеси ли .мноzо заузеШ й.рофесорски.м исй.иШо.м? Држиш ли се још 

й.ечурака, као й.реg.меШа Ше.ме? Ако би .ми о Шо.ме имао .ма шШа й.ору

чиШи, .можgа би Ши .моzао биШи og вајgе. 102 

За Перу са.м нашао јеgну сШвар која .му је Шребала и извесШио са.м 

za; али за cag је није у сШањ у набавиШи збоz цене. 
Позgрави Лају, ако не узбуgе.м .моzао савлаgаШи инерцију и й.исаШи 

.му ogaвge као и Шеби. Кажи .му ga .ми ой.росШи јер са.м оgисШа у й.ослу 
око шШа.мй.ања Шезе и још jegнoza paga. 103 

Искрени й.озgрав Швојима и Шеби og Швоzа Мике 
Ой.росШи шШо Ши овако й.ише.м; не.ма.м времена ga уzаЬа.м. - Не.мој 

казаШи .мој има ga са.м Ши й.исао из Лонgона; Шо би .ми й.окварило јеgан 
й.осао. 

1оо Заосiй.авшiй.ина дем. 

101 Професор Липман повео је свог сарадника из лабораторије на ENS ради 
демонстрације Енглезима фотографије у боји (18). 

!О2 Петровиhев друг Па ја био је суплент у Другој београдској гимназији. Помени
мо да је државни професорски испит у то време био најтежи и најскупљи (таксе) испит 
у Србији (1). 

1оз Петровиhева докторска дисертација Sur les zeгos et les infinis des integгales des 
equations diffeгentie/les algehгiques објављена је КОД Gauthier-Villars-a у Паризу на 109 
страна великог формата. Рад који се помиње: Sur /es integrales uniformes des equations du 
premia ord1·e et du genre zero, објављен је у Париској академији наука маја 1894 (CR 118, 
22). Ово је уједно први математички научни рад нашег човека саопштен светској науци 
(18, 4). 
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34 Hoвzopog, 20. Маја 1894.104 

БаШо! 

Писмо и йаре (7) рубаља које си ми йослао 10-oz ов. мца. йримио 
сам јуче 19-o'i. До caga сам изgржао Шри исйиШа - свршавају се йак они 
13-ol. Јуна. Ја сам намеравао ga gођем ове 'iоgине куhи својој. Ако би мом 
gоласку било или мо'iло биШи каквих йрейрека og сШране фамилије Шо 
ме се оне не Ши чу. Јеgини изузеШак биле би Швоје речи gођи или не gођи. 

Ако би ми Ши баШо рекао и зайовеgио ga не gођем, Шо буgи уверен ga би 
Ше йослушао ма како ми Шешко било. 

Нека Ше баШо не зачуђава моја йокорносШ коју сам Шек og йрошле 
'iоgине нашао ойравgаном. Ја сам уверен, ga би се Ша моја йокорносШ 
мо'iла објашњаваШи разноврсним начинима; но буgи уверен ga су ме к 
њој Шј. йокорносШи йрема Шеби, gовеле не мисли шШо си ми сШарији 

браШ, веh Ше шШо си ми јеgном речју йреобразовао живо Ш ... 
Осим Шоl.а, каgа сам узнао йрави и исШиниШи значај науке, као и 

какав Шреба ga је, и у чему се сасШоји, сШвар ми је сШала јасном. Како 
му gpa'io баШо, но ја се йоgвукао чиними се мало ближе к йознавању и 
расйознавању, јеgном речју ја виgо у науки најчисШију свеШлосШ не'iле

gеhи шШо је сама она gалеко og мене. Ја се уверих ga је наука велика 
исШина, усавршење њено cpeha, бла'iо човечансШва и йослеgња цељ за
влаgаШи савршено йрироgом и ослобоgиШи човека og случајносШи и 
суgаба. 

До Шоzа времена, Шј. времена og каgа узнаgох значај науке ја не 
морах ни учиШи, ни биШи енер'iичним, ни йослушним, ни верним, ни 

искреним иШg. јеgном речју она је била леgена санШа нишШа gpyzo. 
Но сШиме није све, исШинско узнање значаја йраве и више науке 

йоказало ми је: ga ја не Шреба ga се занимам никаквим баснама, йрича
ма, романима и йревоgима йусШих бесознаШелниј ауШора, у исШо време 

йомислих и чиними се йравилним йојам о ужасним Шешкоhама на које 

би наишао заузеШи се с Шаким научним йреgмеШима као шШо су 

йрироgни, йоШйуно ме уверавају ga ја за Шо нисам сйособан; разуме се 
ga је Шо шШо нисам усйео ако ишШа оно колико и обични йрофесорчи
hи, осШали љуgи усвојише, зависно og gpyzиx узрока. Јеgном речју ја мо
рам йризнаШи ga за сисШеме, меШоgе, оШкриhа иШg. - ни рођен нисам. 

Но из немоzуhносШи gohи go Шаквих сјајних резулШаШа као шШо су 
изналазак нове (корисне) сисШеме, меШоgи закона йрироgе, не излази 
још и Шо ga ја нисам к gpy'ioм чему било сйособан и моhан ... Ја бејах 
баШо и 'iлаgан и жеgан, и 'io и бос, и сиШ и незаgовољан, и заgовољан и 

104 ЗаосШавшШина МП; писмо брата Радивоја са студија у Русији. 
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2лаgан, зао и йрезао, зависШљив и злобан, хвалџија и убојица, безобра

зан и куражан, йлашљивац и сШиgљив, нейошШен и варалица, кицош и 

йросШ, йуШовах йешке и на колима, на ла!Ји и железници, .мору и суши, 

сйавах у gобру и злу; виgох нароg баШо, бејах у куhи и бо2аШој и сиро
.машној (особиШо), раскошној и скромној, йрейуној сваче2а и (йроШиву

речје 4. основ. форми еле.менШарно2 .мишљења- закону gавања основе) 
йразној, но резулШаШ све2а Шо2а ужасан је, и о себи .мо2у реhи Шо је ga 
желим ослобоgиШи се og зла које2 са.м og часШи og кулШуре gобио и 
велику часШ са.м себи gойринео. Цељ .ми је исШиниШи. И каgа се ја буgе.м 

уверио ga се .моји йосШуйци и у ойшШе живоШ йоШйуно слажу с gобро.м 
и бла2о.м, бар каки.м су 2а go gанашњи .моралисШи оцениШи .мо2ли, Шаgа 
hy реhи ја са.м заисШа йосШи2ао 2лавну цељ своју Шј. gобио основу за 
gаљираg ... 

БаШо, немој се о .мени бр ин уШи из ових разло2а: 1. шШо .ми је у овој 
Се.минарији врло gобро, а gpy2o шШо са.м се ја .мно2о обо2аШио og оних 
Швојих речи: ,. буgи Ши йракШичнији, осШави се йревоgа које каквих 
философических, анШройоло2ических иШg. - Ши.ме се .мо2у зани.маШи 

са.мо они љуgи којима је хлеб оси2уран ". 

Позgравља.м и клања.м се великој .муци Швојој коју на олШар нас 

gage 

Твој браШ 

Хоhеш ли Ши gолазиши куhи - Оg2овори .ми ако .можеш, али 

оg.мах. Овgе са.м ако не буgе йрейреки go 17. Јуна.1оs 

35 Париз, 20. Маја 1894. 106 

ПошШовани gega, 

Из йис.ма Марино2 виgи.м ga сШе оси.м бабе, и ви и .мајка били слаби 
за време йразника; йо свој йрилици биhе Шо исШа зараза, инфлуенца, 
која је и овgе беснила у Шо исШо време. Не зна.м како је коg вас у Бео-

2раgу, али овgе су Шакве вруhине, какве се реШко ви!Јају и у Јулу и Ав2у

сШу, и Шо Шраје и.ма веh више og .месец gана. 

105 По завршеној Богословији у Новгороду (1897) губи му се сваки траг у Русији. 
Био је туберкулозан болесник; у породици су били у уверењу да је негде у тој великој 
земљи умро 1899. године (4). 

106 Заосйlавшйlина М П; концепт писма. 
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Писао сам вам йре Шри неgеље ga hy иhи са йрофесорима и gру'iо
вима у некакве екскурзије на jy'i Француске. Тако је и било, и на йуiйу 
смо осiйали 15 gана. Ово'i йуiйа били смо на Среgоземном мору, у Мар
сељу, Тулону и на јеgноме осiйрву, и каg сам се враiйио у Париз, био сам 

црњи og Арсе Ци'iанина збо'i јако'iа сунца које је на jy'iy. Возио сам се на 
чамцу йо Среgоземном мору, виgео како се лове сарgине, виgео фран
цуску убојну флоiйу, велике мониiйоре и крсiйарице, и оно зашiйа he ми 
мајка завиgиiйи, брао сам йоморанџе са gрвеiйа, и шеiйао йуiйевима који 

су засаЬени йалмама и банановим gрвеiйима, као коg нас Шойолама и 
врбама. И Шо све о школском (gржавном) Шрошку, осим нешiйо мало 
личних Шрошкова које је сваки og нас имао за које какве сиiйнице. 

О великом go'iabajy који се gесио коg вас у Србији, расчуло се овgе 
оgмах исiйо'i gана. 107 Новине су биле йуне йричања о йојеgиносiйима 
краљево'i йосiй}!йка, о йослеgицама које he Шо имаiйи за Србију и за 
йойравку сiйања gржавно'i, збо'i ко'iа смо у йослеgње време из'iубили 

сваки креgиiй на сiйрани. У свим новинама изражава се pagociй шiйо је 

gолијао "маiйори лисац" (Шако називају Рисiйиhа), који је у својој 

наgувеносiйи и самовољи био йрешао сваку меру. 108 Знам ga се ви нисiйе 
мно'iо мешали у йарiйијске борбе, и наgам се ga вам йовраiйак раgикала 
неhе нанеiйи никаквих нез'iоgа; али не знам ga ли gоласком Новаковиhа 
као минисiйра йросвеiйе, неhеiйе ви и миШройолиШ имаiйи каквих 

нез'iоgа. 109 Како било ga било, али Шо шiйо се коg нас gесило биhе 
мно'iима јеgан разло'i више, колико мало Шреба вероваiйи у силу и моh 

јеgне йарiйије баш и онgа каg се она замишљала на врхунцу сила, и каg 

мисли ga јој нишiйа не може науgиiйи. 

Како је caga баба? Хвала бо'iу, из Марино'i йисма виgео сам ga није 
баш онако како сам мислио ga је; и нека би gao Бо'i ga Шо йоiйраје Шако, 
а йо самом кашљу, баба he се још gy'io и gy'io gржаiйи. 

Како је мајка йосле оне 'iрознице о Ускрсу? Шiйа мисли ga раgи у 
вино'iраgу, и ga ли је шiйо йосејала, а нарочиiйо йаiйлиџан за ону вино
'iраgарску чорбу? 

Молим мајку ga ми йоiйражи, каg имаgе каg, и осiйави на си'iурно 
месiйо, ону моју објаву ga сам био gва и йо месеца у војсци, као и gозволу 

· коју сiйе gобили йре gве 'iоgине og минисiйра војно'i ga мо'iу оgложиiйи 

107 Догађај се односи на државни удар који је извео сам краљ Александар Обре
новић, када је укинуонамесништво и увео аутократски режим. 

108 Јован Ристић је био дуго у политици Србије; државник од угледа, вођа Српске 
либералне странке. Славу је стекао као намесник и малолетног књаза Милана (1868) и 
малолетног краља Александра (1889). 

109 Стојан Новаковић, човек од угледа и поштења, основао је Напредну странку 
(1880) и као научник и политичар имао је велики ауторитет у Србији. 
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служење у војсци go свршеШ.ка школе (ако сШ.е gобили найис.мено Шу 
gозволу ). ЛеШ.ос hy йо свој йрилици .мораШи gовршиШи са војском, ако 
.мислим ШражиШ.и службу. 

Љуби вам руку Мика 

36 

Legation de Serble Paris, le 22. јуна 1894.110 

Госйоgину Анgри Ћорђевиhу, 

МинисШ.ру йросвеШ.е и црквених йослова 

Госйоgине МинисШре, 

Дошав у Париз йознао сам овgе Г. Михајла ПеШровиhа, gржавноz 

йиШ.о.мца, реgовноz ђака Више нормалне школе у секцији .маШ.е.маШ.и

чкој и физичкој. Он .ми је на Шо.м нашем сасШ.анку рекао ga he кроз gан 
gва браниШ.и своју gокШ.орску Шезу у Сорбони. 

О Шо.м .млаgиhу ја сам og свакоz само најбоље сШ.вари слушао. На 
gан ње2ово2 исйиШ.а оШ.ишао сам у Сорбону и целој сеgници йрису

сШ.вовао.111 Сала, у којој смо били, била је йуна њеzових gpyzoвa и йро
фесора, шШ.о .ми је веh gало йоШ.врgе ga је Михајло ПеШ.ровиh ђак који 
.мноzо јачи инШ.ерес изазивље неzо шШ.о је Шо у ойшШ.е случај. ИсйиШу 

њеzово.м йреШсеgавао је Г. Hermite, а исйиШивали су za Г. Picard и 
Г. Painleve. 112 

Давно је било каgа сам ја .маШ.е.маШ.ику сШ.уgирао, Ше ga сам .моzао 
йроцениШ.и сву gубљину сШ.уgије, коју је овај .млаg човек у својој Шези 

разраgио. Али колико сам још у йрисеhањ у оноz шШ.о сам некаgа учио, 

ga сам .моzао gовољно обавесШ.иШи се о йоШ.йуној сиzурносШ.и са којом 
2. ПеШ.ровиh на Шабли јавно овај йреg.меШ расйравља. Оgбрана њеzове 
Шезе била је у йраво.м смислу речи бриљанШ.на. По свршено.м исйиШу 

Преgсеgник za је йозgравио врло лейо.м и gирљиво.м бесеgо.м у којој .му је 
рекао ga је он - 2. ПеШ.ровиh - йравио часШ Нормалној школи, ga је он 

110 АС, МПс-Ф. XXI, 26/1894. Ово писмо Милутина Гарашанина, посланика 
Краљевине Србије у Паризу има значење препоруке у избору Михаила Петровића за 
професора математике на Великој школи. 

111 Докторску дисертацију Петровиh је бранио на Научном факултету 29. јуна 
1894. Дугујемо професору М. Loi са ENS захвалност што је утврдио овај датум (5). 

112 По казивању Јована Карамате Петровиhевој одбрани присуствовали су скоро 
сви професори математичари: Поенкаре, Лебег, Танери, Апел, Липман и други. 
"Величанствено и непоновљиво" - биле су Караматине речи ( 4). 
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йоказао усйехе који су у њој решки и ga he њеzа њеzови й.рофесори 
йамйlийlи и у њеzовој gалекој ойlаџбини са својим симйайlијама йрайlи

Ши. Свој zовор завршио је Преgсеgник й.рокламујуhи ga је z. Пейlровиh 
gокйlор майlемайlичких наука "avec toutes Ьlanches ". 113 

У вече, Шоzа исШоzа gана, gобио сам og Г Perrot-a, gирекйlора Нор
малне школе ово йисмо, које у йрилоzу йоg 0/ 1 й.рилажем са јеgним йисмом 
уйрављеним на мене, og коzа ми је часйl койију овgе gосiйавийlи Вам 0!2. 

Са моје сйlране имам ga gogaм само Шо, Госйоgине Минисйlре, ga 
сам био gубоко gирнуШ gоказима йажње и симйайlије којих сам й.рема 

z. Пейlровиhу био свеgок og сйlране оних шйlо gанас у највишим врхови
ма науке майlемайlичке свейlле. У Шој zрани науке Г Пейlровиh је веh 

унео срйско име на gосйlојан начин у научни свеШ. По њеzовој йреgано

сйlи науци, коју обраЬује, уверен сам, ga he он Шо цсйlо, на исйlи Шакав 
начин, и gаље чинийlи и ga је Г Пейlровиh јеgна наша врло озбиљна 
тековина за науку. Ја узимам слобоgу ga gogaм само Шолико, ga је 
Г Пейlровиh заслужио у йуној мери, и ga је у неку руку и gужносШ gржаве, 
ga му улазак у каријеру олакша, уверен ga he он свој йуШ себи са усйе
хом и на виgан начин крчийlи gаље. Тај млаgиh, Госйоgине Минисйlре, 

чини часШ Србији. 

ПримиШе, Госйоgине Минисйlре, уверење мо2 најоgличније2 йо

шйlовања, с којим часШ ми је назва Ши се 

37 

Ваши ogaнu 

М. Гарашанин 

Universite de France, Ecole Normale Superieure 
Париз, 29. јуна 1894. 114 

Госйоgин Гарашанин, ойуномоhени минисйlар Србије 

Пошйlовани Ойуномоhени Минисйlре, 

Уколико йроцењујейlе ga би йисмо које Вам у йрилоzу уйуhујем 
моzло биШи og користи за Г Михаила Пейlровиhа, биhу са своје сйlра
не среhан ако се оно gосйlави Госйоgину Минисйlру йросвейlе у Србији. 

113 "Са највишом оценом" ("са свим белим" куглама). Велики Ермит, који је ство
рио још већег Поенкареа, Пикара, Пенлевеа, ево сада то чини с Михаилом Петрови
ћем. Ермит је волео малу Србију и увек је с оданошћу слушао о српској историји; одли
кован је орденом Св. Саве П реда (5, 94). 

114 АС, МПс-Ф. XXI, 26/1894; великом добротом, писма је превео др Душан 
Адамовић, проф. универзитета. 
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Боравак Г. Пеiйровиhа меЬу нашим Ьацима осiйао нам је у Шако лейој 
усйомени ga не можемо ga не йожелимо ga свеgоче о Шоме og сiйране 
ње2ових насiйавника и gру2ова, ga олакша йочеiйке ње2ове каријере и 
йраiйиiйи 2а gаље у живоiйу. 

Изволиiйе йримиiйи, Госйоgине Минисiйре, изразе .моје оgаносiйи 

Ж. Перо 

38 
Universite de France, Ecole Normale Sиperieиre 

Париз, 29. јуна 1894. 115 

Госйоgине МинисШре, 

- Г. Михаило Пеiйровиh йри.мљен је у Вишу нормалну школу новем

бра 1890, йосле исйиiйа йоложено2 йреg Комисијом, исйиiйа којим је йо
ШврЬена ње2ова сйособносiй ga корисiйи насiйаву у Школи. 

Ре2уларно Шрајање сiйуgија у Нормалној школи износи Шри 2оgи

не, а режим сiйуgија је инiйернаiйски; мо2ли смо, gакле, ga уйознамо не 
само инiйелекiйуалну вреgносШ Г. ПеШровиhа, не2о и ње2ов каракiйер, 

йа можемо реhи ga је он, у сваком йо2леgу, био узо ран сiйуgенiй. Са усйе
хом је йоложио gийломске исйиiйе из маiйемаiйичких и физичких наука. 

Исйољио је заiйим исiйинске квалиШеiйе инвенiйивносiйи у обла

сiйи маiйемаШичких наука, збо2 че2а смо смаШрали ga 2а Шреба Шре
ШираШи на исiйи начин као наше Ьаке из Француске који йоказују ова

кве квалиiйеiйе, ga му, наиме, Шреба gозволиiйи йроgужеШак боравка у 
школи за јеgну 2оgину. По исШеку Ше 2оgине, усйешно је оgбранио gве 

Шезе за gокШораШ маШемаiйичких наука;116 веома су реiйки Ьаци Нор
малне школе који овај научни сiйейен сiйичу у Шако краiйком року. 

Неколико gана йре оgбране Шезе йослао је Акаgемији наука (у Паризу) 

јеgну Ноiйу, која је била укључена у СаойшШење og 28. маја 1894. 117 

115 АС, МПс-Ф. XXI, 26/1894. 
116 Поред дисертације коју је бранио (прва теза), Петровић је био обавезан да 

одговара и на тему Des travaux recents sur le pгincipe de la moindre action (друга теза) коју 
задаје факултет уочи одбране. 

117 То је рад наведен у писму 33/103, а који је у Париској академији наук<~ пред
ставио 20. маја 1894. професор Емил Пикар. 
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СмаШрам корисним, Госйоgине МинисШре, ga Вас обавестим ga је 
caga Г Михаило ПеШровиh у йосеgу gве gийломе о завршеним сШуgија
ма, али he, збо:Z уобичајених формалности, go своје gокШорске gийломе 
gohи Шек за неколико месеци; ФакулШеШ у Паризу gao му је, меЬуШим, 
йривремени серШификаШ који му у Француској йружа исШа йрава као 
og:Zoвapajyha gийлома. 

У закључку, Госйоgине Министре, реhи hy ga је 2. Михаило Пе
Шровиh чинио часШ Нормалној школи, а ја се усуЬујем ga се наgам ga he 
он исШо Шако чинити часШ својој земљи. 

Изволите йримиШи, Госйоgине Министре, уверавање у моја нај
боља осеhања. 

39 

Дра'iи СШево, 

Ж. Перо, члан ИнсШиШуШа и 
Директор ШколеllВ 

Париз, 1894. 119 

Хвала Ши на йријаШељском сеhању и на йослаШој ми gисерШацији. 

О резулШаiiiу конкурса на Великој школи йисали су ми og куhе још чим 
је сШвар била свршена; не Шреба ga Ши ойисујем колико ме је резулШаШ 
изненаgио и йренеразио. Малко је йомучно имати gовољно сШрйљења, 

али ја сам си'iуран ga неhеш gy'io чекаШи за Велику школу. 
Мноzо йозgрава og Шво:Z Мике120 

40 20. АвzусШ 1894, Бeo'ipagl21 

Госйоgину МинисШру Просвете и цркв. йослова 

Према расйисаноме сШечају og 21. Јуна 1894. 2. ПБр 8344 за уйра
жњено месШо йрофесора Велике Школе, часШ ми је йријавиШи се за 

уйражњену КаШеgру МаШемаШике. 

118 Петровић је од Академског савета Велике школе 29. септембра изабран, а 
краљевим указом од 22. октобра 1894. постављен за професора математике на Великој 
школи. 

119 ЗаосШавшШина МП; концепт писма. 
120 Нисмо утврдили адресанта; сигурно није Стеван Марковић, који је у истој групи 

у којој је био и Петровић, изабран за професора теоријске физике и електротехнике (1). 
121 АС, МПс-Ф. XXI, 26/1894. 
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Свршио са.м Велику Школу (йрир . .маШе.маШички оШсек) 1889. 2. о 
че.му йоgноси.м йоg % свеgоџбу. · 

Гоgине 1890. йо изgржани.м исйиШи.ма у Паризу, йри.мљен са.м у 
Ecole Normale Superieure као eleve interne за вре.ме og 1890/91-1893194. 2og. 
О gовршењ у Ше школе свеgочи извешШај који је Уйрава школска йоgне

ла Госйоgину МинисШру йреко Кр. Срй. Посланства у Паризу, и који 

се извешШај налази у МинисШарсШву. 

За вре.ме, које са.м йровео у Ecole Normale, gовршио са.м на йари-
ско.м факулШеШу: 

]
0 Licence es sciences mathematiques, о че.му свеgочи gийло.ма йоg ·11· 

2° Licence es sciences physiques, о че.му свеgочи gийло.ма йоg ·111· 
3° ДокШораШ .маШе.маШичких наука (Doctorat es sciences mathema

tiques) са највишо.м оцено.м (touts boules Ьlanches), 122 о че.му йоgноси.м йоg 
·1111· йривре.мено уверење йариско2 факулШеШа. Дийло.ма се .меЬуШи.м 
налази у Паризу у МинисШарсШву йросвеШе на йоШйису коg .минисШра, 

шШо се .може виgеШи и из йо.менуШо2а извешШаја. 

Og go cag шШа.мйаних својих раgова йоgноси.м: 
Ј о Sur les zeros et les infinis des integrales des equations differentielles 

algehriques- Paгis 1894. 123 

2 о Sur les integrales uniformes des equations du premier ordre et du genre 
zero (Pag саойшШен Париској акаgе.мији наука у сеgници og 28 . .маја 1894. 
2. и ошШа.мйан у Comptes rendus de l' Academie des Sciences, t. CXVJ/1). 124 

Госйоgина МинисШра йонизан 

Др Михаило Н. ПеШровиh, gрж. йиШо.мац у Паризу 

122 "све беле кугле" - Комисија је оцењивала успех кандидата куглицама тајно, 
тако што је сваки члан комисије имао беле и црне к уг лице. Најбољи успех је постигнут 

ако су све куглице беле. 

123 Ово је докторска дисертација објављена у Паризу код Gauthier-Villars-a на 109 
страна великог формата. 

124 Члан Француског института (академик) Емил Пикар саопштио је у Париској 
академији наука овај Петровиhев рад (5). 
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БЕОГРАДУ 

41 Бeo'ipag, 21. Децембар 1894. 1 

По нало'iу Ње2ово2 ВеличансШва Краља часШ ми је извесШиШи 

Госйоgина Др Михаила ПеШровиhа, 

йрофесора Велике Школе ga he 'ia Ње'iово ВеличансШво бла'iово
леШи йримиШи суШра 22. Шек. мес. у 11 саШи йре йоgне 

Оgело: фрак, gекорација 

Маршал Двора 

Мих. Рашиh, мајор 

42 Бeo'ipag, 31/I 1897. 2. 2 

Дра'iи Жујовиhу, 

Ево Ши сйисак: Микиних раgова ga 'ia йриgружиш оном нашем 
йреgло'iу. 

Са йозgравом Швој 

СМ. Лозаниh3 

1Заосiйавшiйина МП. 
2 А САНУ; СКА; Записници седница Академије природних наука за 1896. годину. 
3 Академија природних наука (Димитрије Нешић, Јован Жујовић, Љубомир 

Клерић, Сима Лозанић) предложила је Михаила Петровића за дописног члана Српске 
краљевске академије (4). Петровић је једногласно изабран 5. фебруара 1897. 



70 ПИСМА 1889-1943. ГОДИНА 

43 [Бeozpag, 1898. 2.]4 

Дра2и мој Сањак, 

М о лим Ше ga ми шаљеш весШи о свом зgрављ у. Колико се може 
йресуgиШи йо раgовима које чесШо шаље ш Акаgемији и Уgружењ у фи

зичара, човек не би казао ga иgе баш лоше. Лиши ми неколико речи о 
Шоме. 5 

Твој браШ је вероваШно веh насШањен у Graen-y. Он йолако йосШа
је йознаШ мојим земљацима који се баве исШоријом и йравом. Ми 

имамо ње2ову Шезу у УниверзиШеШској библиоШеци, 6 и баш је изашао 
јеgан краШак йриказ у нашем йравном часойису Бранич. 7 

Ја сам йочео моје анало2ије о којима сам Ши раније йричао у шко

ли, и йреgложио сам бео2раgској Акаgемији (шШо he Шебе йоgсеШиШи 
на акаgемију Ferte-sous-Jouare og Lablch-a) јеgан pag у коме сам резими
рао сва моја 2леgања. 8 У овом pagy йриказујем мо2уhносШ налажења 
јеgне 2енералисане Шеорије акШивносШи узрока, йоgразумевајуhи йоg 

исШим сваки феномен који Шежи ga чини йромене иШg. и йоg ње2овом 
акШивношhу gинамичку сШрану, која се манифесШује йоg обликом јеgне 
извесне Шенgенције. Та Шенgенција је оgлично gефинисана каg се зна за 

њен смисао, њен објекШ и маШемаШUчки закон йо коме се мења њен 

инШензиШеШ. У pagy 2енерализујем основне концейције обичне gина
мике као шШо су: сила, брзина, убрзање, pag, жива сила, иШg., као и неке 
основне йринцийе gинамике, као нйр.: Даламберов йринций, йринций 
живе силе иШg., и силе замењене са Шенgенцијама узрока, брзина креШа

ња са брзином йромена у феномену: gинамичка инерција је измењена 

Шенgенцијом извесних йромена које осШају онакве какве су, у ШренуШку 

каg узрок йресШаје оgјеgном ga уШиче иШg. Овgе износим кључ свих 
йримеhених анало2ија, а у gpyzoм pegy, каg се зна за gија2рам јеgно2 фе
номена, може се, йре не2о се йознаје конкреШна йрироgа узрока који 2а 

йроизвоgи, знаШи за сйецифичносШ механизма узрока и законе вари

јације ових Шенgенција иШg. 

4 ЗаосШавшШина МП; концепт писма на француском; превод др Павела Брежника. 
5 Габриел Сањак је Петровићев колега са ENS; постигао је запажене резултате у 

физичким наукама. 
6 Петровић вероватно мисли на библиотеку семинара Правног факултета 

Велике школе, јер у то време универзитетске библиотеке, односно библиотеке Велике 
школе, још није било. Универзитетска библиотека у Београду основана је 1926. године. 

7 Ph. Sagnac, La /egislation civile de /а Revolution fran~·aise (1789-1804 ); Essai d 'histoire 
sociale, Бранич 7 (1900), 5-6, стр. 232-233 (1. и 16. март); приказ је написао професор 
Живојин М. Перић, зет Михаила Петровића. Датум овог приказа у Браничу указује на 
нашу грешку у редоследу овог писма. Писмо (концепт) сигурно датира из друге 
половине 1900. године. 

8 Петровић мисли на своју академску беседу (95). 
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Чинило би ми раgосШ ga Ши йокажем неколико иншересаншних 
gеШаља, али оgусШајем og Шо2а, йошШо не знам ga ли he Ше инШересо
ваШи у овом ШренуШку. УосШалом, ја hy Шо ураgиШи каgа йреброgим 
неке Шешкоhе које имам ШренуШно. 

Твој Мишел9 

44 Бео2раg, 1. айрил 1898.10 

Госйоgине Професоре, 

Да би се исйиШао сисШем шифровања, који је йронашао 2. Живо
јин Ћириh, библиоШекар МинисШарсШва ГраЬевина и о чему ми је йре

gло2 йре извесно2 времена йослао, ја сам решио ga се образује нарочиШа 
комисија, и часШ ми је замолиШи Вас, ga имаШе gоброШу йримиШи се, 
ga буgеШе члан Ше комисије са 2.2. Љубомиром Клериhем, минисШром 
на расйоложењу, 11 Јов. Ћајом, начелником МинисШарсШва ИносШра
нихДела12 и йоШйуковником Мих. Рашиhем, маршаломДвора Ње2ово2 
ВеличансШва Краља. 

Први сасШанак комисије биhе у cpegy 8. ов. мес. у 4 часа йо йоgне у 
МинисШарсШву ИносШраних Дела на који ми је часШ овим йуШем 

замолиШи Вас, ga имаШе gоброШу gohи. 

вању 

ПримиШе, Госйоgине Професоре, уверење о мом високом йошШо-

Преgсеgник МинисШарско2 СавеШа 

gp Влаgан ЋорЬевиh13 

9 Изложено писмо (концепт) ј~ без датума. Према садржају, а нарочито на основу 
навођеља часописа Бранич, једноставно је установити да је писмо настало после 
академске беседе (95), тачније после 16. марта 1900.- Петровиh је овим писмом најавио 
рад на новој науци која проучава односе међу диспаратним појавама на основама 
утврђеног аналошког језгра и механизама појава. Назвао је мailieмailiuчкa феноме
нолоzија (24). Према Картану ово је потпуно нова оригинална научна дисциплина коју 
је засновао Михаило Петровиh (20), а о чему је писао и Сањак (21). Крајем 60-их руска 
наука је потврдила да Петровиhева феноменологија има кибернетиЧки садржај и да је 
прва претеча савремене науке- кибернетике, тј. теорије система (22, 23). 

1° Зaociliaвшiliuнa М П. 
11 Професор Љубомир Клериh предавао је Петровиhу механику на Великој 

школи и од 1896. је био у пензији. 
12 Јован Ђаја предавао је Петровиhу историју у Првој београдској гимназији. 
13 Овај позив председника владе подстакао је Петровиhа да озбиљније приђе 

криптографији. И шта се десило? Петровиh је од 1898. па све до 1941. био кључна 
личност у шифрантској служби војске и дипломатије (4). Као резервни потпуковник 
мобилисан је марта 1941. за потребе шифрантске службе. Заробљен је 11. априла 1941. 
у Сарајеву, у 73-ој години живота. 
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45 Бeozpag, 6. Нов. 1898. 14 

Пошiiiовани Госйоgине Пeiiipoвиhy, 

Молим Вас goнecиiiie са собо.м gефиниШ.иван извешiiiај, Ше ga би 
с.мо za .моzли йoiiiйиcaiiiи; јер како на.м cag иgе z. Ћаја, а и ја иgе.м ових 
gана у Ниш на йоgужи боравак, йа су.мња.м ga би ова ciiiвap .моzла у 
скоро ga се сврши иначе. 

С йријаiiiељски.м йозgраво.м 

М. Рашиh 

46 У Бeozpagy, 31. Oкiii. 1898. z.1s 

Госйоgину Минисiiiру нароgне йривреgе, 

На.меран бих био кoнciiipyиcaiiiи за Париску изложбу 1900. zоgине 
и изложиiiiи у Срйско.м йавиљону изложбе свој zрафичко-рачунски 

aйapaiii uнiiieipaф, йо.моhу ко'iа се .моzу 'iрафички йроучаваiiiи и изра
чунаваiiiи оgређени и неоgређени инiiiе'iрали, вршиiiiи инiiiе'iрацију 

.gиференцијалних јеgначина и .механички решаваiiiи разнолики йробле

.ми више .мaiiie.мaiiiикe. 

Основна иgеја aйapaiiia .може се виgeiiiи из йриложених йоg ·1· и .IJ. 
краШ.ких ойиса, og којих је јеgан изашао у Comptes rendus de l' Academie 
des Sciences de Paris, 16 а gpy'iи у Срйско.м Ш.ехничко.м лиciiiy. 17 Дogahy 
са.мо ga йринцийи уйоiiiребљени за консiiiрукцију aйapaiiia go caga нису 
били йри.мењени ни у каквом рачунско.м aйapaiiiy. 18 

Aйapaiii би збо'i сйореgних gелова и разноликих услова, које iiipeбa 

у йракiiiици ga заgовољи, био ко.мйликованији og оноzа, који у йрило
жени.м ойиси.ма йpegciiiaвљa са.мо ње'iову ше.му. Пре.ма gобијени.м сiiiру

чњачки.м йроцена.ма, консiiiрукција ње'iово'i йрво'i .моgела, коју бих из-

14 Заосйlавшйlина МП; односи се на реферат о Ћириhевом систему шифровања. 
15 АС, Париска изложба 1900. 
16 То је Петровиhев рад (25) који је у побољшаној верзији два пута објављен у 

Америци (26, 27). 
17 Ово је нај шири опис рачунара (28). 
18 Према страним изворима (Камке, Морен, Прајс, Вилерс, Мајстров), па и на

шим истраживањима (29, 96), Петровиhу је одато светско признање да је конструисао 
најоригиналнији рачунар, први компјутер у свету који ради на принципу кретања воде 
и решава ширу класу диференцијалних једначина. 
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вршио у Паризу коg нарочиШоzа консШрукШора за йрецизне айараШе, 
са йробама у циљу усавршавања њеzове йракШичносШи, кошШала би на 
хиљаgу и йеШ сШоШина gинара. 

Слобоgан сам обраШиШи се Госйоgину МинисШру са учШивом 
молбом ga изволи оgобриШи, ga ми се, из буџеШа оgређеноz за учесШво
вање Србије на Париској изложби, изgа zорња сума на йоменуШи циљ и 
Шиме ми се омоzуhи консШрукција айараШа у онаквом облику, у каквом 
би моzао gосШојно фиzурисаШи на свеШској изложби. 

47 

Госйоgине, 

Госйоgину МинисШру йонизан 

Михаило ПеШровиh 

йроф. Бел. школе 

[1900. 2.оgинај19 

Мој айараШ са Шечношhу за 'iрафичку инШе'iрацију, који сШе Ви 

консШруисали йре 'iоgину gана за изложбу у Паризу, биhе изложен у 

Срйском йавиљону. Госйоgин комесар Срйске секције замолиhе Вас ga 
буgеШе Шако gобри и йошаљеШе jegнo'i og Ваших раgника који he айа
раШ ga монШира и йо йоШреби очисШи на рачун ове Секције. Са своје 
сШране Вас молим, ga учиниШе ову gоброШу, 'iаранШујуhи Вам личну 
накнаgу за pag. 

ПримиШе 'iосйоgине моје йошШоање и искрене йозgраве 

Михаило ПеШровиh 

ОбраШиШе се комесару Срйско'i йавиљона на Париској изложби 

'iосйоgину М. КайеШановиhу у ПослансШву Србије. 20 

19 ЗаосШавшШина МЛ; концепт писма на српском језику. 
20 Петровићева рачунска машина била је изложена на Париској изложби 1900. у 

Павиљону Краљевине Србије. Наш је математичар добио златну медаљу Светске 
изложбе за изложени рачунар. Краљевско научио друштво у Лондону 1907. године до
делило је Петровићу златну повељу за проналазак овог рачунара (24). -Приметимо, да 
је 1980. године писац ове белешке са арх. П. Боснићем реконструисао Петровићев ра
чунар који је био изложен исте године на великој изложби у Београду ,.Сликари чла
нови САНУ" (аутор Лазар Трифуновић). 
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48 Бeozpag, 1 О. јануар 1902. 21 

Госйоgине, 

По нареЬењу Госйоgина МинисШ.ра, часш ми је молиши Вас, ga 
изволиШ.е gohи gанас у 4 часа йо йоgне у зzpagy МинисШ.арсШ.ва Ино
сйlраних Дела, 2ge he се оgржаШи йрва сеgница за р ибарске йре2оворе са 
Краљевином Ру м унијом. 22 

КорисШ.им се и овом йриликом, ga Вас уверим о своме оgличном 
йошШ.овању 

А.М. Секулиh 

ИнсйекШ.ор Оgељења за йољ. йрив. и веШ. 

49 Бeozpag, 4. новембар 1902.23 

Госйоgине, 

У йослеgњој (завршној) сеgници универзиШ.еШске комисије йокре

нуо је јеgан члан йоново йиШ.ање о йреШ.хоgној сйреми и квалификаци

ји реgовних ученика- бygyhez УниверзиШ.еШ.а. Том йриликом није се мо-

2ло gohи go сйоразума и формално2 решења, не2о је закључено, ga се og 
чланова комисије йоново йойl.ражи мишљење о Шоме: 

јесу ли за чл. 38 (без и. най.) шй1.амйано2 савей1.но2 йројекШ.а, йо ко
ме се йоg извесним йо2оgбама за реgовне универзиШ.еШ.ске ученике йри

мају и свршени бо2ослови, ученици учиШ.ељске школе, ученици Шр2о

вачке школе иШg. 

или су за Шо, ga се Шај члан (и чл. 39) сасвим изосШ.ави, а ga осШане 
само чл. 37, йо коме се за реgовне универзиШ.еШ.ске слушаоце йримају са
мо они ученици, који gонесу свеgочансШ.во о йоложеном исйийl.у зре

лосШ.и. 

21 (31, стр. 8). 
22 Од власти у земљи Петровиh је брзо прихваhен као експерт риболова и рибар

ства. Имао је ауторитет научника и то је било довољно да буде кључна личност у сре
ђиваљу односа са Румунијом, Угарском, ... У (31), а донекле и у (4), изложени су тек
стови међународних конвенција о риболову које је саставио професор Петровиh. -
Овом приликом до споразума са Румунијом није дошло. Наша делегација: Михаило Пе

тровиh (практичан риболов), Живојин Ћорђевиh (научни риболов) и Слободан Јова
новиh (правна питања), тражилаје забрану заграђивања ритова и употребу пампурских 
струкова. 

2з АС, ВШ-401711902. 
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Peзyлiliaili ilio'i 'iласања йоgнео би се онgа 'i. МинисШру йpocвeilie. 
Како ви о Шоме још ниcilie йоново gали свој 'iлас, молим Вас, ga 

исйоg сво'iа имена на овој лисШи изволиШе означиШи: jecilie ли за чл. 38 
(ga) или ниcilie (йроШив) и ga йoiliвpgиilie својим йоiliйисом. 

Шаљем Вам уз лисШу и шШамйан савеШски йројекаШ. 

50 

Госйоgине, 

gp М. Јовановиh-БаШуШ 
йреgсеgник Унив. комисије24 

Бeo'ipag, 25. фебруар 1905. 25 

На зaxilieв Госйоgина МинисШра йpocвeilie молим Вас ga ми gанас, 
најкасније go 5 часова йо йоgне, йошаљеШе лиciliy Ваших научних или 
сШручних раgова. Све овакве лиcilie йoiliйиcailiи he оgмах йpegailiи Го
сйоgину МинисШру који he их ciliaвиiliи на расйоложење оgбору осмо
рице.26 

С. Урошевиh, peкiliop Велике школе27 

51 Бeo'ipag, 11. Mapili 1905. 28 

Госйоgину МинисШру Нароgне Привреgе 

Госйоgине, 

У вези са мојим йисмом Лов. NQ 372 og 7. ов. мес. чacili ми је, Госйо
gине МинисШре, caoйшiliиiliи Вам ga ме је gанас gейешом молио Краљ. 
Генерални Конзул у БуgимйешШи, а на зaxilieв y'iapcкo'i минисШарсШва 

24 Као члан комисије за припремаље отвараља Универзитета Петровиh је гласао 
против чл. 38 и тиме одао признаље гимназији, а посебно испиту зрелости. 

2s АС, ВШ-Дел. пр. бр. 1193. 
26 "Одбор осморице" =први редовни професори Универзитета које је поставио 

краљ Петар I указом од 27. фебруара 1905. Међу љима био је и наш математичар. 
27 Ректор Сава Урошевиh прикупљао је библиографије наставног особља 

будуhег Универзитета, који је званично отворен 2. октобра 1905. (33). 
28 (31, стр. 807). 
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зе.мљораgње, ga се 2осй. Михаило Пeilipoвиh, наш gелеzаш за иошиис 
конвенције о риболову, шilio йре yйyiliи у Буgи.м-Пешiliу. Извешiiiава

јуhи о Шо.ме, чacili .ми је .молиiliи Вас, Госйоgине Минисiliре, ga .ме изео
лиiliе uзвeciliиiliи каg he се 2осй. Пeiiipoвиh кренуiliи за Бygu.м-Пeшiliy и 
oбpailiиiliи Вам йажњ у ga је йоiliребно ga Ша.мо шilio йре oge, йoшilio је 
ciliвap xиiliнa у Шолико шilio у2арски geлe2aili 2осй. Крисiliинковиh .мо

ра крајем ово2а .месеца oiiiиhи у Берлин. 

Никола П. Пашиh 



ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА 
У БЕОГРАДУ 
РАТОВИ 

52 Шабац, 4. јуна 1907. 2og. 1 

Мно2о йошiйовани Г Сiйојановићу, 

Добио сам gанас og Вас јеgно og оних йисама Милоша Ћор!;евића, 
које је био уйуiйио йреgсеgницима месних оgбора, йовоgом избора јеgно2 
члана за Главни оgбор. Али би неойхоgно йоiйребно било ga gобијем 
онај акiй, којим се Ћорl)евић жали Главном оgбору на решење овgашње 

окружне конференције - шiйо није хiйела йримиiйи за исйравне оне 
цеgуље, које су сiйи2ле йреgсеgнику месно2 оgбора, и 2ge се 2ласа за Ћор
l)евића; али се није мо2ло уiйврgиiйи на конференцији ко их је йослао. 

С Шо2а Вас најучiйивије молим, ако се Шај акiй, оgносно Шакво 

йисмо, коg Вас налази, ga нам za йошаљеiйе или бар у йрейису како би 
о целој сiйвари моzли gонеiйи шiйо йравилнији cyg. ПримиШе уверење 
моzа особиiйоz йошiйовања и йозgравља Вас 

gp Мих. Н. Пеiйровић2 

53 Бeozpag, 12. Окiй. 1907.3 

Мој йрофесоре, 

Пошiйо he суiйра биiйи велики нереg у Бeozpagy, онgа не бих ишао 
ниzgе, јер ако иgем на Авалу или йо воgи, Шо he се сиzурно чуiйи ga сам 

1 Леiйойис (4), стр. 209. 
2 Као члан Главног одбора Министарства народне привреде Петровић је имао 

многе обавезе, што nотврђује и ово писмо министру Кости Стојановићу, иначе свом 
школском другу са студија у Београду и колеги с Филозофског факултета (7). 

3 АЈ; Архивска грађа Збирке Војислава Јовановића Марамбоа, бр. 335; фасц. 7, 
12, 24, 15, 16; даље у тексту Збирка Мара.мбо; писмо краљевића престолонаследника 
Ђорђа Карађорђевића. 
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ван Бео2раgа;4 неки he сиzурно ga кажу, ga са.м кукавица и ga са.м се 
уйлашио; онgа вас .моли.м ga .ме извиниШе за суШра; ако желиШе с gpaze 
воље йослаhу ва.м чезе као шШо .ми јуче сйо.менусШе, йа ga иgеШе на 
Авалу - сШоје ва.м чезе на расйоложење. 

54 Г.М. ПеШровиh- Бео2раg 6 

Шиље.м Ва.м Дозволу која је Шражена Ш. Ш. 

Рибарска gозвола 

Рибару Михаилу ПеШровиhу из Бeozpaga gозвољава.м ga .може у 
воgа.ма које са.м узео у закуй у Сави, у хаШару ойшШина Обреж и ВиШо
јевци (go зайаgно2 hошка Поgzоричке Age) у 2оgини 1908. са .мрежама у 
бубњеви.ма рибу ловиШи. Ову gозволу изgаје.м йо йройиси.ма финанци

јално2 ерара. Прије йоласка у лов и.маgе се йријавиШи Кр. финанцијал
ној сШражи на Бур.ми. На захШев Кр. финанцијалне сШраже или Кр. 

оружнишШва и.маgе се gозвола йоказаШи. 

Ову gозволу изgаје.м йо йройису ново2 Закона zлege риболова, Ше 

.мора сваки рибар и.маШи gржавну ловну карШу и йо Шо.ме се сШроzо 

gржаШи вршеhи рибарење. Рибарење .може вршиШи са.мо онај йосјеgник 

gржавне риболовнице који буgе и.мао и gозволу закуйника риболова. 

У Земуну 17 . .марШа 1908. 2. 

Шанgор ШШрајхер 

закуйник риболова 

4 Престолонаследник Ђорђе Kapal)opl)eвиh има у виду демонстрације у Београду 
поводом писања аустроугарске штампе о Босни. 

5 Од школске 1903/04. године професор Михаило Петровиh предавао је престола
наследнику математику и физику. 

6 (31, стр. 6). 
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55 Бео2раg, 25. фебр. 1910. 2.? 

Госйоgине gокiйоре, 

Молим Вас ga йриликом gанашње йрославе йеgесеiйо-2оgишњице 
обилно2а paga йримиiйе и og моје сiйране чесiйиiйање и искрену жељу ga 
још за gу2и низ 2оgина йослужиiйе срйској књижевносiйи и науци. 

56 

Ваш йошiйовалац 

Мих. Леiйровиh 
йроф. Универзиiйеiйа 

Бео2раg, 17. јуна 1910. 2og. 8 

ГраЬевинском оgбору за варош Бео2раg, 

Молим 2ра!Јевински оgбор ga ми йо йриложеном йлану оgобри зи
gање сйраiйне з2раgе за сiйановање, на моме имању које йосiйоји у ули

ци Косанчиhев венац бр. 24 и 26. 

йом. 

32pagy hy зиgаiйи са ци2лом у кречном малiйеру, а йокриiйи цре-

Таксу за решење у 2 gинара йолажем. 

7 Писмо др Владану Ћорђевићу (АС, Фонgови). 
8 Музеј града Београда, Ур. 6501; 

Мих. Леiйровиh 

йроф. Универзиiйеiйа9 

9 О зидаЊу нове Петровићеве куће (данашњи "Дом Мике Аласа" на Косанчиће
вом венцу бр. 22) подробније видети у (32) са извесним напоменама Милутина Мила
нковића (14). 
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57 Vichy, 25. VI 1910.10 

Микајло!11 

Шаљем вам ову малу question sur papior, ga ми Шачно кажеШе: Да ли 
се овако и2ра Roulette? 

ВероваШно he вам ово йисмо сШиhи коg вас и заШеhи he вас коg 
куhе. Зgравље је caga коg мене gобро и крви више не 2убим. 

Молим рециШе ми ga ли се овако и2ра; йре2леgајШе, овgе ове, неко
лико йримера go краја и јавиШе ми ga ли сам gобро разумео. 

Ваш ЋорЬе 

ПишиШе s.v.p. и оg2овориШе. 12 

58 Г. Мих. ПеШровиh - Бео2раg13 

Ехр. N. 
Риболовница 

Вријеgи og 15 срйња 1911. 2og. go 24 вељаче 1912. 2og. за рибарско2 
мајсШора Михаила Пеiй.ровиhа из Бео2раgа. Ову риболовницу ваља на 

йозив ор2ана јавне сШраже, земаљских ливаgара, чувара канала, наgзи

рача лова, чувара риболова, йољара; лу2ара, оружника, на йозив рибо

ловних овлашhеника, њихових намјешШеника йреgочиiй.и ( §. 23 закона). 
Риболовница 2ласи на особу, йа се не смије рабиiй.и йо gpy2oj особи не2о 
на оној на које име 2ласи. За вријеме риболова ваља риболовницу собом 

носиiй.и. 

У Земуну 15. срйња 1911. 2og. 

Уйравиiй.ељ Кр. влаgин iй.ајник 

м. н. 

10 Михаило Поповски у књизи Ћорђе краљевиh СХС, Београд 1980, донео је ауто
графе неколико писама nринца Ђорђа Карађорђевића и Михаила Петровића из АС, 
АСАНУ, АЈ и др. (даље у тексту Принц Ћорђе). Овде смо се користили овим ауто
графима и учинили неке допуне. 

11 Професор Петровић је упознао краљевића Ђорђа по доласку на престо краља 
Петра 1 (1903/04). Престолонаследнику је било 17 година, а Петровић га је учио мате
матици и физици; настало је nријатељство, а народ је говорио: "Више воли и слуша про

фесора Мику, него рођеног оца-краља". Принц је професора звао: "Микајло", "Мики
ца", "Госн Мика", "Чичица", ... (39). 

12 У писму се налази и листа с нечитко скицираним примерима за игру рулет. 
13 (31, стр. 207) 
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Ње2овом Краљевском Височансiй.ву 

Госйоgару ЋорЬу og Србије 
Госйоgару, 

81 

Париз, 4. Јун 19Ј2.14 

После оgласка Ваше2, зайочео сам ga чиiй.ам занимљиву књи2у 
Г Пеiй.ровиhа. 15 

Ваш Г Пеiй.ровиh има врло занимљиве и врло ори2иналне иgеје о 
йримени маiй.емаiй.ике на ексйерименiй.алне науке, али он извоgи изве

сiй.ан број закључака из чињеница које йрихваШа айриори као gоказане. 
На йример, за 

Сањак и Перен (сШр. 11); ВинШер и Мајер (сШр. 15); Ришер и Бра
ка (сШр. 17); ШарйанШије (сШр. 18). 

Значи, йосмаШрања из којих он gоноси закључке йоШйуно су не

Шачна. То су размишљања извесно2 броја научника која немају никакве 

вреgносШи сем ШренуШно2 реномеа и не осШаје caga нишШо акШуелно 
og веhине ових Шеорија. 

ИсШо је Шако и са сШраном 21 о крвном йриШиску. Сiй.рана 29 о 
сейарацији микроба, йреgложени йосШуйак има изzлеg маiй.емаiй.ичке 

ШачносШи, gок у йракси не воgе никуg. 

ИсШо Шо шШо се Шиче микроба, кванШиШаШивни закони са йрве 

сШране не важе за развој микроба. Објасниhу Шо Г ПеШровиhу. 

Феномени за које он смаШра ga их је објаснио маШемаШичким фор
мулама у реалносШи су мноzо комйлекснији og јеgносШавних схема које 
он йреgлаже, а изучавања биолошких йојава, йосебно оних у вези са 

болесШима, бескрајно су комйликованија. 

Ње2ови занимљиви зайиси моzу, gакако, биШи йосебно йублико

вани у неком маШемаШичком часойису, али за нас немају велики инШе

рес са zлеgишШа сШварне биолошке ШерайеуШике. 

Биhу заисШа среhан ga Вас виgим йо Вашем йовраШку и молим 
Вас, Госйоgине, ga йримиШе моја најбоља осеhања 

14 Принц 'Бор !је; превод М. Поповског с нашим допунама. 

Dr Е. Doyen 
б rue Piccini 

15 Реч је о Петровиhевој књизи из 1906. године (34) коју је принц буквално по
клањао угледним личностима света. Био је оптереhен знањем и моhима у науци свог 
професора. Желео је да чује и мишљења других о Петровиhевим резултатима. Познат 

је случај преписке принца Ђорђа с великим Поенкареом иза које је стајао један мате
матички проблем који је Петровиh поставио принцу (35). 
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За Кариhа - М.П. 

Ниш, 14. Јан. 1915. 2. 16 

Објава, 

За gворско2 жанgар. йоgнареgника Преgра2а Кариhа, на служби 

коg Њ. Кр. В. Краљевиhа Ћорl)а, коме је йоверено ga за време бављења 
Њ. Кр. В. у иносШрансШву чува сШвари Њ. Кр. В. у Нишу. 

Њ. Кр. Н Краљевиh Ћорl)е нареgио му је ga у Шој служби носи 
војничко йоgнареgничко оgело. 
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Дра2и Пајо, 19 

По нареl)ењу Њ. Кр. В. Краљевиhа Ћорl)а 

рез. инж. кайеШан П кл. 

орgонанс-официр 

Мих. ПеШровиh17 

Montreux, 2. фебр. 1915. 18 

Све је gобро. Agpeca ми је Hotel Eden (Montreux). Наgам се ga he се 
моhи gосШ.а ураgиШи. 

Мно2о йозgрава og Мике 

16 Лейlойис (4), стр. 254. 
17 За време Првог светског рата професор Петровић је био ордонанс принцу 

ЋорЬу и водио је бригу о краљевићу. Ако нису били заједно, редовно су се дописивалИ. 
У успомени је писцу ове белешке прича принца ЋорЬа о њиховом путу у Лондон када 
су испред једног "кинематографа" с јесени 1918. ухапшени. Било је пуно смеха. 

18 Из породичне архиве Богдана Љ. Поповића; даље у тексту Пойовићи; исто у 
Лейlойису (4), стр. 256. 

19 Петровић је упутио ово писмо Павлу Поповићу који се тада налазио у Риму. 
Подробније о томе у (36). 
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ГосйоЬи Милици Пеiйровиh20 

Стфелиhа Шрz15 

Nich Serble (via Salonique) 
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Interlaken, З. Марiйа 1915. 

Из ових караiйа можеiйе виgеiйи колико је лейо ово месiйо. Суiйра 
йолазим gаље. 
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ГосйоЬа Милица Пеiйровиh21 

СинЬелиhа Шрz15 
Nich Serble (via Salonique) 

Мислим ga hy осiйаiйи овgе gанас и суiйра. 
Позgрав свима og Мике 
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Herrn Dr. ing /. ArnovljeviC, Internierter22 

Kufstein, Autriche 

Мика 

Берн 4. Марiйа 1915. 

Montreux, 8/21. марШ 1915. 
Драzи и йошiйовани колеzа, zз 
Јављају ли се моји og куhе ga су gобили ваше йисмо за мене, и ga za 

је, йошiйо сам ја веh gва месеца на йуiйу, йрочиiйао мој зеШ Периh и оg

нео za секреiйару Универзиiйеiйа који је рекао ga he Вам оgмах йослаШи 

20 ЛеШойис (4), стр. 256; писмо мајци Милици која се налази у збегу. Године 1914. 
и даље Ниш је био град пун избеглица из Београда и других места. 

21 ЛеШойис ( 4), стр. 256. 
22 Заоставштина Милутина Миланковиhа у САНУ бр. 10130; даље у тексту 

Миланковиh САНУ. 
23 Познати професор Иван Арновљевиh (предавао механике на техничким факул

тетима у Београду) био је све време рата конфиниран у Kufstein-y и Raabs-y (37, 97). 
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новац. Жалим шШо нисам. м.оzао ја лично Шо учиниШи, али је zлавно ga 
је учињено. Молим ga м.и јавиШе како сШе у ойшШе и gq ли сШе йрим.или 
og УниверзиШеШа новац. 

О колеzи Миланковиhу нисам. м.оzао gобиШи никаквих весШи, м.а 

ga сам. учинио све шШо сам. м.оzао ga go њих gо!Јем.. Им.аШе ли каквих zog 
весШи о инz. Ћуриhу и њеzовој йороgици?24 

Не знам. gокле hy овgе биШи, јер Шо не зависи og м.ене. Писао сам. 
gанас и Мики Голубовиhу; м.олим. Вас ga za м.ноzо йозgравиШе. 

Срgачно Вас йозgравља Ваш 
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Драzи йријаШељу и колеzа, 

Мих. ПеШровиh 

Hotel Eden 

Nich, 18131. Авz. 1915.25 

КорисШим се йриликом. ga Вам. йошаљем. неколико речи. Писао 
сам. у gва м.аха из Швајцарске zосйо!Ји Вашој м.аШери у Даљ м.олеhи ga 
м.и јави у 2-3 речи Ваше сШање и agpecy, али нисам. gобио ogzoвop из 
разумљивих разлоzа. 

Ја сам. врем.е go краја Јануара йровео у служби у Бeozpagy, Ваљеву 
и Нишу. Taga сам. йо јеgном.е службеном. йослу оШишао у иносШран
сШво, кам.о се кроз 4-5 gана ойеШ враhам.. Hehy им.аШи сШалну agpecy, 
али м.и м.ожеШе йисаШи на agpecy: М. Petrovitch, Hotel Bellevue, Glion 5 
(Montreu.x, Suisse). Свако йисм.о које Шу go!Je за м.ене, биhе м.и оgм.ах 
ексйеgирано, ако веh не буgем. сам. у хоШелу. 

Добијао сам. карШе og колеzе Арновљевиhа који је био у Kufsteinu, 
а cag је у Raabs.26 

Ако og Вас gобијем. ogzoвope, йисаhу Вам. ойширније. Кроз 4-5 gа
на йолазим на йуШ, а ако Вам. ова карШа go!Je go руке м.оhи hем.о се og 
caga јављаШи јеgан gpyzoм.e. 

24 Инжењера Јована Ћуриhа, на положају шефа ложионице Sudbahn, ухапсиле су 
аустријске власти после атентата у Сарајеву. Како је Арновљевиh неколика недеља 
пре хапшења посетио колегу Ћуриhа, а мислеhи да је том хапшењу допринела његова 

посета, то је 2. септембра 1914. покушао себи да одузме живот (37, 97). 
25 Миланковиh САНУ; дописна карта адресована на Милутина Миланковиhа у 

Будимпешти. 
26 Из ове Арновљевиhеве поште Петровиh је сазнао Миланковиhеву адресу. 
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Срgачан йозgрав og ваше2 Мих. ПеШровиhа 
ПримиШе йозgрав og .мојих укуhана. Они су овgе. 27 
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Legation de Seгble 
Berne 

Дра2и 2. ПеШровиhу, 

30. јан/12. феб. 1917. 2. 28 

Оgобрено је све онако како с.мо се сйоразу.мели. 29 Дакле, ga ви 
израgиШе кошуљице нових комбинација, ga их ga(iie шШа.мйаШи у ва
шем йрисусШву (а йо свршено.м йослу йреg вама ga се сло2 йоквари), ga 
йоручиШе цео "gрвени айараШ" Шј. коцке, Шаблицу и куШију gрвену. 

К уШију кожну не.мојШе йоручиваШи, јер не знам фор.маШ ново2 ре
чника. То се у осШало.м .може и gоцније йоручиШи - свакако йослан
сШво за себе. 

Г Марковиh који ва.м gоноси све шШо ШражиШе сйоразу.меhе се са 
вама о осШали.м gеШаљи.ма, йо ус.мени.м уйуШсШви.ма која са.м .му gao. 

Не.ма.м cag йоШребе ga ва.м йрейоручи.м ga кошуљице каg буgу шШа
.мйане као и gрвени айараШ врло йажљиво чуваШе. Најбоље би било ga .ми 
јавиШе чи.м кошуљице буgу шШа.мйане како бих .мо2ао йослаШи йо њих. 

(Те сШвари не Шреба никако йовераваШи йошШи) 

Срgачни.м йозgраво.м Ваш 

gp СД. Грујиh 

27 Све време Првог светског рата Миланковић је са супругом (тек ожењен) 
провео у Будимпешти радећи у просторијама Мађарске академије наука. Пружена му 
је помоћ од многих, али га је највише задужио дугогодишњи генерални секретар 

Мађарске академије наука Калман Сили. Миланковић пише: " ... У то се свршио и свет
ски рат. Један бели пароброд, на којем се лепршала енглеска застава, стајао је код 
Ланчаног моста, под паром, за Београд. Његов љубазни командант ставио ми је на 
расположеље велики салон лађе. Ту су већ биле смештене све моје ствари. Но, пре но 
што сам и ја ступио на брод, отишао сам, одмах ту на обалу, у Академију наука, да се 
онде опростим са мојим милим домаћином. Скрхан несрећом своје отаџбине, добри 
старац је плакао при нашем растанку, а и ја сам са сузама у очима оставио своје уто
чиште" (48). 

28 ЛеШойис (4), стр. 264; писмо Славка Грујића, посланика Краљевине Србије у 
Берну. 

29 У првој половини 1917. године Петровић је израдио потпуно нов систем ши
фровања војне и дипломатске поште. Дошао је до система "Три картона", који се одр
жао неоткривен све до 1941. године. Рад је био у потпуној илегалности и рађен је под 
директним надзором председника владе Николе Пашића. 
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Legation de Serble 
Berne 

Дра2и 2. ПеШровиhу, 

ПИСМА 1889-1943. ГОДИНА 

13/26 . .марШа 1917. 2. 30 

Г. Пашиh је нареgио ga ва.м изјави.м захвалносШ на Шруgу у йо
знаШо.м йослу, шШо чини.м оgвојени.м йис.мо.м. 

НареЬено .ми је ШакоЬе ga ва.м йреgа.м 600 франака као на2раgу за 
ваш труg. Толико са.м gанас йослао конзулаШу с .молбом ga ва.ма gосШа
ви. Не зна.м ва.м agpecy, йа не .мо2у нейосреgно ga йошаље.м ва.ма. Конзу
лаШ не зна за шШо ва.м шаље.м. 

Срgачан йозgрав gp С. Грујиh 

П. С Моли.м за йризнаницу. Нека 2ласи: При.мио 600 франака из 
касе йослансШва у Берну, за служб. йосао а у вези са Шеле2ра.мо.м .минис. 

ин. gела og 12 . .марШа бр. 1225. 
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Legation Royale de Serble en Sиisse У Берну, 13 . .марШа 1917. 2. 31 

Дра2и Госйоgине ПеШровиhу, 

Оg2оварајуhи .ми на Шеле2ра.м који.м са.м 2а извесШио ga сте завр
шили израgу Шаблица, Госйоgин Преgсеgник МинисШарско2 Савета, 

МинисШар Иностраних Дела наложио .ми је, ga ва.м у ње2ово и.ме изја
ви.м захвалносШ на Шруgу који сте уложили у то.м йослу. 

Извршујуhи са највеhи.м заgовољсШво.м овај нало2 Госйоgина Па
шиhа, ја вас .моли.м, ga, са .мојо.м личном бла2оgарношhу, йри.мите 

уверење о .мо.м оgлично.м йошШовању. 

3О ЛеШойис (4), стр. 264-266. 
31 ИсШо 

gp С. Грујиh 
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Legation Royale de SerЬie en Suisse У Берну, 20. јула 1917. z-.зz 

Драzи Госйоgине ПеШровиhу, 

Овgе сам йри.мио све шШо Шреба за онај йосао. ЈавиШе .ми каg .мо
жеШе gohи у Берн ga свршиШе, или желиШе ли ga вам йо куриру йоша
ље.м сШвар? 

Боље би било ga се овgе сврши јер је нез2оgно носиШи Шо. 
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Legation de SerЬie 
Berne 

Драzи Г ПеШровиhу, 

Са срgачни.м йозgраво.м 

gp С. Грујиh 

30. ав2.112. сей. 1917. z-.зз 

У ogzoвopy на Ваше йис.мо og 1. сейШе.мбра, сШвар .може ga чека 
још неко време, јер је .минисШарсШво нареgило ga сврши.м йосао йа ga 
чува.м сШвар go gаље нареgбе. Али ја ийак .мислим ga не би Шребало 
сувише оgуzовлачиШи и волео бих ga се сШвар сврши. ШШа више, ако 
.минисШарсШво нишШа не буgе јавила go 15; сейШе.мбра йо новом, ја 
намеравам ga 2а йоШсеШи.м ga је крајње време ga се сШвар йусШи у 
циркулацију. ЈавиШе .ми gакле ga ли .можеШе go Шоzа рока gohи овамо 
ga свршиШе. Ако не, 2лegahy ga сврши.м сам, и ако бих разуме се више 
волео ga ви Шо учиниШе. 

Са најсрgачнији.м йозgраво.м 

gp С. Грујиh 

П. С. -Наравно ga Славко Шо сам св р ши без Вас; рециШе .му ga вам 
је cag айсолуШно не.моzуhе gohи у Швајцарску. 

32 Исто, стр. 264-266. 
33 Исто, стр. 266. 
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Ово са.м йис.мо оiйворио .мислеhи ga је нешiйо за Суљу. Примио са.м 
јуiйрос вашу карiйу - merci, cag са.м сйокојан ga је Микица gобро сiйиzао 
без ennui. 

16. /Х 1917, Позgрав Ћ.34 
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No 1, en SегЬе Vemet-les-Baines, 11. Mars35 

Величансiйво, 

Јуче са.м сiйиzао у Vemet и уленzерио се коg чиче Базана. Провешhу 
који gан е п .flemom, йа онgа йочеiйи шiйа ga раgи.м. Ниса.м још ишао на 
сунчање коg цркве, јер је киша. 

Молио бих Вас ga ми йошаљеiйе у йакеiйу карiйе с йуiйа, ga их 
чува.м за усйомену. 36 

Држи.м ga би сiйе Шребали ga се йре йоласка у Енzлеску свраiйиiйе 
коg Bleton-a, ga ли и.ма какав рок йлаhања ануиiйеiйа за вре.ме Вашеz оg
сусiйвовања. Мислим ga је руски ануиШеШ за ? у gpyzoj йоловини .марШа. 

Ако се решиiйе ga aerouep йонуgиiйе званично Енzлези.ма (йре.мgа 
је несумњиво ga они cag и.мају још више сйецијалних Шойова но Фран
цузи), неизосiйавно Шреба учиниiйи ово: 

1) Казаiйи и.м (и инсисШираШи) у сйровоgно.м йиiйању ga је сiйвар 
og инiйереса са.мо у колико не.ма сйецијалних Шойова, веh са.мо обичних: 
ма какав Шой .може са оваквом Шаблицо.м йуцаiйи на авионе .мноzо 

Шачније но каg се йуца og ока, као коg нас на Солунском фронШу;37 

2) ИсйисаШи руко.м на крају нашеz .ме.моранgу.ма ово (og речи go 
речи): 

34 Ову белешку је дописао принц Ђорђе. 
35 Принц ЋорЬе; писмо је из 1918. године. 
36 С путоваља Петровиh се редовно јављао својим најближим. То су биле махом 

разгледнице са сликама места из којег се јављао. По речима самог принца Ђорђа, про
фесор је имао велику колекцију својих разгледница, која је, нажалост, при ослобађаљу 

Београда пропала (октобар 1944). 
37 Реч је о нумеричким таблицама гађаља (угао елевације, тежина пуљеља, домет, 

тежина зрна) за брдске топове који сада могу гађати и летеhе објекте (аероплани). Та-
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Remarque: Le procede ici indique ... le reglage ou debouchoire en temps 
(par exempl а exploser 16 secondes apres le toi); dans le cas du reglage ordinaiгe, 
en distence, ou у ajoutera un petit TaЬleau de coгrespondence ... la distance et le 
nombre de secoundes. 

З) Не cлaiiiu 'ia (aemuep) званично йреко Послансiiiва, јер у Послан
сiiiву има њих йреg којима би ми било врло криво ga се брукамо ако 
ciiiвap буgе оgбијена. Најбоље би било ga објасниШе сiй.вар 2. йук. Јок
симовиhу йа ga он, ако наЬе ga је ciiiвap og инiiiepeca, уgеси ga се йошље 
без брукања . 

... можеiй.е слобоgно йоgнеiй.и на'iовесiй.ивши ga би geiiiaљe (gимен
зије gелова, консiiiрукiiiивне gеiй.аље, јачину йуњења иiй.g.) имали ga 
уiй.врgе сiй.ручњаци. (слажем се) 38 

Осiй.але gве ciiiвapи (flattab. et moteur) не iй.реба йоgносиiiiи gржави, 
веh заинiй.ересоваiiiи ко'iа инgусiiiријалца. FlattaЬlite нам је ciiiвap йрак

Шички најбоља и најближа извршењу. За моiй.ор немам за cag мно'iо на
gе, јер си'iурно су сви инжењери заузеiiiи као и у Француској. (нара
вно).39 

Примио сам йaкeiiiиh са кључевима og malles. Молио бих Вас ga ми 
кажеiй.е који су ушли у нашу нову Влаgу. (Још не зна се iй.ачно, али ја

виhу вам). 

Ваш М. 
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Микицо,40 

Послао сам ваше писмо за Ciiieвy, cyiiipa йуiй.ује за Женеву. Све hy 
учиниiiiи како ciiie ми у йисму казали. Све сам йрибележио. 

У име Бо'iа у неgељу а <;5° du matin - йолазим с Брабецом. 

блице је сигурно урадио професор, а принц је то желео да понуди Енглезима под 
заједничким именом проналазача. О покушају принца и професора да им "таблице 
гађања" аероплана откупе савезници писано је детаљно у књизи (39). 

38 Текст у заградама дописао је принц Ђорђе. 

39 Петровић мисли на своје патенте који су унапредили рад мотора с аутоматским 
мењачем (сврдло) и отклањали опасност броду који плови (41, 42). 

40 Принц Ћорf)е; писмо је из 1918. године. 
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Ка р Ше ваше с йуШа м.еШнуо сам. их у јеgан м. ој санgук. ·који осШаје 
овgе, знам. Шачно 2ge су, боље ga вас не ШереШим., јер м.есШа tout juste 
им.аШе за вас. 

ПишиШе увек. на йослансШво у Paris, а йисм.а сам.и м.ање йишиШе 

Позgрав ваш ЋорЬе 

73 

Legation, Serbe 23. v 918. 41 

Мик.ицо, 

Данас gобио ваше йисм.о NQ 6. Ураgио сам. овако за вас "laioser pas
ser ". Дао сам. ga се овgе све ошШ.ам.йа на машини онако како с Ше м. и каза
ли и йослао сам. 2а Шум.енк.овиhу ga 2а Душан йоШйише и чим. Шо ураgи 
ga oge к.а gелу и Шу ga 2а војни к.ом.анgанШ йоШйише и оgм.ах вам.а ga 
йошаље. Доgао сам. З м.ес. боловања йа чим. Шо исШек.не лако hем.о бла-

2оврем.ено gpyzи ак.Ш исШо Шак.ав найисаШи и вам.и йослаШи. Ја gржим. 

ga hеШе 2а gобиШи йосле 1. јуна у йоШйуној исйравносШи, ако шШо 2og 
буgе фалило слобоgно м.и јавиШе и лако hy изм.ениШи или gоgаШи шШа 
буgеШ.е хШели. ЈавиШе м.и к.аg 2а gобијеШе и у којој форм.и, је ли све 

исйравно, йоШйиси, жи2ови, иШg. 42 

Мно2о наgе им.ам. ga he Ше виgеШи скоро фамилију и чекам. свако 
СШевино йисм.о с несШрйљењем.. 

Ја йолазим. са йосланик.ом. йрекосуШра у неgељу за Edinbuгg у Шк.оШ

ск.ој на оШварање МешШровиhеве изложбе и Шом. йрилик.ом., йошШо је 

ја оШварам. йpegahy јеgну бисШу og МешШровиhа шШо је найравио og 
јеgне чувене Шк.оШск.иње која је ум.рла к.оg нас. Држаhу м.али 2овор Шом. 

йрилик.ом.. То су йослеgње новосШи. 43 

Овgе сви очек.ују йослеgњу али најјачу нем.ачк.у офанзиву. Ново2 

иначе ниче2а. Ја врло расйоложен. Како ви Мик.ицо? 

ПишиШе, йозgрав ваш ЋорЬе 

41 Принц Ђорђе; писмо из Лондона. 

42 Као резервни официр, Петровић је био војни обвезник у ратним временима, те 
је као ордонанс принца Ђорђа морао да тражи разна одобреља и објаве за одсуства. 

43 О учешћу принца Ђорђа на овој изложби Ивана Мештровића погледати подроб
није у (39), као и Мештровићеве мемоаре (40). 
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Madame Militza Petrovitch44 

Alpenhof, Amden 

91 

NQ 81445 

Weesen, 9. Aoug. 1918. 

Полазак са мајком, Маром и Вуком за Цирих, Луцерн и gаље.46 
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Madame Militza Petrovitch47 

Alpenhof, Amden (bei Weesen) 

м. 

NQ 821 

Rapperswil, 2. Sep.1918. 

СШи'iли синоh овамо из Einsiedeln, йреноhили у Hotel Bellevue и 
й.роgужујемо йреко Uznach за Weesen 

Милица М. 

44 Разгледница; поклон писцу ових редова од принца Ђорђа. 
45 Када се са пута јављао самом себи или мајци, Петровиh је писма нумерисао. 
46 Мара = професорова сестра Марија, а Вука је њена hерка Вукосава, удата за 

познатог швајцарског индустријалца Ханса Шранера из Оберурнена (Швајцарска). 
47 Разгледница добијена од принца Ђорђа. 
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Madame Militza Petmvitch48 

Sanatmrium Victoria, Bern 

Полазак јуiйрос у 7. сах. за Zйrich у Rapperswil 

ПИСМА 1889-1943. ГОДИНА 

N'855 
Bern, 7. Oct. 1918. 

м. 

Санаiйоријум Victoria на крају мосiйа са gесне сiйране. 49 

48 Разгледница добијена щ принца Ђорђа. 
49 После операције у Берну (тумор у желуцу) Петровиh је своју мајку Милицу 

довео на опоравак у Рапесвил. Овде је Милица Петровиh на рукама свога сина умрла 

(све по казивању професорове сестре Марије). 



ПЕРИОДИЗМЕЋУДВАРАТА 

77 Paris, 21. V 19191 

Микица, 

ЕШо ме наШра'i с йуШа; мно'iо ми је боље. Баgава Шреба мењаШи 

чим се човек узнервози. Како ви? Израgио самgа caga 95 Factorielles, осШа
је још 5, али их раgимо врло йолако. 2 Ново'i ниче'iа. Калча йо.Лази 2°2 

јуна за Бeo'ipag и биhе наШра'i овgе у Париз 15. јуна најgаље. 
Позgрав Микици ваш Ћор!Је 

78 

Микиц о 

Paris, 22. VI 1919.3 

(околина) 

Добио сам og Gauthier-Villars-a Spectres numerique, ваљgа је Шо ко
рекШура. ШШа ga paguм, ga ли ga вам је йошаљем у Boulogne или ga овgе 
коg мене осШавим?4 

Ново'i ниче'iа; зgравље gобро 

Позgрав Микици Ћ. 

1 Збирка Марамбо; краљевић Ђорђе је немарно наводио датуме на својим писми
ма; њих је уредно и редовно дописивао професор Петровић при приспећу писама. 

2 Установили смо неколика случаја ангажовања краљевића Ђорђа у прорачуни
ма извесних података. "Посао" је задавао професор Петровић и захтевао дуже краље
вићево ангажовање у најједноставнијим прорачунима. Овим је професор, то се јасно 
види, хтео да задовољи принца да и он има "некакве математичке обавезе" и тиме да 
какав такав допринос. Овог пута добио је задатак да израчуна 100!. Без рачунара и 
других помагала краљевић се сигурно намучио при силном множењу и сабирању јер је 
у питању број велике дужине. Према (97, 98) налазимо да 100! има 158 цифара, од којих 
су 24 нуле на крајњем делу броја. 

3 Збирка Марамбо; није утврђено место боравка краљевића у околини Париза, а 
професор је већ дуже времена боравио у париском хотелу Boulogne. 

4 Реч је о штампању Петровићеве књиге Les spectres numeriqu~s (Paris 1919, р. 119) 
са предговором Емила Борела. 
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79 Paris le 14. Juillet 1919.5 

Драzи колеzа, 

Обраgовао са.м се Ваше.м йис.му. Јако бих желео ga се ускоро виgи
.мо, али .мора.м још неко вре.ме осШаШи овgе, ogaвge оШиhи у Швајцар

ску, йа Шек онgа ( вероваШно краје.м АвzусШа) gohи у Бeozpag. 

Ишао са.м Gauthier-Villars-y ga се обавесШи.м о шШа.мйању Ваше 
књиzе. Казао .ми је шШа Шреба и йреgао ову йреgсШавку коју Ва.м ша
ље.м, ga би сШе је .моzли уйоШребиШи.6 Цене су cag 4 йуШа веhе но оне 
йреg раШ, а ускоро he биШи шШа.мйарски шШрајк збоz захШева раgника 
ga и.м се још йовисе йлаШе. Kyga he Шо оШиhи, не зна ни са.м gирекШор 
шШа.мйарије. Ја жури.м ga извуче.м бар јеgну og својих gвеју књиzа које се 
у овај .мах шШа.мйају, gок не избије шШрајк. 7 ДирекШор се још наgа ga 
неhе gohи go шШрајка, јер he шШа.мйарије вероваШно йрисШаШи на 
йовишење цена. Пореg свеzа Шоzа ја се наgа.м ga hеШе .моhи усйеШи ga 
сасШавиШе йоШребан новац (око 13000 фр.) за шШа.мйање gела, нешШо 
og Акаgе.мије и нешШо og МинисШарсШва, йа .ма нешШо и og своје сШра
не gоgали. Била би сШрашна сШвар ga збоz .маШеријалне не.моzуhносШи 
не yzлega свеШа јеgна сШвар, која би, уверен са.м, йрийо.моzла ga се guiнe 
iлас нашеi фaкyлiiieiiia. 8 

Моли.м Вас ga .ми јавиШе шШа и како буgеШе решили. Пис.мо йре
gајШе z. СШеви Аhи.мовиhу, аgвокаШу, који he наhи начина ga .ми za gо
сiйави йриваiйни.м йуШе.м (нйр. йо gоносиоцу овоzа йис.ма, који се кроз 

неколико gана ойеШ враhа у Париз). 9 

5 Миланковиh САНУ; насловљено Милутину Миланковићу. 
6 То је позната Миланковићева књига из математичке теорије климе (38) коју је 

објавила Југославенска академија знаности и умјетности. Миланковић је ову књигу пи
сао у време рата у Будимпешти. Књига је изашла на француском језику у преводу Ива
на Ђаје. О овој књизи погледати (43) са следећом напоменом. Д. Трифуновић је 1978. 
пронашао на тавану Миланковићевог дома сијасет писама страних научника о овој 
књизи (38). Ова веома вредна пронађена грађа предата је Архиву САНУ (44). Приме
тимо да ова Миланковићева књига (38) није ушла у његова изабрана дела објављена 
1997. године (101). 

7 Петровић је успео да објави обе књиге; оне су излагале научне области које је 
засновао у науци наш математичар. Прва је изашла 1919. о математичким спектрима с 
предговором чувеног Емила Борела (45), а друга 1921. о математичкој феноменологи
ји у Е. Бореловој научној колекцији (46). Ову књигу Петровић је посветио принцу 
Ђорђу следећим одштампаним речима: "Au Prince Georges de Serble - En souvenir de nos 
entretiens sur \es sujets traites dans се \ivre. Et en temofgnage d'une amitie inalteraЬ!e et devouce
М. Petrovich". 

8 Наглашавамо ове Петровићеве речи као став који је носио сваки појединац те 
велике генерације српске науке (Јован Жујовић, Јован Цвијић, ... ). 

9 Дозволом надлежних, Петровић се веома често користио државном дипломат
ском поштом, као и личним куририма принца Ђорђа. 
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ПримиШе срgачан йријаШељски йозgрав og Ваше2 оgано2 

Мих. ПеШровиhа 

Жури.м йреg йолазак воза за Брисел куgа иgем збо2 ЈП Confeг
ence ... 10 

80 25. СейШ. 1919_11 

Дра2и 2осй. Вујиhу, 12 

Жали.м шШо ме је Ваш коле2а нашао йреg сам улазак у йреgаваони
цу, йреg сам час, каg ми је било немоzуhно оШвориШи и йрочиШаШи 
Ваше йисмо. Kag сам се йосле часа враШио у КабинеЩ чуо сам ga је веh 
он оШишао на воз. Нисам имао времена ни уйознаШи се са њи.ме. Разуме 
се ga сам 2оШов учиниШи му сваку мо2уhу услу2у у школи. 

Раgовао бих се каg би сШе се решили на gийломски исйиШ који he 
Вам йружиШи квалификацију за gаљи pag. Цео је свеШ из2убио овим 
раШом, йа није чуgо шШо сШе и Ви заgоцнили. 

Знам ga неhеШе имаШи великих Шешкоhа са Шеоријском маШема
Шиком. Али ga ли he биШи Шако и са йримењеном маШемаШиком и фи
зиком? ИмаШе ли йреgавања 2. Миланковиhа?13 Без њих не виgи.м како 
бисШе мо2ли изаhи на крај, јер је йро2рам врло неоgре!Јен. Ако Вам 

усШреба каквих gеШаљнијих оба~ешШења, сШојим Вам на расйоложењу. 
Срgачно Вас йозgрављам Мих. ПеШровиh 

10 Од 18. до 28. јула 1919. заједно с Јованом Цвијићем присуствовао је у Брислу 
Трећој конференцији делегата научних установа савезничких држава (47). Поменимо, 
да су на претходној конференцији у Паризу (26. 11-1. 12. 1918) нашу науку заступали 
Јован Жујрвић и Михаило Петровић. 

11 ЗаосШавшШина МП; концепт писма насловљен Владимиру Вујићу, студенту 
филозофије. 

12 Владимир Вујић је био гиманазијски професор математике и дуже је радио у 
Скопљу. Бавио се филозофијом науке и често објављивао своје студије у Српском 
кљижевном гласнику. Познат је по преводу Шпенглеровог дела ПройасШ зайаgа, које 
је недавно приредио Никола Милоiпевић. 

13 Очигледно, Петровић тврди да Миланковић има веома несређен курс својих 
предаваља. Примељена математика обухватила је теоријску физику, рационалну и не

беску механику. Небеску механику Миланковић је објавио тек 1935. године; од рацио
налне механике није остало ништа, а за теоријску физику имао је своја писана пре
даваља. У години 1967, када је писац ове белешке радио на кљизи (4), чији је уредник 
био Радивој Кашанин, од овог познатог математичара добио је на поклон оригинална 
Миланковићева предаваља из теоријске физике. 
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81 Бeo'ipag, З. ОкШ. 1919.14 

Дра'iи коле'iа, 

Наш Бериh је у Ковиљачи 'ige се лечи og реу.маШиз.ма. 15 Синоh са.м 
gобио og ње'iа gейешу у којој Шражи ga 'ia извесШи.м ga ли Шреба ga оg
.мах go!Je. Оg'iоворио са.м .му ga није Шако хиШно и ga he му се накнаgно 
јавити. 

ПошШо ја йолазим на јеgан йуШ og gве неgеље, а не знам xohe ли 
биШи исйиШа и каg, Шо Вас лейо молим ga буgеШе gобри јавиШи му јеg
ним йисмом каg би Шребало ga буgе у Бeo'ipagy. Agpeca му је: Г Млаgен 
Бериh, йроф. УниверзиШеШа, Бања Ковиљача. 

ИзвиниШе ме шШо ми је било айсолуШно немо'iуhе gohи Вам йре 

йоласка. То hy учинити чим се враШим с йуШа. 
Срgачан йозgрав og ваше'i 

Мих. ПеШровиhа16 

82 5. Дец. 1919, Бeo'ipag17 

Рачун за МинисШарсШво, 

По йоруци МинисШарсШва Сйољних йослова исйлашио сам за 

рачун МинисШарсШва за 100 йримерака йрибора за шифровање gейеша 
( сисШем "Три карШона "), и Шо за: 1000 карШона, шШамйање у gве боје 
и нумерисање карШона и за 1 ОО комаgа кувераШа за йрибор, суму og 400 
(чеШири сШоШине) gинара у сребру. 

Михаило ПеШровиh18 

14 Миланковиh САНУ; насловљено Милутину Миланковићу. 

15 Младен Берић је први Петровићев асистент на Универзитету; докторирао је 
код Петровића (1912) и то је био први докторат из математике у Београду. Типичан 
провинцијалац из околине Лознице (село Бадовинци?). Иако је био математичар не
знатних, чак нетачних резултата, доспео је до ванредног професора универзитета (2). 

!б Велика одсуствоваља из наставе пратила су Петровићев рад. Волео је да путу
је, био је човек без обавеза. Послови у министарствима и сарадња са принцом Ђорђем, 
често су одвајали нашег математичара од табле и креде, непосредности коју студије 
траже. 

17 Заосйlавшйlина МП; концепт или препис. 
18 У (4) изложили смо у целости Петровићев извештај Министарству иностраних 

дела, као и основне поставке система ,.Три картона". 
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Збирка Марамбо; ayiiio'ipaф йrtсма Краљевиhа'Ћорlја йрофесору ПеГйровиhу. По обrtчају, gailiyм на 

йисму goйucao је йрофесор. О ПеШровиhевом чланку (99) кojrt се йомиње йисали смо у књизи 6 
Сабраних gела Михаила Пeiiipoвuha. - Очиzлеgно, йринц је oйeiU анzажован на руШинским 

йрорачунrwа. Реч је о uзpagrt iuаблrща zaljaњa за йроШивавrюнске Шойове. 
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84 Париз 18. П 1920.19 

Микиц о, 

Ако вам је go Шо2а као и йре шiйо смо раgили20 - ga gамо јеgан за
gаiйак indechiffraЬle јеgном муgром маШемаШичару и Шо заgаiйак ga буgе 
из iiieopнe .механике. 

Mozy вам peltu ga Шај му . .ња није Appell али неки кажу и веле ga је 
веhи og Appell-a (моје, йак мишљење скромно - ga није) али све јеgно 
зачикниiйе 2а као шiйо ви умеiйе. Наравно, никоме неhу реhи ga је og 
вас, не2о йошаљиiйе ми йроблем, а солуцију оgвојено за мене ga би ком
йарирао. Ја hy Шачно Шај ваш заgаiйак йрейисаiйи и вама йослаiйи ваш 
ори2инал. То све наравно вас йиШам ако вам Шо не чини нейријаШно
сШи, јер збиља йосле Poincare-a све је осШало мање, али ийак Шо ваља 
ураgиШи, јер је Шај му .. ња уображен, а мисли ga је наслеgио Poincare-a 
(шШо није у сiйвари). 21 

Дакле Comme vous voulez. 

Позgрав ваш Ђорђе 

п. с. 

ПиШајШе СШеву Аhимовиhа 2ge се налази онај мој шiйай (canne а 
pede) шШо сам осiйавио коg ње2а у Женеви 1918. 2.?22 

Овgе ново2 ниче2а. 

Шаљем вам Comptes Rendus og б. Х 1919. у коме има, чиними се, 
нешШо о Spectres? виgиiйе имали вреgносiйи за вас. 23 

Позgрав ваш Ђорђе 

19 Збирка Мара.мбо; очигледно, краљевић Ћорlје задржао се на професоровом 
имену у облику Микица! 

20 Често је професор Петровић састављао задатке принцу Ћорlју, а он их је као 
своје задавао разним математичарима. Побуде за то биле су различите. Такав је један 

случај био 1911. године с проблемом из теорије функција постављен великом Поенка
реу (100). - По нашем мишљењу, у овом писму Караlјорlјевић мисли на Пенлевеа, 
велико име француске математичке школе (5). 

21 Краљевић Ћорlје прилично слободно и недопустиво лаички, у ствари, диле
тантски оцењује једно велико име француске математике. Много је себи дозвољавао и 

чудо је да га професор Петровић у овоме није прекорио и зауставио. У књизи (5) досло
вно смо записали како је Поенкаре обележио Пенлевеово дело: "Математика је теме
љито уре !ј ен континент, чије су све земље добро здруже не; дело Пол Пенлевеа је крас

но самостално острво у блиском океану". 
22 Стеван Аћимовић, адвокат краљевића Ћорlја. 
23 Ово је један од многобројних случај ева када принц Ћорlје налази и купује лите

ратуру и шаље је професору. Принц Ћорlје је био човек без струке и окончане било 

које школе. Духовно амбициозан ка науци, професору је набављао литературу и био је 
задовољан тиме као да и он учествује у добијању резултата. 
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85 Бео2раg, 8. Марiйа 1920. 24 

Височансiйво, 25 

Послеgње йис.мо које са.м og Вас йри.мио gаiйирано је 18. фебруара. 
Og iйо2а gоба ниса.м йри.мио айсолуiйно нишiйа. То.ме he си2урно биiйи 
узрок шiйрајкови. Тако исiйо не gобија.мо йис.ма из Швајцарске, збо2 
шiйрајкова у Иiйалији. 

Не зна.м ga ли сiйе йри.мили исйравно Code chiffre који је gобро 
сйакован, зайечаhен и йослаiй Ва.м ogaвge куриро.м 14. фебруара. По
слао са.м Ва.м iйакоЬе и Ali-Tabelen. 

Посiйављен са.м у Минисiйарсiйву Пољойривреgе и Boga за инсйек
iйора риболова. 26 То .ми у саgашњи.м за.мршени.м йрилика.ма заgаје .мно-
2о йосла и iйражи .мно2о времена. Ш колу са.м скоро забаiйалио. 27 

Кариh свраhа к .мени og времена на вре.ме ga виgи и.ма ли шiйа ga 
изврши. 28 Сiйвари су Ва.м у куhи у йоiййуно.м pegy. Са.мо не.маiйе оно 
шiйо је најнужније за живоiй у Бео2раgу. 

Ваш М. 

86 Oberurnen, З. Окiй. 1920. 29 

Дра2и Кариhу, 30 

Рачуна.м ga hy крајем ове неgеље (go 9-о2) биiйи у Бео2раgу. 

Позgрав og М. Пеiйровиhа 

24 Збирка Мара.м.бо. 
25 Овакво професорово ословљавање принц Ђорђе је прецртавао. - При изради 

шифара Петровиh се обично користио званичним куриром Двора или министарстава. 
26 Подробније у књизи 14 Сабраних gела Михаила Пеiй.ровиhа. 
27 Ово је потпуно тачно. После рата Петровиh је веома ретко држао часове на 

Филозофском факултету и био присутан у Београду, а на Факултету остао је и без 
сарадника Младена Бериhа и Симе Марковиhа. 

28 Према Кариhу, момку краљевиhа Ђорђа, професор се понашао као да је и 
његов момак. 

29 Разгледница добијена од принца Ђорђа. 
30 Из породице сестричине Буке Шранер у Швајцарској Петровиh се јавио стал

ном посилном, момку принца Ђорђа, жандармеријском нареднику Предрагу Кариhу. 
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87 Бeo'ipag, 24. ОкШ. 1920. 31 

Дра'iи Кариhу, 

Шаљем Ши ово йисмо og 'iaзge. 32 Чуgи ме ово: оно йисмо у коме 
каже ga he gohи у Бeo'ipag је og 11. окШ., а ово йослеgње, у коме нема ни 
йомена о gоласку, је og 19. окШ. 

ЛиШа у йисму ga ли смо йреgали (или бацили у санgуче) оно йисмо 
за 2. ЛеШровиhа у Краља ЛеШра улици, шШо си 'ia Ши узео ga 'ia gосШа
виш аgресанШу. Јави ми каg узмо'iнеш ga ли је йисмо йреgаШо, йа ga 'ia 
извесШим. 

Добро би било ga оgеш go йлаШнаре йа ga кажеш ga уклоне оно Ьу
бре шШо сШоји йореg кривака и на њима, као и ga завршиш оно месШо 
'ige си секао кривак раgи йробе. ВероваШно ga he 'iaзga ако gobe, оgмах 
оШиhи ga их виgи, йа би Шребало ga све буgе чисШо и у pegy. 

31 Заосiйавшiйина МП; без коверте. 
32 Газда = принц Ђорђе 

Позgрав og М.П. 33 

33 Садржај писма је нејасан; можда се радило о некој радионици - платнари са 
више радника чији су власници били принц и професор. Како је то код нас једноставно, 
обично. Тако велико име у науци, а подредило је себе жељама једног принца. 
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89 Бео2раg 34 

Примио са.м уреgт-ю новине, књиzе и исечке из новина које aue .ми 
слали йо курири.ма. Хвала на Alm. Vermot. 

Са Бериhе.м је свршено. УниверзиШе~uски је cyg нашао ga он "нема 
.моралних квалификација за насШавника УниверзиШеШа" и Шако он 
исйаgа из УниверзиШеШа. 35 Друzи .мој Ьак и йо.моhник Сима Марковиh 
(који је коg .мене йоложио и goкiiiopaiii и био .ми acиciiieнiii) oiiiйyшiiieн 
је из gржавне службе као ко.мунисШ. 36 Cag са.м ociiiao айсолуШно ctiм са 
йреко ciiioiiiинy ciiiygeнaiiia на вpaiiiy. О йензији, разуме се, не .може би

Ши ни речи и јеgина .ми је наgа у Шо.ме ga чекам закон о чиновници.ма, на 
основу коzа hy се насиzурно .моhи извуhи. По gанашње.м закону о Уни
верзиШеШу Шо је не.моzуhно, ако неhу ga изzуби.м све gосаgашње zоgине 
службе. 

Не.моzуhно је goвeciiiи и .маШе.маШичаре са ciiipaнe. Сваки, коzа с.мо 
йонуgили, оgбио је ga gobe овамо збоz скуйоhе и нe.мozyhнociiiи ga .му се 
наЬе сйlан. А и иначе слабо се ко 2раби, јер УниверзиШеШ нема ни лока
ла ни cpegciiiaвa за gанашњи број ciiiygeнaiiia (йреко 7000)_37 

Moжeiiie .мислиШи са колико воље .моzу ga раgи.м и у каквом са.м 
расйоложењ у. 

О ocyciiiвy cag у ово време не .може биШи ни 2овора и не .моzу ни 
.мислиШи на gолазак у Париз. 

м. 

34 Прин.ц Ъорђе; Петровиhево писмо принцу Ђорђу. Професор је избегавао да 
било како ослови краљевића; ретко је писао "величанство". Уопште, познато је да 
принц Ђорђе није волео да га ословљавају с "величанство", а доцније "височанство". 

35 Писмо је сигурно настало после 14. новембра 1920, јер је тада Универзитетски 
суд (Милан Јовановић Батут, Коста Кумануди и Александар Белић) одлучио да се 
Младен Берић удаљи с Универзитета због самоубиства Руже Стојановић, професорке 
математике Друге београдске гимназије. Овај математичар је избегавао брак и дошло 
је до трагедије. Опширније у књизи (2). 

36 Математичар Сима Марковиh студирао је код Петровиhа и 1913. докторирао је 
математичке науке. Као указни професор Треће београдске гимназије са смањеним 
бројем часова, радио је и на Универзитету као асистент Михаила Петровића. После 

Вуковарског конгреса комуниста удаљен је из државне службе (50, 51, 52). 
37 Није познато које је Петровић математичаре "са стране" замолио да дођу у 

Београд, као ни да ли је међу њима био и угледни математичар из Загреба Владимир 
Варићак или неко од Чеха или Словака? То су била тешка времена за студије матема
тике. Зграда Универзитета је била у рушевинама од бомбардовања (58), катедра је 
остала без помоћника. Петровић није клонуо, а убрзо је стигла руска научна емигра
ција с познатим математичарима (49). 
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90 Бео2раg, 15. Јануара 1921. 2.зs 

Госйоgине Професоре, 

ПоШйисани били с.мо йреgла2ачи ga се 2. Јеленко Михајловиh, 
йроф. Реалке и руковалац сеиз.молошко2 оgсека Геол. Завоgа на Уни

верзиШеШу, изабере за ванр. йрофесора УниверзиШеШа, за каШеgру 
Геофизике. 39 

На сеgници Фил. факулШеШа og З. Јануара Ш.2. йосле краШке gи
скусије йризнаШе су канgиgаШу научне квалификације за ванр. йрофе

сора. Али јеgан члан факулШеШа осйорио је канgиgаШу .моралне квали

фикације, навоgеhи ga је он као ученик В ел. школе 1890-1891. 2og. имао 
неку аферу у Геол. КабинеШу В ел. школе; којим сШе Ви у Шо време уйра
вљали. Та је афера, йо ШврЬењу йо.менуШо2а члана факулШеШа, Шакве 

йрироgе и вреgносШи ga канgиgаШу осйорава .моралне квалификације 
још и gанас, йосле ње2ово2 ШриgесеШо2оgишње2 paga и Шо баш у Гео
лошко.м завоgу у коме је он развио чиШав јеgан нови оШсек, а који је pag, 
йо нашем нахоЬењу, несу.мњиво gойринео у2леgу Геол. завоgа коg нас и 

на сШрани. 40 Таква gекларација осујеШила је избор 2. Михајловиhа. 
ПошШо сШе Ви Госйоgине Професоре, били у йоложају и заинте

ресовани ga знаШе Шачно сШање сШвари, .ми Ва.м се обраhа.мо .молбом 
за обавешШење йо овоме йреg.меШу. 

ИзволиШе, Госйоgине Професоре, йримиШе уверења о нашем 

оgлично.м йошШовањ у. 

СвеШ. Раgовановиh41 

Мих. ПеШровиh 

(Госйоgину Јов. Жујовиhу, йреgсеgнику С. Кр. Акаgе.мије) 

зs АС, Фонд Јована Жујовиhа; насловљено професору Јовану Жујовиhу. 

39 О Јеленку Михајловиhу, оснивачу сеизмолошке службе Србије (Београд, 
Ташмајдан), нераздвојном професоровом пријатељу, погледати (14). 

40 О Јеленку Михајловиhу као сеизмологу писано је у (53). 
41 Светолик Радовановиh је познато име геологије на Универзитету; један је од 

оснивача Геолошког друштва (1892), а бавио се и политичким радом. 
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91 Бео2.раg, 16-/-921.42 

Драiе колеiе 

У ogioвop на уйуhено ми Ваше йиiйање о "афери" коју је i. Јеленко 
Михајловиh, йрофесор Реалке још као ученик Вел. Школе имао у Гео
лошкоме Завоgу коме сам ја iiiaga био уйравник, чaciii ми је извесiйиiйи 
Вас, ga се ја caga йосле iiipиgeceiii iоgина йogciiiaкнyiii Вашим йиiйањем 
јеgва и Шо нейрецизно йрисеhам ga су онgа неисйравносШ са школским 
књиiама њеiовиgру'iови ње'iа сумњичили иgаје Шо оgмахрасйрављено 

како Шреба. 

Да је Ша Ьачка неисйравносШ са књи'iама Шакве йрироgе ga је у 
самоме Геолошкоме Завоgу мо'iла биiйи йреgана забораву gоказује Шо, 

шiiio је 2.. Михајловиh йосле iiio'ia мо'iао ociiiaiiiи наш акiйиван сараgник 
Геол. Завоgа као opiaнизaiiiop и уйравник сеизмолошке сiйанице. 

Са коле'iијалним йозgравом Ваш 

Ј. М. Ж ујовиh 

(Г 2.. gp С Раgовановиhу и gp М. Пeiiipoвиhy; Бeo'ipag) 

92 Бeoipag, 16. Јан. 1921.43 

Као шiiio сам Вам јавио gейешом, ја сам Вам био йисао 8. Дец. и 
2. Јануара. Писмо og 8. Дец. било је йоgуiачко и у њему је била она Вlап
с!шгd-ова йризнаница за "Natuгe ". Оба су йисма йocлaiiia йошiйом, јер је 
Шако и go cag најбрже сiйизало. То су била йисма NQ 5 и NQ 6. У неизве
сносiйи сам ga ли ciiie iiia йисма йримили. За NQ 5, йрема Вашим йисми
ма мени и Кариhу, из'iлеgа ga ia ниciiie gобили. 

Послеgња йисма, која сам og Вас йримио, LUO су она og 2. I и 6. /. 
Преgао сам Кариhу йисма за ње'iа, казао му ga йише чиiйкије и йреgао 
му ону аuаклену Шеiлу за кисела млеко. Ајвара за cag нема у Бeo'ipagy, 
али синоh сам се извесiйио ga he ia биiйи кроз неколико gана и Кариh he 
Вам 'ia йослаiйи йо коме. 

Сиiурно знaiiie за cмpiii Kociiie СШојановиhа. Умро је 'ioiiioвo 

найрасно (йосле gва gана боловања). Био сам коg ње'iа на 4 gана йреg 

42 АС, Фонд Јована Жујовиhа; концепт одговора М. Петровиhу и С. Радовано
виhу. 

43 Збирка Марамбо; писмо проф. Петровиhа принцу Ђорђу. 
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смрiй, каg је био йоШйуно зgрав. У ње.му с.мо, и Ви и ја, изzубили jegнo

za искреноz йријаШеља, og каквих ~иешко ga је још ко осШао. 44 

м 

P.S.45 Нисам gобио Blanchard-oвy йризнаницу. Примио са.м йис.мо 
NQ 6, али не NQ 5. 

Кад ће Шај Закон о чиновници.ма изаhи? Јели је ваша сесШра gоби

ла .,Journal des Modes"? 
Јако жали.м за КосШу с~uојановиhа, il avait qu' chose dans le sang le и 

ga Шо'iа било- неби сШраgао. Не секирајШе се- S. г. р. 46 

ШШа желиШе ga ва.м йошаље.м? је ne fais que de vous гереtа toujouгs 
la meme chose. ПишиШе de temps en temps, краhе али чешhе. 

93 Pшis, 10. П 1921.47 

Ову са.м књиzу нарочишо куйио, Шребаhе на.м и ако је 1888. z. 
найисана у Шолико боље, јер је .марљивија. Доhи he ваљgа време, каg 
hе.мо се и Ши.ме зани.маШи и бар ga виgи.мо како се Ше сШвари page. Јер 
.ми Срби и.ма.мо изванреgноz zpoжl)a, али не у.ме.мо вино ga йрави.мо, а 
.ме/)уШи.м Шу се .може .мноzе сШвари виgеШи, научиШи и йримениШи. 

С йозgраво.м Ћор!)е 

94 Ха.мбурz, 10. фебруар 1921.48 

Госйоgин йрофесор gp ПеШровиh 
Бeozpag, Косанчиhев венац 26 

Врло йошШовани Госйоgине Професоре! 
На .молбу Г Рајнхарgа ГасШа, шаље.м Ва.м чланак gирекШора ха.м

буршке Државне gирекције за рибарсШво (Госйоgина Дуzе) о развоју 
ypel)aja за изоловање Шойлтuе на рибарским йароброgи.ма и расхлаg-

44 О Кости Стојановићу видети белешку 17 у писму З. 
45 Све испод Петровићевог иницијала дописао је принц Ђорђе. 
46Иницијали S.r.p. често се јављају у писмима принца професору Петровићу; није 

утврђено шта они значе. 

47 Збирка Мара.мбо; насловљено професору Петровићу. 
48 Заосйlав~иШина МП; пословно писмо хамбуршког лиферанта Крафта на срп

ском језику. Није познат професоров одговор. 
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н их найрава, као и јеgну уойштену расйраву о 2ра!Јењ у самих термоса. 

Исти су се брзо оgомаhили у свим врстама изолације не само у 2ра!Јењу 

броgова овgе у Северној Немачкој, веh йре све2а за хлаgњаче и у 2ра

!Јењу куhа. Највеhи објекат је онај og скоро 6.300 m2 корисне йовршине 
у2ра!Јен у хлаgњачу која саобраhа на линији Хамбур2-Америка, који се 

йротеклих 2оgина йоказао као најбољи. 

Пореg изврсне изолације найрава за изоловање темйературе има 

велике йреgности за све врсте среgстава за очување намирница; йро

стор за чување хране йотйуно је безбеgан og бактерија, сама найрава је 
чиста и лако се оgржава. Уйраво ови фактори og о2ромно2 су значаја 
за очување квалитета свеже рибе и то смо у немачком рибарству 

брзо увиgели тако, ga имамо go caga са2ра!Јених йреко 20 хлаgњача за 
рибе, а 14 су у из2раgњи. Овом врстом изолације може се конструиса
ти и најмањи и највеhи йростор за хла!Јење. Наgам се, Госйоgине Про

фесоре, ga he Вас ово заинтересовати и ga hете ми ускоро саойштити 
своје жеље уз og2oвapajyhe скице жељено2 уре!Јаја. Ми hемо Вам бесйла

тно начинити йреgло2е и нацрте каgа нам gате йоgатке о величини 

йростора, ширини и висини у саойштењу о својствима основице за 

2раgњу. Тако!Је у йостојеhем зgању йостоји изолација и није йотребно 

накнаgно је увоgити. Kaga се тако йостуйа, није за йотцењивање 

чињеница ga се оно може искористити врло лако као хлаgњача. Kag су 
у йитању хлаgњаче било среgње или велике, йрактично је са њима 

йовезати машину за йрављење леgа о чему Вам шаљем бесйлатно йро

јект йо којем је са2ра!Јен расхлаgни уре!Јај за велику хлаgњачу која сао

браhа на линији Хамбур2-Америка. 

Hamburg 21. Bassinstr. 1 

95 

Са изврсним високим йоштовањем 

Ху2о Крафт49 

Paris, 4. ЈП 1921.50 

Примио сам ваше йисмо og 22. //. Из ње2а виgим ga сте заgовољни 
en geneгale. Бринуо сам се за она зайечаhена йисма моја, све gотле, gок 
нисам йримио ваше йисмо, 2ge ми йотвр!Јујете исйраван йријем. 

49 У ово време професор Петровиh је био власник два акционарска предузеhа -
"Београдска рибарска заједница" и "Рибарска друштво Охрид" - за експлоатацију 
Охридског и Преспанског језера. 

50 Збирка Марамбо; писмо принца Ђорђа професору Петровиhу. 



ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 109 

Шаљем вам новине разне, йо који йуШ, чим има нешШо нарочиШо 

ga се йрочиШа. 

Данас сам вам куйио свилену лейу йосШаву за ваш зимски кайуШ и 

2. кра2не црне og velours. Шаљем вам 1. књи2у у Berne шШо сам куйио; 
она је на немачком језику, али је инШересанШна збо2 разних ловова на 

рибе. Тако исШо узео сам вам 2 шешира за рибу каg буgеШе ишли; њих 
сам у Швајцарској куйио, изванреgни су йо мекоhи и квалиШеШу; за 

мене сам узео јеgан исШи Шакав зелени. Тако исШо шаљем вам нож јеgан 

з2оgан за љушШење рибе (крљушШи). 51 

Добро је шШо израЬујеШе Закон о риболову си2уран сам ga нико у 
СкуйшШини неhе йравиШи "обсШрукцију" и ga he јеgини Закон јеgно-
2ласно йроhи. Тај ваш Закон за риболов биhе темељ pour toujours у нашу 
gржаву и за Шо је gобро шШо 2а ви изрiфујеШе. 52 

Blanchard ми је gao "La Nature" без йризнанице и йослао сам 2а на 
Бeo'ipag йре З неgеље, сШиhиhе у Бeo'ipag око 20. марШа og йрилике. 

Био сам коg Alcan-a, ваша је књи2а 2оШова, али Шај џукац Lisbonne 
неhе ga ми йроgа ни јеgан е2земйлар, gок ви не нареgиШе - не знам збо2 

че2а, и каже ga he биШи у саобраhају кроз 15 gана и сваки he моhи куйи
Ши, али caga не gaje и ако је 2оШова; каg би му найисали ga ми је йроgа, 
оgмах би мо2ао ga вам је йошаљем; 2рgно би волео ga је виgим и йрочи
Шам шШо йре. 53 

Био сам коg Gauthiers-Villars, 55 quai des Grands Augustins и йонео 
сам с собом јеgну вашу књи2у о "Spectres" ga виgи og йрилике колико he 
Ша ваша нова књи2а ga буgе, Ше ga би мо2ао ga ми найрави цену. 54 Он ми 
је казао ово: ga he og gана каg му рукойис буgеШе gали, биhе 2оШова са 
шйамйањем за 11/ 2 мес. и кошШаhе entre 3000 frs et 4000 frs maximum. 
Казао ми је ga може оgмах caga ga вам је узме у pag и корекШуре ga вам 
шаље ga йосШейено ga шШо йре буgе 2оШова; ја сам му казао ga hеШе ви 
скоро у Париз gohи и gеШаљно и gефиниШивно he Ше оgреgиШи време и 
цену; врло је љубазан био. ПиШао ме је имали мно2о формула- јер вели 

ga је йрироgно увек мало скуйље каg има мно2о формула, но каg их има 
мало. 

А, ви неизосШавно 2леgајШе шШо йре ga свршиШе за шШамйање 
оgмах, ваш резиме des travaux scientifiques; волео бих ја ga их йоiiiйише.м 

51 Из потпуне преписке принца и професора лако је закључити да је принц Ђорђе 
чинио поклоне професору Петровиhу. 

52 Опширније у 14. књизи Сабраних gела Михаила Пейlровиhа. 
53 Реч је о Петровиhевој књизи о аналогним учењима (46) из 1921. године. 
54 Петровић је завршио обимну Белешку о својим научним резултатима до 1921. го

дине и желео јуо је штампа ти у Паризу код Gauthers-Villars-a. Као што је познато, књига 
је објављена 1922.године (102). 



110 ПИСМА 1889-1943. ГОДИНА 

боље но iiiaj l)ак; ·како гоg кажеШе и наЬеШе за умесно Шако he и ga 
бyge.ss 

Ја сам био као шШо знаШе hаловски и без икакве йоШребе go 
ТрсШа у "ХоШел Savoie" и йомислио сам на вас; осШао сам 2 gана и оg
мах сам киgнуо. ТрсШ је изванреgна варош; могли сШе на јеgан gан лако 

из Београgа сШиhи, с' est pour une antre fois. 
Мислим овог месеца оШиhи у Plomblres на 2-3 неgеље, исШина врло 

је gocagнo caga, али су куйања изванреgна. 
Jeciiie ли чули за c.мpiii Краља Николе?56 Овgашњи лисiiiови су 

iiiaкo инgиференiiiно о ње.му gоносили чланке не са.мо iiio - но су ia 
ис.мејавали; ciiipaшнy рейуiiiацију и.мао је овgе. Мноiо је боље шiiio је 

у.мро и за њеiа и за Црну Гору, јер је gyio влаgао и и.мао је gociiia йри
сiiiалица, али caga и.ма све iiio ga леiнена pygy. Кварио је .мноiо за 
наше ујеgињење и .мyiiiиo је са Иiiiалијо.м. Ја .му нећу oiiiиhи на йpa

iiiњy нарочиiiiо йосле Ловhена- она изgаја орgинарна! А ga није iiio
ia било oiiiишao би на йpaiiiњy; и .моли.м вас ако ige iog изаl)е у но
винама наши.м ga са.м ја био - ви йреко Ciiieвe или Да че gajiiie најенер
iичнији gе.манши. 

Ови наши оgборници ойшШински - изванреgно су их йримили 

свуgа. Иначе, овgе ничега новог. Чега коg вас? 

Позgрав ваш 'БорЬе 

П. С.- Ш аљем вам "concerves" и ако мрзим ga вам их шаљем, јер се 
нечисШо page и бојим се заразе (intoxication). Слажем се йоШйуно с вама 
ga не јеgеШе меса, али боље је јесШи свежег legumes но конзерве. -
КажиШе s.v.p. Марку ga ми йошаље 1000 цигареШа. 

55 Како је професор сам описао своје научне резултате говорећи о себи у трећем 
лицу, желео је да предговор књизи (102) напише неко од његових ђака или сарадника. 
Био је у неповољној ситуацији. Да то повери Богдану Гавриловићу није могао, јер се 
Гавриловић није бавио науком још од 1907. године и био је потпуно непознат у свету 
науке. На Универзитету у Београду остао је Петровић потпуно сам на теоријској 
математици, те се обратио Милутину Миланковићу, који је и написао предговор. Када 
је принц угледао Миланковићев предговор реаговао је отворено. 

56 Никола I Петровић, црногорски кнез (1860-1910) и краљ (1910-1918), деда по 
мајци краљевића Ђорђа. 
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96 Paгis, 22. Avri/1921.57 

Дра'iи 'iосйоgине Јере.миhу, 

ДойусШиШе ga Вам осШавим ова gва йасоша и ga Вас, корисШеhи 
се Вашом љубазношhу, замолим ga учиниШе ga се визирају: 

1) у нашем ПослансШву за оgлазак у Србију йреко Швајцарске и 
ИШалије; 

2) у Швајцарско.м конзулаШу (или ПослансШву) за бављење у 

Швајцарској og 10 gана и оgлазак у Србију йреко ИШалије; 
З) за йролаз кроз ИШалију. 

Кр. Ћ . .ми је йисао још за јеgну сШвар ga .му сврши.мо. Доhи hy к 
Вама суШра йо йоgне (из.меf)у 4 и 5 саШи). 

Ако йасоши буgу 'iоШови, ја бих оШйуШовао у чеШврШак. 

Књи'iа је изашла коg Lesbonne. 

97 

Микица, 

Ваш йошШовалац 

Мих. ПеШровиh 

11. VI 1921.58 

Краљу је сасвим хрf)аво и лекари су из'iубили наgу, ако у gанашње.м 

gану не йоf)е на боље. 
ПозваШ је из Париза ПресШолонаслеgник, йринцеза (без gеце), 

Кнез Арсен и Павле. 

С йоз(gрави.ма) Ћорf)е 

98 14. V1921. 59 

Микица, 

По .мишљењу лекара, Краљ не .може више ga живи .максимум 2 .ме
сеца, и Шо наравно лекари веле, ga свако'i часа .може ga умре. 

5? ЛеШойис (4), стр. 283; уобичајено писмо Николи Јеремиhу, службенику Послан
ства у Паризу. 

58 Збирка Мара.мбо. 
59 Збирка Мара.мбо; без адресе и коверте; принц обавештава професора да је 

краљ Петар I тешко болестан и да му се ближи крај. 
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По њиховом. м.ишљењу он је врло iй.ежак рековалесценiй., и чуgе м.у 
се сви како go caga није йоgлеiао. Ogjegapeg м.у би јак йролив, и висока 
iй.ем.йераiй.ура, и оiй.ок йлавеiй.ан на уснама, и суво iрло и слаб йулс и 

несвесiй.ица и убрзано gисање, ga су морали оксижен са кам.фором. ga м. у 
јеgнако gajy и caga ia чак go gанас не йресiй.ају iй.о gаваiй.и. 

С йозgравом. ваш Ђорђе 

99 Бeoipag, 24. Јуна 1921.60 

Дирекiй.ору Бeoipagcкoi Дневника, 61 

У броју 149 Вашеiа лисiй.а на увоgном. м.есiй.у изволели сiй.е изgаiй.и 
своје м.ишљење о сйрем.и и pagy м.ојих колеiа на Универзиiй.еiй.у и м.ене. 
Налазеhи, ga Ви нем.аiй.е gовољно својсiй.ава gаваiй.и оцене м.ени и м.ојим. 
колеiам.а, og којих су м.ноiи и м.ноiи ураgили за науку gалеко више но ја, 
ја Вас м.олим., ga м.е у бygyhe йошiй.еgиiй.е Ваших йохвала, og којих се 
оiрађујем. и не gовоgиiй.е м.е, без йовоgа og м.оје сiй.ране, у онако ком.ичан 
йоложај йрем.а м.ојим. колеiам.а и gpyiuм.a, које ја ценим. и волем.. 

100 

Велеучени iосйоgине gокiй.оре, 63 

Мих. Леiй.ровиh 

йрофесор Универзиiй.еiй.а 

Сйлиiй., 30. VII 1921.62 

Услобођујем. се йриклойиiй.и Вам. йрейисе йоgнесака нашеi gру

шiй.ва "Сарgина" својеgобно уйрављене разним. gржавним. усiй.ановам.а, 

60 Објављено у "Београдском дневнику" 25. јуна 1921. 
61 Уредник у "Београдском дневнику" Крста Цицвариh, познат јавности као нови

нар с жаоком, цинизмом и интригом, објавио је чланак О срйском маШемаШичару (БД, 
бр.149), где игром суперлатива тумачи величину Михаила Петровиhа, а, у ствари, јавно 
га вређа. - И после овог професоровог јавног писма Цицвариh је наставио да се бави 
Петровиhем. Тако је објавио: Краљ ПеШар и Михаило ПеШровиh (БД, бр. 221); О жи
воШном иgеализму Бранислава ПеШронијевиhа и мерканШилизму Михаила ПеШровиhа 
(БД, бр. 239); итд. 

62 ЗаосШавшШина М П. 
63 Многа су предузеhа широм земље била заинтересована за сарадњу са Петрови

hевим фирмама на Сави, Дунаву и Охриду. 



ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 113 

за.м.олбо.м., ga их og йри2оgе go йри2оgе бла2оизволий1е йрейоручийlи на 
ко.м.йейlенйlна .м.jeciua. Знајуh за Вашу заузей1осй1 око йро.м.ицања ове 

лијейе и корисне инgусйlрије коли за gржаву Шоли за рибарски сйlалиш, 

увјерен сам, ga heйle йораgийlи све схоgно за оgобренеје коg наgлежних 
Власйlи, йак Вам унайреg захваљујем. Не2о овом йри2оgо.м. xohy ga Вам 
моје скромно знање и искусйlво сйlави.м. на gисйозицију у йо2леgу шйlо 

лакше2 свлаgања йойlешкоhа, које heйle сусресйlи йри2оgо.м. оснивања 

Шворнице на Охриgу. Изволийlе велеучени само зайовијеgайlи, а ја hy 
с.м.ай1рай1 особийlо.м. часйlи буgе.м. ли Вам .м.о2ао било у чему бийlи 

услужан. 

Међуйlи.м., изволийlе йри.м.ийlи изразе gубоко2 йошйlовања og Ва
ма оgано2 

Анйlона Терца 

101 Бео2раg, 18. Окйl. 1921. 64 

Дра2и 2осйоgине Јере.м.иhу, 

Примио сам Ваше йис.м.о og 13. ов . .м.. зајеgно са cardier Voucamp, на 
чему сам Вам веома захвалан. 

Држи.м. ga he 2азgа, 65 за који gан йреhи у Француску. 

ПримиШе срgачан йозgрав og Ваше2 
М. Пейlровиhа 

102 Париз 5. Х! 1921. 66 

Чичицо, 

Ама не знайlе колико ми је криво и Шешко збо2 ово2 Einstein-a, 
како о ње.м.у сви најлуg ... ји љуgи йишу и само 2оворе и мисле о Шој новој 
Шеорији било ga је сруше или ga је йри.м.е као највеhу новину Scientifique, 
а .м.еђуйlи.м. Чичица мој је йойlйуно инgиференйlан и неhе ga чује ни мало 

64 Лейlойис (4), стр. 280; писмо Николи Јеремићу, службенику (секретару) Послан
ства у Паризу. 

6S Газда = принц Ђорђе. 

66 Збирка Марамбо; сада је професор Петровић за краљевића Ђорђа - Чичица! 
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и он ga м.уhне било ga обори ili.y ili.eopиjy или gаље ga oge но сам. ili.aj Ein-
stein/67 · 

Ја се јако йлашим. ga cili.e йоgцењивали Einstein-a у оном. вашем. 
йослеgњем. на срйском. чланку у ком.е cili.e рекли, у колико се сеhам., ga у 
Einstein-oвoj iiieopиjи им.а нече'iа, али ga није ili.олико колико се о њем.у 
мисли и 'iовори/68 Зар не виgиiiie силне разне књи'iе шili.o се о њем.у 
йише, йочевши og Picard, Painleve, Borel, Eddington, Rougier иili.g? Наси-
2урно знам. ga caga Painleve йише јеgну књ'иzу, која he скоро изаhи и у ili.oj 
књизи фалиhе на сва ycili.a Einstein-oвy ili.eopиjy и м.ожgа he, ко зна, и 
нeшili.o ново и важно ga каже? Caga је м.анија свуgа ga се сам.о о ili.oj 
iiieopиjи 'iовори и раgи. 

А, Чичицаје йоgцењује! Ejl gaje hаловлук ваш caga og йре 10ну 2о
gина? 1 Не би био Einstein si haut place и хваљен ili.олико og свијих без ра
злике! али Чичицу caga м.рзи ga м.уhне и ga уЬе у ili.e нове воgе! 

А, м.а ga сам. ја iiiaм.o йореg вас, са оволиким. м.аili.еријалом. књиzа 
које вам. нейресili.ано cili.uжy наси'iурно би Чичица йронашао нeшili..o/69 

Пpoчиili.ajili.e ову малу књижицу "La geometгie et l' expe1·iencl" og Ein
stein-a, йа he виgeili.и како хвали Poincaгe-a. Ах! ga је ili.aj м.ajcili.op жив? 
Ње2а 'ipgнo волем. и сим.йаili.ичан м.и је и неби марио ga он gаље oge og 
Einstein-a у iiioj новој ili.eopиjи; сам.о Einstein-y чивуili.ину јаgац збиili.и 
ваља! и он (Poincm·e) неби м.о'iао ga мирује и учинио би ili.o и збио би 
наси'iурно јаgац ili.oм. чивуiiiину Einstein-y. 

Муhни Чичицо! s.v.p. 
С' йозgравом. ваш ЋорЬе 

103 Бeozpag, 7. нов. 1921.1° 

Примио сам. Вашу gейешу за Gauthier-Villars и оg'iоворио молбом. 
ga м.у не йpegajeili.e рукойис. Разлог. је овај: 

Наша Акаgем.ија, шiiiам.йајуhи своја изgања у Бeozpagy, йлаhа нај

више 1000 gин. шiiiам.йан ili.aбaк. Пoшili.o би она, шili.ам.йајуhи моју 

67 Много је писаних речи послао принц Ђорђе о теорији релативности, а с жељом 
да се и Петровић укључи у токове ове нове науке. 

68 То је Петровиhева студија (103). 
69 Буквално, принц је професору слао из Париза гомиле књига и на основу једног 

нашег увида у ове пошиљке може се закључити да би то била читава библиотека с при
ближно 2 000 књига из математике, механике и др. 

70 Збирка Марамбо; без насловљавања професорово писмо принцу Ђорђу. 
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сШвар у Француској, имала ga .мења gинаре у франке, Шо би йо gана
иtње.м курсу изнела јеgну велику су.му у gинарима. Да је .мала разлика 

из.међу оноzа иtШо би Акаgе.мија .мо'iла ga йлаШи, и оноzа иtШо Шражи 
Gauth. Villaгs, ја бих је pago йлаШио. Али би Ша разлика била Шолика (на 
целу су.му она би била йо gанаиtње.м курсу око 6000 франака) ga о њено.м 
йлаhању не .моzу за caga ни ga .мисли.м. ИсШина је ga би и израgа била 
gалеко боља, и ga са.ма сШвар .мноzо вииtе вреgи каgа је оgиtШа.мйана коg 
Gauth. Villaгs, но овgе у Бeozpagy, zge he биШи и .маса zреиtака йореg 
рђаве Шехнике, али иtШо не .може биШи, не бива. 

С Шоzа Вас .моли.м ga учиниШе gоброШу враШиШи .ми рукойис ga 
чека боље йрилике, каg курс буgе Шакав ga се .може изgржаШи. 71 

ИсШи је zлавни разлоz и за не.моzуhносШ .моzа gоласка у Париз, 

као иtШо са.м Ва.м йисао у йослеgње.м йис.му. 

Долазио .ми је вечерас z. Јере.миh и казао ga и.ма за .мене јеgан йакеШ 
који he .ми суШра gонеШи. Он йуШује у Скойље zge he биШи са службом. 

Пре неки gан лойови су на.м йохарали "Караша" уzрабивши йри

лику каg су ложачи оШишли за gрва и зејШин.72 Покуйили су на.м све 
сШвари са лађе; шШеШа је на 10-12.000 gинара. Полиција Шраzа, али go 
caga без усйеха. Можgа сШе чиШали Шо у новинама. 

Не зна.м ga ли сШе gобили og Аце извоg Вашеz рачуна коg Зajegt 
нице. Он каже ga Ва.м za је йослао на agpecy коју са.м .му био gao (Bern). 

Ча.мци још нису сШиzли из АйаШина и ако је йраШилац оgавна 

оШишао за њих. Чуваhе.мо их неgирнуШе gок Ви не gођеШе. 

Ваш М. 

104 Бeozpag, 20. Нов. 1921.73 

Драzи zосйоgине Јере.миhу, 

При.мио са.м Ваше йис.мо og 15. ов . .мес. и захваљујем Ва.м. Јако са.м 
заузеШ .моји.м рибарским йослови.ма: беоzраgски.м и охриgски.м. Охриg
ско и Пресйанско језеро йрешли су у руке .моzа gрушШва og 20-oz окШо-

71 Очигледно, Краљевић није ово прихватио и помагао је професору да ова књига 

буде објављена (102). 
72 "Kapain" је пароборд Михаила Петровића; подробније у књизи (4) и 14. књизи 

Сабраних gела Михаила ПеШровиhа. 

73 Рукописна одељење Народне библиотеке Србије; исто у ЗаосШавшШиниДСМ; 
без коверте и адресе. 
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бра. Послови су йошли врло gобро, али захтевају сталну найре'iну
ШосШ.74 

Хвала Вам за agpecy. Ако буgем ове зиме ишао у Охриg, осШаhу 
јеgан gан ga йровеgем са Вама у Скойљу. 

Из Париза ми је Шражена Ваша agpeca и ја hy је суШра йослаШи. 
ПримиШе срgачан йозgрав og Ваше'i 

Мих. ПеШровиhа 

105 Бeo'ipag, 7. Дец. 1921.15 

Двору - Реверс 

На Шри йара чизама og 'iуме које сам йримио og z. иуковника 
ЋорЬа КрсШиhа, а йо нареЬењу Њ. Кр. В. Краљевиhа Ћорра. 

Мих. ПеШровиh 

йрофесор УниверзиШеШа76 

74 Још пре Првог светског рата Петровиh је био заинтересован за риболов на 
Охридском језеру (56, 57). После рата приступио је с банкама оснивању "Рибарског 
друштва Охрид". Успео је у овом подухвату, али је имао и противнике. Ово је дошло и 
до Народне скупштине. Народ околине Охрида и Преспе отворено се бунио. Политика 
од 31. маја 1921. донела је шири опис овог догађаја. Рецимо: "Месецима и месецима веh 
покушавају банке да зграбе у своје руке богати риболов на Охридском и Преспанском 
језеру. Најзад су неколико банака са г. Михаилом Петровиhем, професором Уни
верзитета на челу, објавиле да су основале акционарско друштво и позвале су на упис 
акција ... ". Даље се наставља: " ... Знајуhи да је риболов на Охридском језеру једино 
богатство сиромашног охридског округа, а желеhи да то богатство остане у рукама 

народа тога краја и да не буде монополисано у корист неколико банака ... ". 
75 Лeiiloйuc (4), стр. 287. 
76 У рибарењу на Сави и Дунаву професор је с принцом имао заједнички аласки 

алат, при чему је Петровић имао обичај да позајмљује поједине ствари с Двора. 
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А_щ/Ј"""(/- :2~~/~ ~ ~ 

r...цr.h . 3{.~ .4, _.#.~ 

Збирка МараАtбо; краљевиhево йисмо из Париза. Занимљиво је ga ПеtТtровиh нијеgним 2есtТtом не 
скреhе йажњу краљевиhу ga йрекине с ружюш речима о Пенлевеу, јер йринц није у йраву и нема образо

вања ga оцењ у је iiiaкo велику личносШ у мatТteмatТtuцrr. 
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107 14. II/77 

Шаљем вам исечак лисШа ,.Temps" у коме he Ше виgеШи како се Шо 
у велико сйрема чиШава ексйеgиција и креgиШе јеgино у циљу ga се йо
смаШра eclipse de soleil du 21 sept. 1923. 2. у коме he се наравно и виgеШи 
Ша чувена deviation du гауоп Einstein-oвa. 

Волео бих само gоШле, ga ми свршимо и оборимо Шу Шеорију и 
онgа Шаgа - Ша ексйеgиција исйала би l·idiculel- Молим йрочиШајШе 
овај чланак. 

Француска неhе иhи, не збо2 шШо они неби gали креgиШ og 150.000 
fгs. за Шу ексйеgицију, веh само за Шо, ga йокажу свеШу како их Шо не 
gира Ша Шеорија релаШивиШеШа (за Шо шШо је Немац), а gpyzo, може 
биШи ga је и сам Picaгd исйоg жиШа 2оворио онима у commission senatoгi
ale, ga се укине Шај креgиШ, јер заисШа нема шШа ga се виgи ново2 у Шу 
ексйеgицију, а gpyzo Picaгd инШимно oceha, ga не Шреба Француска 
наука ga се баца и оgушевљава за Шу Шеорију која йо њеzовом йравил
ном мишљењ у има ga йаgне, и ga каg Ш о време буgе gошло, ga резервише 
французима Шај йријаШан уШисак (suгprise) ga моzу ga кажу њихови 
научници: "ЕШо виgиШе ga нисмо ми никаg били оgушевљени за Шу 
Шеорију и осеhали смо ga има нечеzа у њој нейрироgно2, али нисмо 
имали онgа gовољно gоказа ga је оборимо и caga се йоказало ga је наше 
мишљење ( осеhщ) увек било Шакво ". 

ЧувајШе Шај исечак и йиШајШе Picaгd-a је ли је овако. 

Позgрав Чичици. 

P.S. МожеШе и СШеви реhи ga оШиgне у руску реgакцију "Новое 
Время" и ga абонира за 6. мес. на Шај лисШ. 

Monsieur В. Setivanoff 
Hotel Continental 
rue Castiglione - Pшis 

108 21. ЈП 1922.78 

Ш аљем вам gанашњи исечак новина 2ge he Ше увиgеШи ga ойеШ 
Painleve xohe ga буgе йрви у свакој сШвари која има изzлеgа ga исйаgне. 

77 Збирка Мара.мбо; краљевиhево писмо из Париза професору Петровиhу, писано 
1922. године. 

78 Збирка Мара.мбо; писмо из Париза; видети легенду у писму 106. 
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109 
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Збирка Марамбо; краљевиhево йисмо из Париза с обавеtuiйењима о gисiйрибуцији Пеiйровиhеве књи'lе 
(102). 
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На йрим.ер ово, шшо је чисшо Painleve-oвa ciliвap ga Einstein gође у 
Париз и ilio на йреgавање ilieopиje relativiteta, али у ciliвapи Шо није као 
шШо на йрви м.ах из2леgа, не2о је сасвим. gру2ојача сШвар у сушiliини, а 

Шо је ова: Painleve виgи, зна, ga he ойеШ нека м.ишкуланција йолиШи'жа 
ga је у из2леgу са Немачком. ga буgе ускоро и за Шо Painleve xohe йрви 
увек ga у м.а какој сШвари ga буgе и за Шо, лично за'С:ебе унайреg xohe ga 
sois-disant йоg виgом. les Sciences йозове Einstein-a, ga инgирекШно за 
љубав Ше сШвари која им.а с Немачком. ga буgе ускоро и сам. јеgан Ein
stein не виgи за шШа 2а у ciliвapи Painleve йозвао и ·:Маскира (Painleve) Шо 
на Шај начин ga заобилазним. йуШем. (ga се власи не сеШе) ii.озива Ein
stein-a који би он (Painleve) им.ао gоцније Шу сујеШу и заслу2у. Да м.у се 
йрейише, comme а un homme YemarquaЬlement intelligent et pYevoyant и ga м. у 
се м.оже реhи: Vous voyez que Painleve а pYevu depuis longtemps, qu' il falait 
s' entendre avec les Allemands, йошШо Французи и он Шо зна, ga им.а нече2а 
Ш у у Шом. немачком. йиiliањ у un moYcean fellement gms а resoиdYe, ga они 
нису у сШању у Шо ga извеgу и за2ризу и веh йрийрем.а за Шо Painleve Шај 
Шерен pour que le coup ne soit pas si bmsqwe. Молим. чувајШе ово йисм.о и 
виgеhеШе ga м.ора неки йриличан changement dans un aveniг prochani биiliи 
са Немачком. и збо2 Шо2а Einstein-a йозива, ga би се йонос француски 
оgржао Шаgа и choc, йрелаз Шај еласШичније ga буgе. 

С йозgравом. ЋорЬе 

110 12. J.Vl9 

Тасиh м.и каже ga Ви све куйиШе шilio 2og о Einstein-y изађе и хоhе
Ше у сйоразум.у са Миланковиhем. нешШо ga о Einstein-y йишеШе. 

Ја вас м.олим. нишШа нем.ојШе у сйоразум.у о Einstein-y ga раgиШе са 
Миланковиhем., веh САМИ без Миланковиhа раgиШе. ШШа he вам. ga 
ње2ово им.е буgе йореg ваше2? каg he Ше ви све свршиШи без ње2а. Дакле 
лейо вас м.олим. - без ичије йом.оhи и без ичије2 сйоразум.а - свршиШе 

Шу сШвар САМИ. 

Ужасно м.е Шо секирало каg сам. сазнао ga са gpyzuм. лицима раgи
Ше Шу сШвар. Молим. извесШиШе м.е о Шом.е. Боље је нишШа не чиниШи, 

но у gрушШву. Није он eg,1l са Рiсагd-ом. каg је заgаШак ујеgно решавао 
са Роiпсше-ом.. Дру2о је Picт-d- gpyzo је Миланковиh. Дакле, лейо и йо-

79 Збирка Мара.мбо; писмо је из 1922. године. 
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корно вас молим сами без ичије2 сйоразума и йомоhи раgите тај заgа

так или ако не може тако бити, онgа не решавајте 2а је vous е п prie. 
Је suis tres abattu de cette nouvelle. За све толике књиzе и труg мој 

caga ga gobe неки Миланковиh и за ње2а ga је све то раЬено и чињено. 
Е, то не иgе. Све за вас је било и низако2 gpy'ioo'i. 

С йозgравом ваш ЋорЬе. 80 

111 Скойље, 4NIII 922. 2. 81 

Поштовани 2. Петровиhу, 
Ево Вам са највеhом захвалношhу, оцене и йриказа - које сте ми 

йослали раније. 82 Notice suг les travaux ... сам йреzлеgао, а оно о механици 
йојава йажљиво йрочитао. У смислу јеgне шире филозофске концейци- . 
је, не свиgи ми се нијеgан pag о тој механици. Мој йокушај, из'iлеgа ми, 
биhе занимљивији; али треба времена и йажње, сем тоzа, мно2е се 

ствари у животу интерйолирију измеЬу намере и gела. О Notice sur les 
travaux ... gајем у Срй. књ. 'iласнику белешку, за caga. 83 

Поштује Вас и йозgравља мноzо ВаLи 

Влаg. П. Вујиh, йроф. 

112 Бeo'ipag, 9. Дец. 1922. 84 

Уйрави Двора, 

Полазеhи у иностранство Њ. Кр. в: Краљевиh ЋорЬе оставио је 
Бео'iраgској р ибарској зајеgници на Дунаву свој рибарски алаШ, йрибор 

и материјал (чамци, барке, мотор, весла, мреже и gp.) нареgивши ga се 

80 Математичар Милан Тасиh није тачно пренео вест краљевиhу Ђорђу. Наиме, 
Милутин Миланковиh је држао специјалистички курс на Филозофском факултету у 

Београду из теорије релативности и радио је на својој расправи (55) из исте теорије. О 
овоме подробније у књизи (2). 

8l ЗаосШавшШина МП; видети писмо 80. 
82 Под називом Иgеал науке Владимир Вујиh је објавио приказ Петровиhеве 

књиге (46) у СК Гласнику 8 (1923), 7, стр. 512-523. 
83 Приказ књиге Notice sur les travaux scientijiques de М. Michel PetJ·ovitch (Paris 1922), 

која је кандидовала професора за члана Париске академије наука (СК Гласник 7,1922, 
5, стр. 399-400). 

84 ЗаосШавшШина МП. 
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све ше сШвари йовере на чување жанgармеријском нареgнику йри 

Уйрави gвора z. Пpegpazy Кариhу. 
Моли се Уйрава ga изволи z. т-tареgт-tика Кариhа уйуШиШи ga gobe у 

Зајеgт-tицу раgи сйоразума о т-tачит-tу т-tа који he се Ше сШвари чуваШи go 
йовраШка Краљевиhевоz, а и раgи Шоzа ga би се уШврgило шШо og 
сШвари има и шШа би се имало и gаље чуваШи у Зајеgт-tици, а шШа би се 
йреgало личт-tо z. Кариhу. 

113 

ПошШовани Госйоgит-tе, 

Мих. ПеШровиh 

Беоzраgска рибарска зајеgница85 

У Бeozpagy, 29. јат-tуара 1923. 86 

Још у фебруару месецу 1921. zogит-te йоgт-tели су йоШйисат-tи йреgлоz 
СавеШу филозофско?: факулШеШа ga се, т-tа ост-tову чл. 16 оgељка 2. и 
чл. 17. Закот-tа о Ут-tиверзиШеШу, Г. Јеленко Михаиловиh, йроф. Реалке 
и руковалац Сеизмолошкоz Завоgа, йозове за ват-tреgноz йрофесора 

Геофизике, йоШйут-tо уверет-tи ga he, с йоzлеgом т-tа сШручт-tо-научт-tе 

квалификације Г. Михаиловиhа, њеzов йреgлоz биШи у СавеШу jegт-to

zлacт-to йримљет-t. 

МеЬуШим, сШвар се свршила т-tеусйехом: Г. Михаиловиh, уzлавт-tом 
услеg узgржавања og zласања, т-tије gобио закот-tом Шражет-tу веhит-tу, али 
т-tе збоz Шоzа шШо би СавеШ т-tалазио ga Г. Михаиловиh т-tе исйуњава 

йоШребт-tе школске или сШручт-tо-т-tаучт-tе квалификације за ват-tреgноz 

йрофесора, - т-tайроШив, уколико су йреgлаzачи Шо уочили у СавеШу, у 

Шом йоzлеgу избор Г. Михаиловиhа био је т-tесумњив - веh заШо шШо се, 

са извест-tе сШрат-tе, исШакло ga Г. Михаиловиh није бесйрекорат-t у йоzле
gу т-tа gpyze, ойшШе квалификације. Наиме, речет-tо је, с Ше сШрат-tе, ga је 
Г. Михаиловиh, још у от-tо време каgа је био Ваш учет-tик 1-ta Великој 
Школи учит-tио извесне неисйравт-tосШи у йоzлеgу библиоШеке Геоло

шкоz Завоgа и Шиме овај т-tат-tео маШеријалт-tе шШеШе т-tа јеgат-tт-tачит-tкоји 

85 По казивању самог принца Ђорђа писцу ове белешке, краљевић је многи ри
барски алат поклонио професору. Тада, 1968. године, принц није изоставио да напомене 
даје своме професору купио на дар велики пароброд назван "Караш".- Наведимо овом 
приликом да је принц Ђорђе дао да се изради веома богата и уметнички веома вредна 
застава "Београдске рибарске заједнице" као његов поклон. Ова се застава данас 
налази у Природњачком музеју у Београду (видети књигу РибарсШво у Сабраним gе
ли.ма Михаила ПеШровиhа). 

86 АС, Фонд Јована Жујовића; видети писма 90 и 91. 
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му уйраво смейlа ga уЬе у Универзийlейlску Каријеру. Ово и овако 
йlврЬење изненаgило је йреgлаzаче, јер они никаgа и ни у којој йрилици, 
нису ма шйlа og йloza или слично йlоме чули о Г. Михаиловиhу; найро
йlив, они су увек йознавали своzа канgиgайlа као човека у свему исйрав

на и чесйlийlа. 

И ако, наравно, и йойlйисани сйlоје на йlоме zлеgишйlу ga се, йри 
изборима у Универзийlейlу, мора најсйlрожије и нарочийlо мойlрийlи на 
моралне квалификације канgиgайlа, они ийак не моzу ga йlако лако 
оgусйlану og своzа канgиgайlа, не моzу баш зайlо шйlо је реч о њеzовим 
моралним квалификацијама. Найройlив, њихова је gужносйl, сйецијал

но баш као йреgлаzача, ga ову сйlвар извеgу начисйlо, Ше ga на њиховом 
канgиgайlу не осйlане ни йеzа ga он, збоz оgсусйlва йоzоgаба моралноz 
каракйlера, није био йримљен у Универзийlейlску Коле2ију. Најзаg, и 

сами йреgлаzачи су овgе у извесној мери у йийlању, јер на сваки начин, и 

они су неосйорно заинйlересовани ga уйlврgе, ga они нису йреgложили за 
йрофесора Универзийlейlа јеgно неисйравно лице. 

Па како је у Савейlу йоменуйlо Ваше име као човека коме је йо

знайlа чињеница сйlављена на йlерейl Г. Михаиловиhу, йlо смо слобоg

ни овим умолийlи Вас ga нам у јеgном йисму, које бисмо ми, йокреhуhи 
йоново ову сйlвар, уйойlребили у Савейlу филозофскоz факулйlейlа, 

буgейlе gобри саойшйlийlи нам: сйlоји ли у исйlини оно шйlо је, као шйlо 

смо zope објаснили, изнесена у Савейlу йройlив Г. Михаиловиhа и у 
ойшйlе ga ли, из исйlоzа времена, знайlе ма шйlо о Г. Михаиловиhу шйlо 
би на њеzа бацило какву йо њеzову канgиgайlуру нейовољну сенку. 

Уверени ga је и Вама сйlало, и овgе као и cвyzge, go исйlине, и ga 
heйle и Ви смайlрайlи за gужносйl ga се са Г. Михаиловиhа gиzне јеgна 
неоснована оййlужба - оййlужба која је моzла gohи само услеg необаве

шйlеносйlи или рЬаве обавешйlеносйlи, -јер, разуме се, ми ни најмање 

не gовоgимо у сумњу gобру веру gойlичне zocйoge,- не очекујемо са сиz

урношhу Ваш скори ogzoвop на ово наше йисмо. 

Изволийlе йримийlи, Госйоgине, уверења уз нашу захвалносйl, и 

израз нашеzа најоgанијеzа йошйlовања 

gp Свейl. Раgовановиh 
йроф. универзийlейlа у Бeozpagy 

Мих. Пейlровиh 

йроф. Универзийlейlа87 

87 Сеизмолог Јеленко Михаиловиh није успео да доlје на Универзитет; од осни
вања радио је као управник Сеизмолошког завода Србије и једно време био је дирек

тор Више педагошке школе у Београду. 
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114 Бео2раg, 14. фебруар 1923. 88 

Дра2а 2осйоgо, 

На ваше йиШање часШ ми је ово оg2овориШи: и ако је йрошло више 

og 30 2оgина og како је 2. Јеленко Михаиловиh био мој ученик у Великој 
Школи, ја се ийак сеhам ga он Шаgа није учинио никакву шШеШу би
блиоШеци Геолошко2 Завоgа, која би 2а мо2ла лишиШи моралне квали

фикације за насШавника омлаgине. Према Шоме, ако су му, йри избору 

за йрофесора УниверзиШеШа, сйорне моралне квалификације, као шШо 

ми йишеШе, само на основу йреШйосШавке ga је он мени йознаШ као 
неисйраван човек, Шо вам изјављујем, ga се Ша йреШйосШавка мо2ла 
учиниШи само из неgовољне обавешШеносШи о моме мишљењ у о њему. 

Да је он у моме мишљењу морално gисквалификован, не би ја с њим 

овако искрено gру2овао и у Геолошком ДрушШву и у Геолошком Заво

gу, и не би се усрgно баш ја йримио ga о ње2овим раgовима реферишем 
С. К.Акаgемији и йрейоручујем их за шШамйу. Ти раgови и ње2ова ор2а

низација универзиШеШске Сеизмолошке ОйсерваШорије, која је веh 
увршhена ме/ј врло gобре Шакве усШанове у Евройи, мислим ga ойрав
gавају gовољно Ваш йреgло2 ga се он изабере за йрофесора Универзи
ШеШа. 

С йријаШељским йозgравом 

Јован М. Жујовиh 

(Г. 2. gp С Раgовановиhу и gp М.Н. ПеШровиhу, реgовним йрофесорима 
УниверзиШеШа у Бео2раgу) 

115 Montreux, 29. Айрил 1923.89 

Дра2и Кариhу, 
Ја сам go йре неки gан био на сасвим gру2ом крају Швајцарске, а cag 

сам овgе. 

Газgа је веh og йоgуже времена (веh месец gана и више) на ју2у 
Француске, на мору. Држим ga hy се иgyhe неgеље виgеШи са њиме. Имао 
је 2рийу и јеgва се cag курШалисао. Kag се буgем са њим сасШао, расйра
виhемо йиШање о куhи. То је немо2уhно учиниШи овако йреко йисма, јер 

88 АС, Фонд Јована Жујовиhа; концепт; видети писма 90, 91 и 113. 
89 Заосiйавшiйина МП; разгледница нареднику Предрагу Кариhу, пратиоцу прин

ца Ђорђа. 
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му мно2е сШвари Шреба објаснити. Молим Ше, оби!Ји йо који йуШ моју 
куhу и виgи ga се шШа не gеси. 

Држим ga су се мој зеШ и сесШра веh враШили куhи у Бео2раg, али 
нисам си2уран. 90 

Прими мно2о йозgрава og М. ПеШровиhа 
Ако би ми йисао, йиши ми на ову agpecy: 
М. ing Hans Schraner (pourM. Petrovitch) 
Oberurnen (Glaris) 

116 Paris, 18. Маја 1923. 91 

Дра2и Кариhу, 

ОсШало је на Шоме ga hy ја ogaвge йоhи у йонеgељак 21. о. м. и биhу 
у Бео2раgу у cpegy 23-е2 у 8,40 вече (Симйлоном). 

Мојима сам Шо јавио и они знају. 

За cpegy је си2урно, јер сам за Шај воз узео и карШу. 
Прими йозgрав и go скора ви!Јења 

117 

М. ПеШровиh 

8. Јуна 1923.92 

Примио сам малочас og СШеве93 (из ње2ово2 йакеШа): йисмо og 
4. Јуна, 2 књи2е и 2 сун!Јера. На йисмо hy Вам оg2овориШи каg йримим 
чек који сваки час очекујем. 

Сума og 625.000 уйоШребиhе се овако: 
1) 500.000 2-!Ји Фехали, која Шражи Шолику суму оgмах, и свака 

4 месеца йо 100.000 gин. go коначне исйлаШе (шШо чини йо 25.000 gин. 
месечно, шШо he СШева узимаШи og 2. Марка). Да Ви не бисШе са Шиме 

90 Као нежења, после смрти своје мајке (1918), професор је наставио да живи у 
кући са својом сестром Маријом и њеним мужем ЖивојИном Перићем, професором 
Правног факултета. 

91 ЗаосШавшШина МЛ. 
92 Збирка Мара.мбо; професорово писмо без ословљавања принца Ђорђа. 
93 Стева== познат београдски адвокат Стеван Аћимовић, који је водио све правне 

послове и принцу и професору. 
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имали никаква йосла, ја и СШ.ева hем.о јој изgaili.и 4 менице са нашим. 
йо Шйисим.а. 

2) Ocili.aili.aк hем.о yйoili.peбиili.и на gржавне Шаксе око йреноса (око 
60.000 gин. сам.о у Cygy, јер og ili.o2a не м.оже се ослобоgиШи), и за oili.кyй 
јеgно2а gела нам.ешШ.аја које никако не Шреба ga исйушili.ам.о. 

З) Пpeocili.aili.aк og сум.е yйoili.peбиhy на йосili.ейену исйлаili.у 2-Ье 
Ф ех али. 

Ја мислим. ga heili.e се са овим. лако сложиili.и, јер је у инili.epecy 
сшвари. 

Као шili.o сам. Вас м.олио у йрошлом. йисм.у, било би йоili.ребно ga 
йре Ваше2 gоласка у Бео2раg набавиili.е и йошаљеili.е на Двор за Вас: 

кpeвeili. са сйаваhим. хаљинам.а (а још боље целу сйаваhу собу). То би 

Кариh нам.есШ.ио у сйаваhој соби Шако ga би cili.e оgм.ах чим. gobeili.e 
имали бар 2ge ga cйaвaili.e. 

И ја Вас og своје cili.paнe м.олим. ga извршиili.е ове форм.алносili.и за 
које Вам. је СШ.ева йисао, ga би см.о у шili.o краhем. року м.о2ли окончаili.и 
cili.вap са куhом., и на шili.o је м.о2уhе йросШ.ији начин, без йоili.езања 

Ваше2 им.ена, које hем.о сам.о у онолико yйoili.peбиili.и колико је айсо

луili.но неизбежно. 

О gру2им. сili.варим.а йисаhу Вам. у йосебном. йисм.у. 

ИзвесШиhу Вас чим. йрим.им. чек и найлаili.им. 2а. 

Примио сам. исйравно йисм.о са йасошем.. 

м.94 

118 

Чичицо, 

Ваш М. 

12. VI 923. 95 

Примио сам. ваше йисм.о og 8. о. м.. йреко Франц. Ср б. банке; йослао 
сам. вам. чекам. Шеле2рафски 625.000 gин. Дао сам. нало2 банци ga куйи и 
ocili.aili.aк gинара и йослаhу вам. још 375.000 gин. go конца ово2 месеца, 

94 Краљевић Ђорђе је тестаментом свога оца краља Петра I наследио преко ми
лион динара. По савету професора све је предузето да принц купи засебну кућу (вилу) 
у Крунској улици у Београду од породице Фехали. Послове куповине до свих детаља 

водили су професор Петровић и адвокат Аћимовић. 
95 Принц Ђорђе; наставак преписке о куповини куће. 
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Ше he Шако .моhи исйлаШиШи целу куhу, Шаксе за исШу, Уйраву фонgо
ва и куйиШи сШвари које xohe i-ba Фехали ga йроgаје. 

СШеви са.м објаснио йис.мо.м како ga раgи. ШШо се тиче куhевних 
сШвари куйите све што буgе хШела ga йроgа, а нарочито йисаhи сто. 
Сйаваhа соба .може се куйиШи врло лейо у Бечу или Пешти, йошШо he 
се оgатле лакше и брже йренеШи. 

ТакоЬе gржи.м ga би и осШали на.мешШај .мислим ga би .моiло се 
узеШи та.мо, а йлаhало би се све Шо og новца каgа буgе коg Марка. 

Решио са.м се ga ва.м caga све йошаље.м то јесШ, geo овај .милион, ga 
се Шо Ша.мо све шШо йре сврши и нарочиШо ga не.маШе бриiе са мени
цама. Ја hy gohи око 5 авi. у Бeoipagy. Не.мојШе никоме iовориШи 
(нарочито Стеви), и ваљgа hy таgа .моhи уhи у куhу. 

Ваш ЋорЬе 

119 

N"16 Бeoipag, 15. Јуна 1923. 96 

Јутрос са.м йри.мио gейешу у којој јављате ga сте йослали ogioвop 
на СШевино и .моје йис.мо. 

Као што Ва.м је СШева йрекјуче йисао, .ми с.мо свршили ствар са 

куhо.м, и то йотйуно. Чекамо са.мо Ваше йуно.моhје збоi Уйраве фон

gова. То he сиiурно бити у Вашем йис.му које he сШиhи сутра. 
Писаhу Ва.м ойширније каg буgе.м йри.мио Шо йис.мо и извесШиhу 

Вас о gpyiu.м сШвари.ма о којима сШе ми йисали. 

Хитам ga Ва.м йошаље.м ово Кариhево йисмо у ко.ме Вас .моли ga 
.му gойустите ga, йореg свршавања Ваших йослова .може йосеhиваШи и 
жанgар.меријску школу у Бeoipagy која йочиње 20-oi ов . .мес., а Шраје 
З месеца. Он Шврgи ga .му Шо неhе нишiйа смеШаШи у вршењу службе коg 
Вас, а било би за њеiа корисно. Ако оgобравате, ја бих Вас .молио ga .му 
йошаљете (йреко .мене) овакво јеgно йис.мо какво је овgе у йрилоiу (то 
би било йотребно с тоiа ga би ia ко.манgир школе йушiйао каg iog 
Шреба ga с врши какав йосао ). 

Враhа.м Ва.м ову листу из које heiйe виgети ga са.м йри.мио све што 
сте йослали. Оси.м тоiа йримио са.м још: Писмо са gва йасоша. Писмо 

og 4. Јуна. Дейешу о чеку (йри.мио са.м новац). Стевин йакет (мекин-

96 Исто као за писмо 118. 
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Шош, 2 ку Шије ОсШојиhа, 2 сунЬера, ТаЬlе de logar., Ann. de l' Ecole Nor
male). Indicateur de l'Eit (Juin 1923). Comptes Rendus du 28. Mai 1923. Revue 
gen. des Sciences du 30. Mai 1923. Bouehe: La question prealaЬle (Einstein). Sci
ences et la vie, Juin 1923. Sleeping Car, Juin 1923. 

Рачуна.м ga hеШе веh биШи у Plombleres каg ово йис.мо сШи2не. 
Молим Вас за нову agpecy (ако је йоШребно). 

Ваш М. 

120 

Прилог Париз, Јуна 1923.97 

Кариhу, 

ДойушШа.м Ши ga .можеш, йореg йослова које имаш у .мојој служби, 
йосеhиваШи жанgар.меријску школу у Бео2раgу, но с Ши.м ga осШајеш 
оg2оворан за чување .мо2а сШана и сШвари, као и за вршење йослова. 

Замоли ко.манgира школе за Шо, у случају хиШне йоШребе, gойу

сШи ga хиШне йослове .можеш оg.мах извршаваШи, ако их, и каg их буgе 
било. 

121 Paris, З. Х// 1923. 98 

Чичицо, 

Примио са.м ваше йис.мо og 24. Х!, као и ово og 1. Х//. Мени је врло 
.мило оно шШо са.м црвено йоgвукао у вашем йис.му, et ј' en ai ete toujours 
convaircu, само .ми је криво шШо .ми кажеШе ga за caga се .мораШе 

заgржаШи само на brevet/1 А.ма, шШо jegapeg не свршиШе све каg сШе веh 
Шако изванреgно у шШос ушли! pourquoi prolonger? каква школа, какви 
бакрачи? 1 Тај ваш случај осусШва .мораШе с.маШраШи као ga сШе оgисШа 
болесни и йре.ма Шо.ме јавиШи у Бео2раg ga сШе оболели и ga не .можеШе 
gohи у Бео2раg. Мно2о је важније Шај ваш pag који he корисШиШи свима 
осим 2. Einstein-y, а највише нама Србима gрийци.ма који не у.ме.мо 

97 Исто као за писмо 118; професоров прилог у писму 119. 
98 Збирка Мара.мбо. 
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нишШа йамеШно и велико ga ypaguмo! Наш УниверзиШеШ, йа ви, йа и 
y'iлeg наш gобиhе сви реgом Шим вашим раgом. По Бо'iу свршиШе цео 
Шај ваш йосао зайочеШи. 

ПазиШе на Pasqиia-a ga не осеШи ga нисШе још шШамйали сШвар 
йа ga не зgийи. Ако Шо буgе онgа ја скачем с Ајфелове куле! 

ПишиШе шШа мислиШе ураgиШи? 

С йозgравом ваш Ћорђе99 

122 Тулуз, 24/2. 1924. 

ИнсШиШуШ за елекШроШехнику и за йримењену механику 

ФакулШеШ наука у Тулузи 

Дра'iи мој школски gруже, 

Мно'iо ми је значило Шо шШо си ми йослао своју расйраву О физи

чким трајањима која не зависе од просторних димензија, која ме је йоg

сеШила на веh gавна времена каg смо били у школи. Добијао сам више 

йуШа новосШи о Шеби og зајеgничких йријаШеља, йа сам gознао ga си 
објавио веома значајне раgове. Желео бих ga живоШне йрилике учине ga 
се йоново среШнемо. 

Дозволиhу себи ga Ши уйуШим, за неколико gана, она наша изgања 
чије сейараШе имамо. Дogahy Шоме наше йро'iраме и извешШаје о разво

ју УниверзиШеШа. Волели бисмо ga виgимо веhи број Срба међу нашим 
сШуgенШима. Још јеgном, хвала за Швоју gеликаШну йажњу. 

Са Шобом веома срgачан, 

К. Камишел 

99 Петровић је 1924. године објавио у Цириху књигу Duгees physiques independantes 
des dimensions spatiales, где је изнео свој став о једном делу теорије релативности који је 
заснован на једном експерименту из електрохемије професора Липмана (реч је о 
мерењу времена у теорији релативности). Подробније у књигама (2, 104, 105). 
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Неколико случај ева захвалносйiи Михаилу Пейiровиhу за йослайiу књиzу Durees pllysiques independantes 
des dimensions spatiales (Ziiгich-Paгis 1924), као и йисма og броја 122 go броја 131 

(све !tз Збирке Марамбоа). 
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123 Париз, 29. јануар 1924. 

БиблиоШека Виша нормална школа 

Драги мој ПеШровиhу, 

Примио сам Ваша Физичка трајања независна од просторних ди
мензија, и желим ga Вам изразим нашу живу и искрену захвалносШ. 
СреШни смо шШо сШе сачували усйомену на ову нашу сШару куhу. Буgи
Ше сигурни ga hеШе овgе имаШи йажљиве и верне чиШаоце. 

ВерујШе ga сам Вам веома оgан 

124 

Pro.f Crudeli Umberto 
Via Cernala, 51 
Roma (30) 

Госйоgине, 

(йоШйис нечиШак) 

Рим, 5. !П 1924. 

Дозвољавам себи ga og Вас заШражим јеgан йримерак Вашег Шек
сШа Физичка трајања независна од просторних димензија, за који бих 
вам био веома захвалан. 

ПримиШе, Госйоgине, изразе мог високог уважавања. 

125 

Вама врло оgан, 

У Круgели 

Париз, 6. марШа 1924. 

ФакулШеШ наука УниверзиШеШа у Паризу 

ЛабораШорија за физичка исШраживања на Сорбони 

Драги мој йријаШељу, 

Веома су ме gирнула Швоја срgачна чесШиШања и за њих Ши Шойло 

захваљујем. Ускоро hy Ши йослаШи йреглеg раgова који сам реgиговао 
йовоgом канgиgаШуре: озбиљна болесШ моје жене (која се среhом веh 
ойоравила) сйречила ме је ga га gocag йошаљем Шеби, као и осШалим 
йријаШељима. Имам мноiо йосла овgе, ige сам наслеgио Г Лиймана и 
моји gани увек су исувише краШки. 

Твоја брошура Физичка трајања ... иШg. ме је наравно веома заин-
Шересовала, и Шо не само заШо шШо ме је йоgсеШила на време каg смо 

зајеgно слушали курс йрофесора Лиймана. Не виgим какве бих йри-
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м.еgбе овом. Швом. pagy м.оzао ga учиним., али релаШ.ивисШ.и су сиzурно 
м.ноzо незzоgнији og м.ене, а йиШ.ам. се неhе ли они caga засШ.уйаШ.и неко 
м.ењање ... или gиелекШ.ричне консШ.анШ.е йри креШ.ању.- У сваком. слу
чају, не виgим. какве би йрим.еgбе м.оzао ga учини јеgан обичан ексйери
м.енШ.ални физичар као шШ.о сам. ја. Изzлеgа м.и ... ga йрим.ер који наво
gиш није јеgини: м.оже се, на йрим.ер, йом.оhу елекШ.рициШ.еШ.а gефи

нисаШ.и врем.е, коришhењем. jegнoz конgензаШ.ора, jegнoz великоz оШ.йор

ника R и jegнoz волШм.еШ.ра: ако је оШ.йор без сам.оинgукције, елек
Шрично йуњење g конgензаШ.ора, разлика йоШ.енцијала на крајевима 

Vn ... (le coinanti) =- dg везани су, у Ш.оку йражњења, релацијом. 
dt 

g = CV = -CR dg 
dt, 

Шако ga величина g и V варирају као функције og t йо извесном. ексйо
ненцијалном. закону. Kag је CR консШ.анШ.но, оgаШ.ле се м.оже извесШ.и 
gефиниција јеgне јеgинице времена: Шо he биШ.и, на йрим.ер, врем.е 

йоШ.ребно ga се g (или V) свеgе на йоловину своје йрвобиШ.не вреgносШ.и. 
Ова м.еШ.оgа је чак йослужила за м.ерење времена ... 

(Сабинова м.еШ.оgа). 

Друzа јеgна физичка gефиниција јеgинице времена је она коју је gao 
П. Кири: Ш.о је врем.е йоШ.ребно ga се количина неке раgиоакШ.ивне 

м.аШ.ерије см.ањи за йоловину. Ни Шу, још увек, не виgим. како би ... 
йом.ерање м.оzло ga измени Ш.ако измерено врем.е. 

Хоhеш ли ускоро йоново gohи у Француску? Био бих среШ.ан ga Ше 
ойеШ виgим.. Врло срgачни go Шаgа. 

А.КоШ.и 
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УниверзиШеШ у Паризу 

ФакулШеШ наука- Физика 

Госйоgине, 

ХиШам ga Вам захвалим за Вашу Књиzу: 
Уйраво сам је йрочиШао. 

137 

25. марШа 1924. 

Као и Ви, уверен сам ga вишесШрука времена из Теорије рела
ШивносШи не искључују йосШојање универзалног физичког времена. 

Измене йојмова времена и йросШора које захШевају релаШивисШи 

йреgсШављају притисак палцем чији је циљ ga се оШвори йуШ йринцийу, 
йоzрешном йо мом осеhању (виgеШи Зрачење и Гравитација), айсо

луШне консШанШносШи свеШлосШи у йразном йросШору. 

ИзволиШе йримиШи, zосйоgине, уверавање у моја осеhања йуна 

йошШовања и захвалносШи. 

127 

Краљевска Акаgемија наука, 

АмсШерgам 

Госйоgине Професоре, 

Ф.Мишо 

27. фебруара 1924. 

Имам часШ ga Вас обавесШим о йријему jegнoz йримерка Ваше 
сШуgије Физичка трајања која не зависе од просторних димензија, која 

сШе били љубазни ga йонуgиШе Краљевској акаgемији наука; као овла
шhено лице, ја Вам у име Акаgемије захваљујем на овом gapy коју hемо 
pago унеШи у њену библиоШеку. ПримиШе, Госйоgине Професоре, уве
равање у своје високо уважавање. 

Генерални секреШар 
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128 Торино, З. /I/. 24. 

Госйоgине и уважени Колеzа. У и.ме Mailie.мailiичкe библиоiliеке 

нашеz Yнивepзиilieilia, чији са.м руковоgилац, врло живо Ва.м захваљу

јем за љубазносili коју cilie йоказали iliu.мe шilio cilie на.м йослали своју 
нову књижицу о Физичким трајањима ... иilig. При.миiliе исiliовре.мено 

.моје најсрgачније йозgраве. 

Проф. Cezpe 

129 Буgи.мйешiliа, 27 . .мapilia 1924. 

Госйоgине и gpazи йријаiliељу, 

Xиilia.м ga Ва.м живо захвалим за .мању књиzу Физичка трајања 
независна од просторних димензија, коју cilie били љубазни ga yйyiliиilie 
библиоiliеци · Полиiliехничке школе и .мени. Прочиiliавши је са инiliе
ресовање.м и коришhу, не су.мња.м у ilio ga he она u.мailiи .многобројне чи
iliаоце .међу корисницима наше библиоiliеке, који he ayiliopy биiliи зах
вални за нове иgеје саgржане у књизи. 

При.миiliе, gpazи йријаiliељу, уверавање у .моје високо уважавање, 

као и .моје срgачне йозgраве. 

130 

Белzијска краљевска 

ойсерваiliорија 

Драzи .мој Колеzа, 

Гyciliaв Раgош 

Професор и библиоiliекар 

на Полиiliехничкој школи 

2. айрила 1924. 

Примио са.м йри.мерак Вашеz paga Физичка трајања независна од 
просторних димензија, који cilie били љубазни ga .ми йошаљеiliе. 

Моли.м Вас, gpazи .мој Колеzа, ga йри.миiliе сву .моју захвалносili, 
као и уверавања у .моју ogaнocili. 

Г Лекоинili 
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МинисШарсШво јавних раgова 

Виша национална школа 

за руgарсШво 

Госйоgине Професоре, 
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Париз, 28. фебруара 1923. 

Булевар Сен Мишел, бO(VI) 

ЧасШ ми је шiйо мо2у ga Вас обавестим о йријему йримерака ваше 
сШуgије О физичким трајањима независним од просторних димензија, 

које сiйе изволели ga ми йошаљеiйе за школску библиотеку. 
Веома сам Вам захвалан за овај gap и молим Вас ga, зајеgно са 

мојом захвалношhу, йримиiйе изразе мојих најбољих осеhања. 

132 

Дра2и Кариhу, 

Библиоiйекар 

(йоiййис нечиiйак) 

2. ОкШ. 1924. 100 

Шаљем Ши ово йисмо ga виgиш колико Шреба марака (јер је мало 
Шеже) и ga 2а бациш на йошiйу. 

Ја gанас иgем са "Карашом" и go ујуШру неhу биiйи овgе (og йоgне 
go jyiйpa).l01 

Пошаљи gанас у йоgне војника ga виgим има ли шШа. 

Позgрав og М. П. 

100 ЗаосШавшШина М П. 

101 "Караш" је назив Петровиhевог пароброда дужине 18 m, с 5 чланова посаде. 
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133 Бeo'i.pag, 2. Јула 1925. 102 

Дра'i.и Павел', 

Шаље.м Ши кључ og куhе у вино?.раgу и ових 300 gинара за вино
'i.раџију ЈефШу (за Јули). Поgај .му Шо йосШейено у Шоку Јула, а ако .му 
усШреба шШо у йочеШку Ав'i.усШа, gок ја не gоЬе.м, йоgај .му Ши шШо 'i.og 
за .мој рачун или ?.а уйуШи Аци Луковиhу gоле у gрушШво "Охриg". 

ШШо .му буgеш gao, враШиhу Ши чи.м се виgи.мо. 
Мно'i.о йозgрава и go виЬења у Ав'i.усШу 

Швој Мика103 

134 GrenoЬle, 27. Jиillet 1925.1°4 

Дра'i.и Пајо, 

Примио са.м Швоје йис.мо и хвала Ши, као и Бо'i.gану на оно неко

лико љубазних речи. 105 

Данас је оШворен Кон'i.рес. Преgсеgник Кон?.реса је .маШе.маШичар 

Emile Borel, саgашњи МинисШар .марине, .мој школски gpy2. То је gово
љно ga виgиш ga се овgе врло gобро сналази.м и ga и.ма смисла шШо са.м 
gошао. У ?.ово ру, који.м је Borel оШворио Кон?.рес, захвалио је и наше.м 
УниверзиШеШу шШо је засШуйљен. 

Моје је йреgавање йрекосуШра 29-о?.. 106 По свршеШку Кон'i.реса 
(2. ав?..) начиниhу коју og екскурзија за које је GrenoЬle ценШар, йа се 
враhа.м у Швајцарску, а оgаШле у Бeo'i.pag, 'i.ge рачуна.м ga hy биШи око 
15-o'i.. 

Pagoвahy се ако сШе, Ши и Бо'i.gан, у оној уса.мљеносШи .мало оg.мо

рили. Наgа.м се ga hy Ше још заШеhи йре но шШо оgеш у ИШалију. 
Ако усШреба, шШо за ЈефШу (аконШо за ав?.усШ или за йрскање 

лозе), .моли.м Ше креgиШирај .ме go .мо?.а gоласка. 
Мно'i.о йозgрава Шеби и Бо'i.gану og ваше?. Мике. 

102 Пойовиhи; дописна карта Павлу Поповићу, који је тада већ био ректор Уни
верзитета у Београду. 

103 За време многих путовања Петровићу је послове око винограда на Дедињу и 
куће често свршавао Павле Поновић. Овог пута професор је ишао на конгрес Францу
ске заједнице за унапреlјење на)ка у Греноблу. На овом, као и на другим конгресима 
ове Заједнице, Петровић је био председник секције за математику. 

104 Пойовиhи; насловљено Павлу Поповићу. 
105 Богдан= Павлов брат, познат професор упоредне књижевности на Универзи

тету у Београду. 
106 То је саопштење из математичке анализе Sur une classe de jonctions entie1·es ( 4). 
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135 Paгis le 7. Mai 1926.1°7 

Дра'iи Павел', 

Биhу за неко време овgе са Маром и Жиком, йа hy оgашле у 
Лион. 108 Жалим за наше вечерице. 109 

Прими мно'iо йозgрава og нас свију 
iйвој Мика 

136 Париз, 26. маја 1926.110 

Дра'iи коле'iа, 

Шаљем Вам овај исечак о релаiйивиiйеiйу, који he Вас инiйересо
ваiйи. Можgа сiйе iйо веh виgели у Comptes rendus. 111 

Шаљем Вам и јеgан е2земйлар Note de Karamata, из које се може 
видети да му је идеја у тези одиста била добра. 112 

Ја hy осiйаiйи овgе још 3-4 неgеље, йа онgа иgем у Лион, 'ige имам и 
йосла, а 'ige he биiйи и Кон'iрес на коме hy учесiйвоваiйи. 113 

Позgравиiйе мно'iо наше коле'iе и йри.миiйе са 2осйоf)ом и Васком 

срgачан йозgрав og 

1°7 Пойовиhи; разгледница Павлу Поповићу. 

Ваше2 Мих. Пеiйровиhа 

203 Boul. d' Raspail, Paris 14е 

108 Током пролећа и лета, Петровић је редовно одлазио из земље, и то обично у 
Париз, Оберурнен у Швајцарској (код сестричине Буке Шранер) и на летње конгресе 
Француске заједнице (видети писма 134 и 135). Овог пута пошао је у Париз, затим у 
Лион, да би лето провео у Оберурнену. 

109 То су познате "вечерице" двојице пријатеља из младости. Уживали су у одаја
ма "Српског краља" (хотел на углу улица Узун Миркове и Париске; срушен бомбар
довањем б. априла 1941), а у најотменијем делу ресторана, уз лепа јела и пића, призива
ли су успомене из младости. 

110 Миланковиh САНУ; без коверте; писмо Милутину Миланковићу. 
111 Миланковић је из теорије релативности објавио само два рада (54) и (55). Ви

ше о овоме у (2). 
112 Реч је о раду Јована Карамате Sиг ceгtaines limi(es mttachees aux integгales les 

Stieltjes објављеном у Париској академији наука (CR 182, 1926). 
ш На конгресу Француске заједнице у Лиону Петровић је саопштио рад из сво

јих математичких спектара (4). 
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137 7. Јан. 1927. 114 

Дра'iиПајо, 

Мора.м суШра иhи "Караше.м" на јеgан .мали йуШ. С Шо'iа не .мо'iу 
иhи с Шобо.м на Авалу, као шШо с.мо 'iоворили. 115 Ако Ши се у уШорак 
11-o'i йреко gана не јави.м, .моли.м Ше ga и нашу вечеру оgложи.мо. 

Мно'iо йозgрава og Шво'i Мике 

138 Бeo'ipag, 2. фебр. 1927. 116 

Госйоgине РекШоре, 

ЧасШ .ми је извесШиШи Вас ga са.м сйречен йрисусШвоваШи вечери 
коју gaje Француски инсШиШуШ йосланику Г. Гренару у иgуhи йеШак. 
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Дра'iиПајо, 

С йошШовање.м 

Мих. ПеШровиh. 117 

2. феб р. 1927. 118 

Не .мо'iу gohи на вечеру 'i. Гренара у йеШак вече, али разу.ме се ga hy 
gohи к Шеби у канцеларију у чеШврШак (суШра) око 7112 с. ga иgе.мо на 
нашу вечерицу коg "Краља". 

Гренарова вечера .ме женира с Шо'iа шШо је он gолазио к .мени, није 

.ме нашао, йа је осШавио карШу (чи.м је gошао у Бeo'ipag), а ја ниса.м 

114 Пойовиhи 
115 Између два рата интелектуални свет Београда упражњавао је излете на Ава

лу. Ишло се пешице (17 km), бициклом, а и покојим аутомобилом. Освајао се врх Ава
ле (511 m) и на њему средњовековни српски град Жрнов. У успоменама многих 
Београђана излети на Авалу били су посебно описани. 

116 Пойовиhи 
117 Ректор Универзитета био је Павле Поповић. Дужност је била да се на позиве 

ректора наставио особље одазове или да се писмено оправда. 
118 Пойовиhи; у периоду у којем је Павле Поповић био ректор Универзитета наш 

професор се обраћао ректору на два начина: званично и приватно. 
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нашао начина ga .му бар јеgанйуШ иgе.м и уйозна.м се. Не.ма смисла ga се 
уйознаје.м cag каg он иgе. 

Твој Мика 

140 Бео2раg, 6. Ав2. 1927. 119 

Дра2иПајо, 

Г Кара.маШа ши gоноси још йослеgње йис.мо које и.ма ga се og 
сШране РекШора уйуШи Рокфелеровци.ма. Молим Ше, ако наЬеш ga је 
све у pegy, ga 2а йоШйишеш и йреgаш Кара.маШи који he 2а оg.мах екс
йеgираШи за Париз. 120 

Мно2о йозgрава og Мике 

141 

Г Др МилуШину Миланковиhу121 

gекану Филозофског. факулШеШа 

Belgrade, Yougoslavie 

Мно2о йозgрава Ва.ма, 2осйоЬи и Васки122 

119 Пойовиhи. 

Carthage, 22. Avri/1927. 

Мих. ПеШровиh 

12о За своје младе сараднике, проверене да имају добре способности за научни 
рад, Петровић се заузимао да добију једногодишње усавршавање ван земље. Јован Ка
рамата је школску 1927/28. годину провео на Сорбони у Паризу као стипендиста Рокфе
лерове фондације (59). 

121 Миланковиh САНУ. 
122 Васко= Миланковићев син Василије који данас живи у Аустралији. 
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142 29. Дец. 1927. 123 

Драzи Пајо, 

ХШео бих ga Ше йоgсеШи.м на сШвар Жарgецко2. 124 

Ја и.ма.м zушобољу и go неgеље .мора.м чуваШи собу. Хоhеш ли ga у 
йонеgељак или уШорак йо йоgне сврши.мо нацрШ закона за Акаgе.ми
ју?125 Па онgа у вече вечерица. 

Мноzо йозgрава og Мике 

143 Париз, 14. МарШа 1928.126 

Дра2и Пајо, 

Cag, каg са.м gобро ушао у шШос, јавља.м Ши своју agpecy и сШоји.м 
на расйоложењ у за йоруке.127 

Буgи gобар јавиШи .ми: ga ли је йреШресен у ПреgсеgнишШву йро
јекаШ закона о Акаgе.мији? Ја са.м свој йpojeкaili., са .моШивацио.м, йре

gао Љуби СШојановиhу йреg свој йолазак. 128 

Хоhеш ли Ши скоро у ванgровку? 

Позgрави Боzgана и МиШу и йри.ми .мно2о йозgрава og Шво2 
Мике. 129 

Agpeca: М. Petmvitch, Beauvair Hotel, 43 avenie de l' Observatorie, Paris V 

123 Пойовиhи. 
124 Реч је о избору Вјечеслава Жардецког за доцента универзитета на предмету 

примељена математика. О Жардецком, љеговом доласку у Београд и раду на Уни
верзитету погледати (60). 

125 Тихо, без јавности и неког истицаља Петровић је успешно радио на усаврша
ваљу научног устројства Српске краљевске академије. Био је угледан члан Академије 
и у два наврата, с највећим бројем гласова (тајно гласаље), био је предлаган за председ
ника (1928. и 1931). Министарство просвете, односно Двор ово није прихватио. Уместо 
Петровића постављени су за председника Српске краљевске академије: Слободан Јова
новић, односно Богдан Гавриловић. Разлог овоме треба тражити у професоровом при
сном пријатељству с краљевићем Ђорђем, који се од 1925. године налазио у затвору. 

126 Пойовиhи. 
127 На позив Париског универзитета (Научни факултет) Петровић је на љему ле

тљег семестра (1927/28) држао предаваља из својих математичких спектара (61), што је 
било велико признаље Београдској математичкој школи. 

128 Љубомир Стојановић, угледно име српске науке, бавио се политичким радом. 
129 Мита = Димитрије, други брат Павла Поповића. 
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Госй. Ивану Арновљевиhу, йроф. УниверзиШеШаlЗО 

Belgrade, Jougoslavie 

145 

Paris le 10. Avri/1928. 

Срgачан йозgрав og Мике ПеШровиhа 

145 Париз, 23. Айрил 1928.131 

Дра'iи мој Пајо, 

И ако аласима ни мало не личи меланхолија, ийак ЈОЈ се нисам 
мо'iао оШеШи каg сам йримио Швоје йисмо и разумео ga оgисШа улази
мо у сеgамgесеШе. Мало ме је, у Шај мах, уШешило Шо шШо имам ga йро
живим још који gан у шесеШим, йре но шШо Ше сШи'iнем .. 

Жао ми је шШо не можемо наше gане йровесШи зајеgно. То hемо 

разуме се, учиниШи чим се нађемо у Бeo'ipagy, као кеше у саgамgесеШим. 

Cpeha Ше још имамо зубе, айеШиШе, йрохШеве и инШересовања за сШва
ри. Са йреgавањем сам йри крају. Она се у велико шШамйају (коg Gau
thier-Villars) и биhе све 2оШово go 10. Maja.l32 Послаhу Ши оgмах јеgан 
йримерак за усйомену (јави ми ако gоШле йромениш agpecy ). 133 

Ово'iа часа gобио сам йисмо og рекШора Чеgе ga ме је Уни(верзи
ШеШска) Уйрава оgреgила ga на свеШковини 50-'iоgишњици paga Picard-a 
(membre de l'Academie Francaise), 6. маја, засШуйам наш УниверзиШеШ. 
Хвала им.134 

Изненаgиhеш се каg Ши кажем, ga Жика и Мара кроз gесеШ gана 
gолазе овамо у Париз збо2 неко2 Жикино2 йосла. Раgујем се збоi Маре. 

Прими мно'iо йозgрава og Шво2 Мике. 

130 Миланковиh САНУ; разгледница с предавања у Паризу. 
131 Пойовиhи; одговор на ро!)енданску честитку. 
132 Петровиhева предавања у Паризу убрзо су објављена (62). 
133 У личној библотеци Павла Поповиhа налазе се многа Петровиhева дела (књи

ге, сепарати) с посветама. Ова позната Попчвиhева библиотека чува се данас на Фило
лошком факултету у Београду. 

134 Ректор Универзитета био је Чедомиљ Митровиh, професор црквеног и бра
чног права. О Пикаровом јубилеју погледати (5). 
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146 Париз, 27. Мај 1928_135 

Дра2и Пајо, 

ДоЬе време за йаковање. Полазим ogaвge, са Жиком и Маром, 

йрекосуШра. ОсШаhемо који gан у Швајцарској коg Буке, йа hемо оgмах 

йо Духовима биШи у Бео2раgу, 2ge нас чекају исйиШи. 
Био сам јуче йоgуже време са Eisenmann-oм који Шек шШо се вра

Шио из Пра2а. Каже ми ga је био с Шобом. Изјавио сам М)' чуЬење ga 
йореg Шебе жива и зgрава М ур ко овgе у Institut des etudes slaves gржи йре
gавања о сШварима за које си Ши у сваком йо2леgу најйозванији. 136 Он 
ми је оg2оворио ga су Ша йреgавања Шражили Чеси који, у 2лавном, и 
оgржавају ИнсШиШуiй, а ga је избор Шеме била Муркова сШвар. Али, 
gogao је, Шо he биШи исйрављено, јер he 2. Павле Пойовиh биШи йозван 
ga gobe йочеШком иgyhe2 семесШра. 

Био сам на јеgноме ручку на коме су, осим Ги2е, Жике и мене, били 

и: Сйалајковиh, Haumant, Diel (ако се Шако йише), Meillet, Honorat, Borel 
и gp. које не йознајем. Говорило се највише о сШуgенШским gомовима, 
јер је овgе Honorat ор2анизаШор Ших сШвари. Поменуо је и gело руку 
Швојих. 

Молим Ше јави ми у Бео2раg бар јеgном карШицом 2ge намераваш 
йровесШи леШо. Можgа би ме, у неком йроласку, мо2ао Ьаво Шамо на

неШи. 

Мно2о йозgрава og Мике 

147 Бео2раg, 13. VII 1928. 137 

Дра2иПајо, 

Са заgовољсШвом йримам йозив, само ga сШвар ygecuмo. Ја hy око 
11 с. биШи у Мин. фин., али ми је немо2уhно знаШи каg hy йосао свр
шиШи. То може биШи и у 111/ъ а може ШрајаШи и go Је. 

Да не би било збрке, најбоље ga Ши gоЬеш са ауШом мојој куhи 
(или ga сам ауШо буgе йреg куhом) у 12112 с. Ја hy, чим свршим йосао, go
hи куhи, сесШи на Швој ауШо и gohи к Шеби. 

Мика 

135 Пойовиhи. 
136 Мурко = Матија Мурко, књижевни историчар и етнолог; познато име у свету 

слависта. У време Петровиhевог писма Мурко је био шеф Катедре за југословенске 
језике и књижевности на Карловом универзитету у Прагу. 

137 Пойовиhи. 
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148 1. Ав2. 1928.138 

ДраzиПајо, 

Жалим шiйо ми је, йореg најбоље воље, немоzуhно оgложиiйи йо
лазак и уgесиiйи рибарску вечеру. Накнаgиhемо iйо у Сейiйембру каg је 
још з2оgније. 

Прими мно2о йозgрава и go виђења. 
Твој Мика 

149 Bologna, З. Sept. 1928_139 

ДраzиПајо, 

Овgе сам og йре gва gана, са 2. Билимовиhем, збо2 Кон2реса. 140 Пу
но маiйемаiйичара из свих gелова свеiйа. Да се човек уйлаши колико нас 

има. - Биhу у Бeozpagy око 17-oz. 
Мно2о йозgрава og iйво2 

138 Пойовиhи. 
139 Пойовиhи. 

Мике и Ан. Билимовиhа. 141 

140 С професором Антоном Билимовићем учествовао је на IV светском конгресу 
математичара у Болоњи. На конгресу је Петровић саопштио рад који чини скраћен 
приказ, с новим допунама, његове расправе Јеgно йиШање о zеоgезијским линијама 
йовршина објављен 1927. у JAZU (Rad, 234). 

141 Бежећи од бољшевика, Антон Д. Билимовић је дошао у Београд почетком 
1920. као ректор Универзитета у Одеси: Познато име у механичким наукама; много је 
урадио за српску науку и знатно је помогао у настави математике на Универзитету у 
Београду; учинио је да Београд има завидну школу механике, признату у свету. Би
лимовић је био веома достојанствен, одмерен, пун моралних настојаЊа; отворено и 
искрено је бранио углед Универзитета у Београду. 
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150 Београg, З. ОкШ. 1928. 142 

Драги Пајо, 

Морам gанас оШйуШоваШи и биhу на йуШу go иgуhег чеШврШка. 
Молим Ше ga наш сасШанак оgложи.мо за који gан иgyhe неgеље. Уйи
Шаhу Ше Шелефоно.м, каg се враШи.м, кога gана желиш ga Шо буgе. 

Твој Мика 

151 Le Hд.vre, 25. Jullet 1929_143 

Драги Пајо, 

После Немачке, Холанgије и Белгије, ево .ме у Хавру, гgе осша;е.м 

go краја .месеца, йа онgа у Швајцарску. 144 До виђења у СейШе.мбру и .мно
го йозgрава Богgану, МиШи и Шеби og Мике. 

152 Београg, 16. СейШ. 1929.145 

Драги Пајо, 

Рачунао сам вечерас или суШра на вече gohи к Шеби, йре.ма Шво.ме 

йис.му. Али враШивши се синоh куhи, заШекао сам gейешу ga Мара и 
Жика gолазе из Швајцарске, йа .морам биШи коg куhе ga их сачека.м. А 

142 Пойовиhи; преписка Петровић-Поповић знатно је допринела да се добије 
коначан утисак о професору Петровићу као вечитом путнику. Према (4) Петровићје у 
појединим годинама био ван Београда и до 250 дана. 

143 Пойовиhи. 
144 Крајем јула 1929. учествовао је на великом конгресу Заједнице за унапређеље 

наука Француске и Велике Британије у Le Havre-y. У математичкој секцији, чији је био 
почасни председник, саопштио је једно занимљиво предаваље о принципима механике, 
где је изнео оригиналне трансформације Лагранжове једначине, и то с примерима. -
Овај конгрес у Авру Петровић је искористио да у луци овог града дочека познатог и 

великог француског спортисту и морепловца Алена Жербоа. Жербо је био дугогоди
шљи Петровићев познаник, с којим је неколико пута крстарио океанима. 

145 Пойовиhи. 
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йо њихово.м gоласку иgе.м у Варшаву, Шако ga не.ма .мо2уhносШи ga 
йровеgе.мо јеgно вече йре йоласка. 146 

Извини .ме и йри.ми .мно2о йозgрава og Шво2 Мике 

153 Бeozpag, 28. Дец. 1929.147 

Госйоgине КайеШане, 

Виgеhи из gеце.мбарско2 броја Броgара ga лисШ йресШаје излазити 
и жалеhи шШо је go Шо2а gошло, .моли.м ga учиниШе gоброШу йослаШи 
.ми бројеве Броgара за йослеgње Шри 2оgине, као и рачун са аgресо.м на 
коју бих .мо2ао йослаШи за њих новац. 148 

ПримиШе, 2осйоgине КайеШане, срgачан йозgрав og Ваше2 

йошШоваоца 

154 

Драzи zосйоgине КайеШане, 

Мих. ЛеШровиh, йроф. универзиШеШа 

26. Косанчиhев Венац, Бeozpag 

Бeozpag, 1. Јануара 1930. :z.l49 

При.мио са.м са највеhо.м захвалношhу йослаШе .ми Ко.мйлеШе Бро

gара са 2og. 1923-1927. Шаље.м Ва.м 150 gинара. Колико сШаје йовез, али 
како ga Ва.м се оgужи.м за gра2оцени йоклон са.мо2 лисШа? Mozy ли Шо 
бар у неколико учинити ако Ва.м, каg лисШ буgе йоново йочео излази

Ши, буgе.м йреШйлаШник и йо некаg сараgник? Ја са.м јеgан gосШа вели-

146 На I конгресу словенских математичара у Варшави (септембар 1929) Петровић 
је био у почасном председништву Конгреса, а саопштио је и један рад из квалитативне 
интеграције диференцијалних једначина. Наиме, наш је математичар увео "упоредиве 
једначине" помоћу којих се могу оценити особине интеграла диференцијалне једначине 
која не дозвољава квадратуру. - У Петровићевом друштву били су Никола Салтиков и 
Јован Карамата. Познати пољски сликар J6tes начинио је албум портрета најугледнијих 
словенских математичара, међу којима је и портрет Михаила Петровића. 

147 ЗаосШавшШина МЛ; насловљено књижевнику Младену Ћуричићу из Београ
да ("Капетан"). 

148 Часопис Бродар основао је књижевник Младен Ћуричић; излазио је 1921, 
1923-1927. и 1929. године. 

149 ЗаосШавшШина МЛ. 
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ки geo сво2а века йровео на воgи (и Шо не .мислим йрекиgаiйи gок не буgе 
крајње време), йа бих .можgа .мо2ао наhи йо нешiйо шiйо би чиiйаоце 

Броgара .мо2ло занимати. 

Мо2у ли, и 2ge, набавити и Ко.мйлеШ за 1928. 2. који .ми неgосШаје. 
Молеhи Вас ga йри.миiйе gубоку захвалност и искрене жеље за Бо

жиhне Празнике и Нову 2оgину 1930, осiйаје.м Ваш сва2gашњи йошiйо
валац 

Мих. Пеiйровиh 

155 Пеiйак, 14. П 1930.150 

Дра2иПајо, 

Не.мо2уhно .ми је суiйра йре йоgне излазити, јер и.ма.м ga зайне.м ga 
сврши.м јеgан хиiйан йосао који .мора биiйи 2оiйов за йосле йоgне. 151 

Ако Ши је .мо2уhно, свраШи к .мени каg хоhеш йре йоgне. Ако не, 

наhиhе.мо се йосле йоgне у Акаgе.мији, 2ge hе.мо обоје биiйи на сеgници 
целокуйне Акаgе.мије. 

Ако је баш Шако хиiйно ga .мора биiйи йре йоgне, йошаљи .ми јеgну 
цеgуљицу йо .момку, йа hy gohи 2ge хоhеш, али йре 12 с., јер Шреба ga сам 
коg куhе у 12114. 

Твој Мика 

156 Бео2раg, 1. Айрил 1930. 2. 152 

Госйоgине Рекiйоре, 
~ ~- ~ - - -- - . ---------------

Према акiйу Рекiйораiйа Бр. 1222 og 29. Марiйа 1930. 2. часШ .ми је 
йоgнеiйи о својој служби cлegehe йоgаiйке: 

Указом og 22. Октобра 1894. 2. йосiйављен сам за йрофесора 
Велике школе у Бео2раgу. 

150 Пойовиhи. 

151 Петровић је спремао материјал о Јовану Карамати како би се расписао 
конкурс за једно доцентско место (4). 

152 АС, БУ-896/1930. 
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Указом og 27. фебруара 1905.2. йрилико.м йреШварања Велике 
школе у УниверзиШеiй, йосШављен сам за реgовно2 йрофесора у 
Философско.м факулШеШу Бео2раgско2 УниверзиШеШа. 

Ова gва указа йоgносим у ори2иналу на увиЬаЈ. Осим њих нисам 
имао никаквих gру2их указа ни йро.мена у служби. 

Према Шо.ме, og йочеШка сво2а службовања go 1. Айрила 1930. 2. 
имам 35 2оgина, 5 .месеци и 1 О gана ефекШне службе, йровеgене искљу
чиво на Великој школи и УниверзиШеШу. 

157 

Дра2иПајо, 

Михаило Н. ПеШровиh 

йрофесор УниверзиШеШа 

Бео2раg, 1. Айрил 1930_153 

Примио сам Швоју карШу. Држим ga си заgовољан са својим йре
gавањима, јер сви су услови Шу. 

Жали.м шШо Ајзе.ман не иgе у Ал2ир, ga се виgим са њи.ме. Ја йола
зим у иgyhy субоШу 5-о2. 154 

Очекује се сваки час закон; gобили смо акШ ga, збо2 скоро2 

йревоЬења на нови Закон, йоgнесе.мо нека уверења. 155 

Желим Ши усйех и gобру йровоgњу. Позgрављају Ше Мара и Жика 

и Швој Мика 

158 Бео2раg, 20. Маја 1930.156 

Дра2иПајо, 

ВраШио сам се са Хаџилука. Био сам у Algir, Beida, Oran, Fez, 
Meknes, Monlay-!driss (њихова Мека), Rabat, CasaЬlanca. Виgео сам .мно2о 
које че2а ново2 и среШно се враШио куhи. 

153 Пойовиhи; у летњем семестру ове године Павле Поповић је држао дужи ци
клус предавања на Словенском институту у Паризу. 

154 У Алжиру је одржан конгрес Француске заједнице за унапређиваље наука. 
Петровић је и даље био председник секције за математику, а одржао је и једно пре
давање из диференцијалнихједначина (4). По обичају, у организацији конгреса обишао 
је многе градове Северне Африке и других области. Да ли је до нашег професора 
дошла вест да је у Алжиру ( сахарски део) далеке 1890/91. године Ђорђе М. Станојевић 
као вођа француске експедиције саградио астрофизичку опсерваторију за посматрање 
Сунца? 

155 Видети претходно писмо. 
156 Пойовиhи. 
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Закон сШоји у месШу, кажу ga се мора у начелу мењаШи. У Јуну he 
биШи избор рекШора; нема канgиgаШа за коiа би били сложни или бар 
ga има изiлеgа на неку веhину.157 

Знам ga си оgавна оШаљао йреgавања. Јесу ли веh у шШамйи? 
Хоhеш ли биШи у Бeoipagy go краја Јуна? Молили бисмо Ше, и Мара и 
ја, ga ако Ши је мо2уhно, оgеш go i-be Katherine Vaegeli, суйруiе Christian-a 
Vaegeli бив. швајц. конзула у Бeoipagy, који је у Бeoipagy умро. Она је 
Срйкиња и iоворила је ga he осШавиШи леiаШ и нашем УниверзиШеШу 
(али Шо јој не Шреба сйомињаШи). Ако оgеш, йозgрави је мноiо og 
сШране свију мојих. Agpeca Ј]Ыs Place de la Nation, Paris Х/. 158 

Прими мноiо йозgрава og Маре, Жике и Швоiа Мике 

Monsieur le Pro.f Pavle Popovitch 
Hotel des srs Peres, rue des srs Peres, Paris 

159 Бeoipag, 11 Јула 1930.159 

Драiи колеiа, 

Примио са.м gанас Вашу карШу og 7-oi. Хвала Вам. Рачунам ga 
знаШе ga је изашао Закон о универзиШеШима (og 28. Јуна). Ако ia же
лиШе имаШи, .моiао бих Вам йослаШи јеgан йримерак. -Ја .морам осШа

Ши у Бeoipagy go 1. АвiусШа; йочеШком месеца мислим gohи у Швај
царску, и ако буgеШе Шамо go 10. АвiусШа можемо се виgеШи. Ја hy gohи 
на Женевско језеро око 1 0-oz.lбO 

ПримиШе са iосйоЬом и Васко.м срgачан йозgрав 

og Вашеi Мих. ПеШровиhа 

157 Тада је за ректора Универзитета у Београду изабран и указом постављен 
Владимир П. Митровиh, професор хидротехнике, водовода и канализације. 

158 Преписка између Петровиhа и Поповиhа открива не само велико пријатељ
ство веh и многе детаље који одсликавају њихову сталну бригу о Универзитету у 
Београду и Српској краљевској академији. 

159 Миланковиh САНУ 
160 После удаје сестричине Буке за имуhног Швајцарца ing. Н. Schraner-a из Oberur

nen-a, Петровиh је сваке године по 2-3 пута боравио у Швајцарској и Француској, а по
готово за време школског распуста. 
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160 Thonon-les-Bains, 17. Aout 1930_161 

Жалеhи шШо нам суgбина није gала ga се овgе виgи.мо, йозgравља.м 
срgачно Вас, 2осйоЬу и Васка, са којим сам се наgао найравиШи какву 
екскурзију. 

Ваш Мих. ПеШровиh 

161 Бео2раg, 18. СейШ. 1930.162 

Дра2и Пајо, 

Можемо ли gовече биШи зајеgно и вечераШи? Ако .можеш јави .ми 

2ge ga се наЬе.мо у 7112 саШи. Ја hy go йоgне биШи у МаШе.маШичко.м каби
нету. 

Твој Мика 

Тражио сам Ше више йуШа у школи и Шелефоно.м коg куhе. 163 Ако 
не .можеш вечерас, ја hy суШра у 10 с. йре йоgне биШи у Књиж. 2ласнику 
(Призренска ул.) раgи йре2леgа рачуна; .можgа би се и Шу .мо2ли наhи. 164 

Данас og 4-7 биhу коg куhе у Бео2раgу (само Шреба звониШи или 
викнуШи кроз оШворен йрозор ). 

Али најбоље би било ga се сасШане.мо вечерас. 

162 Бео2раg, 20. Нов. 1930.165 

Дра2и 2осйоgине КайеШане, 

УчиниШе љубазносШ оg2овориШе .ми йо gоносиоцу ово2а йис.ма: ga 
ли бих Вам .мо2ао gohи суШра (йеШак) или у субоШу йо йоgне, йосле 

4 саШа или gоцније? У неgељу не бих .мо2ао, јер hy биШи ван Бео2раgа. 

161 Миланковиh САНУ. 
162 Пойовиhи. 
163 Прочуло се у свету математичара да се Михаило Петровић не користи теле

фоном као модерним средством комуникације (потиче од Милутина Миланковића). 
Ово писмо у целости демантује овај глас. Иначе, Петровић је сигурно био старих назо
ра и навика. Није желео да носи наочаре, да добије нове зубе, да пати за неким модер

ним намештајем, одећом. Спавао је на тврдом војничком гвозденом кревету, а између 
два рата, без устезаља, носио је одела и ципеле (махом дубоке) које је у више пар и купо
вао крајем прошлог века (по казиваљу Радивоја Кашанина). 

164 Био је велики пријатељ Српског кљижевног гласника. Редакција овог часопи
са увек се користила професоровом добротом да им среди благајничко пословаље. У 
СК Гласнику професор је објавио 13 запажених студија (1902-1935). 

165 ЗаосШавшШина МП; писмо кљижевнику Младену Ћуричићу. 
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Иначе hy кроз који gан отиhи на јеgан gужи йут. Немам близу теле
фона ga бих Вас .мо2ао за ово уйитати у време каg нисте на pagy. 

Са срgачни.м йозgраво.м Ваш йоштовалац 

Мих. Петровиh 

163 Бео2раg, 22. Нов. 1930. 166 

Дра2и 2осйоgине Кайетане, 

Лейо бих Вас .молио, ga баш каg хоhете ga и .моја .маленкост у !Је у 
Ваш алб у .м, найишите о њој само оно што gонекле .може йравgати .мој 

улазак у peg воgених љуgи. За то Вам шаље.м у йрило2у .материјал, за 
који не би требало никакве йоезије, не2о онако како је, йа нека "есйай 
2овори" ако има шта. 

Хтео бих Вас још йотсетити ga би сте gобро учинили ga не 
изоставите и ово неколико љуgи који су несу.мњиво оставили тра2а 

на нашем броgарству: 

]
0 Кайетан Марко Н., йрви и gу2о2оgишњи кайетан "Дели2раgа ", 

gок је овај био gржавни броg; 

2° Михаило Ристиh, gу2о2оgишњи .машиниста на "Дели2раgу"; 
3° Леониg Ар.менулиh, оснивач и уйравник йрве броgске раgионице 

(gржавне); 

4° Светолик Пойовиh - Суља, .машинско-броgарски инжењер, 

gy2o2oguшњu инжењер С Б. Д.; 

5° Кауфман, йрератни уйравник раgионице С Б. Д. на Чукарици. 
Ја имам фотоzрафије Ар.менулиhа и Суље, а .мо2ао бих Вам о свима 

и.меновани.м лицима йо нешто казати. 

Са срgачни.м йозgраво.м Ваш йоштовалац 

Мих. Петровиh 

П. С Молим ga .ми фотоzрафију йо уйотреби вратите, јер немам 
gpy2y. - м. п. 

166 ЗаосLТtавшШина МП; књижевник Младен Ћуричиh радио је на књизи Ју'iосло
венски речни йорLТtреШи (Београд 1931 ), у којој је донео детаљан приказ значаја Петро
виhеве личности за развој бродарства и рибарства на нашим рекама. 
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164 

Госйоgину gp МилуШину Миланковиhу167 

йроф. универзиШеШа 

Проф. колонија, ул. Бана Јелачиhа 

Belgгade, Jugoslavien 
Obaumen, 18. Dec.1930. 

ПримиШе са 2осйоЬо.м и Васко.м срgачан йозgрав og Мих. ПеШро
виhа. 

Мно2о срgачних йозgрава og Вуке Шранер-Периh 

165 Бeo'ipag, Јануар 1931. 2.168 

Дра'iи 2осйоgине КайеШане, 

ВраШивши се с йуШа и захваљујуhи Вам на йослаШо.м .ми йри.мерку 

Речних портрета, .молим ga .ми йошаљеШе gесеШ йри.мерака књи2е, за
шШа у йрило2у шаље.м 500 gинара. 

166 

Дра2и 2осйоgине КайеШане, 

Са срgачни.м йозgраво.м 

Ваш оgани Мих. ПеШровиh 

Бeo'ipag, 5. фебруар 1931.169 

Баш .ми није суЬено ga и.ма.м йријаШносШ йровесШи јеgно вече у 

Вашем gрушШву. СуШра ујуШро.м иgе.м са рекШоро.м УниверзиШеШа у 

Нови Cag (йосло.м) и враhа.м се у неgељу вече или у йонеgељак.170 

167 Миланковиh САНУ 
168 ЗаосШавшШина МП; писмо Младену Ћуричиhу. 
169 Исто као у 165. 
170 Одлази у Нови Сад као сувласник "Једног купатила" (акционарско друштво). 

Верујемо да је пошао на пут с ректором Владимиром Митровиhем као стручњаком за 

водовод и канализацију. 
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ИзвиниШе ме, gакле, за ово. ШШо се Шиче "Зврикайе", ја hy og не
gеље gohи к Вама јеgно йреg-вече, йа hемо виgеШи шШа му још Шреба. 

167 

ДраzиПајо, 

Са мноzо йозgрава Ваш оgани 

Мих. ПеШровиh 

Бeozpag, 27. IV 1931.171 

Kag Ши буgе моzуhно, молим Ше йошаљи ми Јоакима Вујиhа ПуШе
шесШвија йо Србији 1826. ВраШио бих Ши za за 5-6 gана 

Швој Мика ПеШр. 

168 Бeozpag, 8. Јун 1931. 172 

Драzи колеzа, 

Ако Вам је Шо моzуhно и није Шешко, учиниШе љубазносШ найи

саШи ми на јеgној карШици и нумеру и gаШум оно2а броја Illustration 2ge 
има оно о лову киШа. 

171 Пойовиhи. 
172 Миланковиh САНУ. 

Са срgачним йозgравом Ваш 

Мих. ПеШровиh 

22. Косанчиhев Венац 
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169 Ile des Danois /е 12. V/1 1931. 173 

Драiи Пајо, 

Јавља.м Ши се са .месШа ige је био йослеgњи ло2ор йоларне ексйеgи
ције Andree-a, йре но шШо је йошао у йройасШ (80 лаШ. нарg.) Досаg 
ишло све gобро. Овgе осШаје.мо З gана йа иgе.мо gаље на север. ПошШо 
Ески.ми не знају за йошШу, ову Ши карШу шаље.м йо КайеШану јеgне 

лаlуе КиШоловаца која се gанас са йуни.м Шоваро.м враhа у Норвешку. 

Позgравља Ше и 2рли Швој Мика. 174 

170 [1931]175 

ДраiиПајо, 

Г-lуа КаШаринче, наша йознаница из gеШињсШва (ЛиферанШова, 

са Варош-Кайије) и.ма сина, свршено2 .меgицинара, који се обраШио .мол

бом за француску сШийенgију. 

Шаље.м Ши йоgаШке (исйисане Маро.м) у йрило2у. 

Ако се .може шШа йо.моhи, .моли.мо Ше ga учиниш. Ако не .може, ни
ко.м нишШа. 

Твој Мика 

Др Ћорlуе Лукиh, свршио gокШораШ у Бечу, свршио сШаж, војску, 

и gрж. исйиШ. Син КаШарине и gp Јована Лукиhа, gрж. хе.мичара Уйраве 
.монойола. Моли за француску сШийенgију. Свршио школу йрошле 2о

gине. 

173 Пойовиhи. 
174 Као члан званичне француске експедиције кренуо је у освајаље Северне 

поларне области. Понео је кабаницу српског официра као најтоплији део одеhе. По 
наговору Павла Поповиhа, наш је математичар написао књигу о овој експедицији, која 
је објављена у Српској књижевној задрузи (63). Поред овога, Петровиh се често јављао 
чланцима о Ескимима (64), о филозофу Канту као риболовцу (65) и др. 

175 Пойовиhи. 
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171 СубоШа, З. ОкШ.19З1. 176 

Дра2иПајо, 

Био сам заузеШ бербо.м йо ономе рЬаво.м времену, йа Ше нисам 
.мо2ао йоШражиiйи. 177 

Мара и ја Ше .молимо ga gоЬеш к нама на вечерицу у йонеgељак. 
Биће.мо сами; Жика he биШи у селу. 

Мно2о йозgрава og Шво2 Мике 

П. С. - Ако .можеш, осШани коg нас ga ноћиш. 

172 СубоШа, З. ОкШ. 19З1Ј78 

Дра2иПајо, 

Извини .ме шШо Ше go cag нисам йоШражио. Имао сам йосла око 
бербе и вина, а Ши бар знаш колико су Шо важни разлози. 

ЈуШрос сам Ши йослао йис.мену .молбу .моју и Марину ga gоЬеш к 
нама у йонеgељак у вече на јеgну вечерицу и йричање. Жика he биШи у 
селу. Ако хоћеш, .можеш коg нас и йреноћиШи. 

Позgрав og Шво2 Мике 

173 26. IV 19З2.179 

Дра2иПајо, 

Примио сам Швоје йиса.мце. Kag буgе.м званично извешШен, слеgу
је за Шо вечерица. 180 

176 Пойовиhи. 
177 Лично је неговао свој виноград на Дедињу и справљао специјалну врсту вина. 

И у овом послу био је прави мајстор. У време бербе био је нај веселији и све време бербе 
није силазио у Београд. У винограду, као и у кући у Београду, имао је праве винарске 

подруме (14). 
178 Пойовиhи. 
179 Пойовиhи. 
180 Радост због изласка из штампе Петровићеве књиге Кроз йоларну обласйl (63). 

Да ли је Мика Ал ас намерно у наслову књиге употребио предлог кроз као неку слично ст 
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Нашао сам Ши и сйре.мио ga Ши Шо йошаље.м: Сеgа.м свезака При
ло2а;181 Глас 1924,182 ige је Швоја хронолоiија о Св. Сави; Даничиhев 
Зборник 1925. Добро би учинио ga йошаљеш .момка .мојој куhи ga Ши 
Шо gонесе. 

Мноiо йозgрава og Шво2 Мике 

174 Бeo'ipag, 6 . .маја 1932.183 

Дра'iи iосйоgине КайеШане, 

Рачунајуhи ga hеШе синоh биШи на сасШанку "независних" у кафа
ни Шу.менковиhа, био сам йонео собом оне gве свеске које сШе .ми gали 

на йрочиШавање, ga Вам их Ша.мо враШи.м. ПошШо Вас Ша.мо нисам 
нашао, .мислио сам ga их враШи.м куhи, али йри йовраШку сам их забо
равио у кафани, увијене у белу харШију. 

БуgиШе gобри йа, враhајуhи се куhи, свраШиШе у кафану и уз.миШе 
заборављени йакеШиh (ако ia нису осШавили у gрушШвени орман). 

Ваш оgани Мих. ПеШровиh 

175 Бeoipag, 15. Јуна 1932.184 

Драiи iосйоgие Млаgене, 

Хвала Вам на љубазно.м йозиву али у неgељу неhу биШи у Бeo

ipagy, а у субоШу и.ма.м неке у виноiраgу. 

с насловом М. Миланковиhевог популарног и компилативног рада Кроз васиону и 
векове (69). Петровићева кљига је побудила велико интересоваље јавности, а о љој 
пишу Иван Ђаја, Милан Богдановић, Павле Поповић и други (4). Рецимо, професор 
Ђаја наводи: "Рад професора тачних наука не може да буде површан ни непотпун. И 
зато се стаје зачуђен пред савесношћу којом је г. Петровић пружио читаоцима све што 
је од битног интереса за разумеваље тога фантастичнога света вечитог леда и снега. 
Слика поларне зоне у кљизи г. Петровиhа потпуно је јасна и разумљива. Можда је томе 
допринело баш то одсуство кљижевничких претензија и егоцентричности, али је 
свакако ту био од пресудног значаја велики научни дух аутора који је навикао да запази 
и изнесе оно што је у једној области битно, најцелисходније за извесну сврху, и за која 
површна мудроваља немају никакву вредност" (68). 

181 Прилози = Прилози за кљижевност, језик и фолклор. Павле Поповиh је један 
од оснивача овог угледног часописа који и данас излази (од 1932). 

182 Глас = Глас Српске краљевске академије. 
183 ЗаосШавшШина МП; насловљено Милутину Ђуричићу. 

184 Исто као белешка у писму 165. 
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Глеgаhу свакако йре йоласка ga свраШи.м к Ва.ма, йа ga виgи.мо и 
како изzлеgа нова куhа. 

Шаље.м Ва.м ову Шазе-књиzу за БиблиоШеку МинисШарсШва йро
свеШе.185 

Моје йуШешесШвије на север ошШа.мйано је веh у колу књиж. зa

gpyze, али се неhе йушШаШи йре краја СейШе.мбра. Донеhу Ва.м za чи.м 
буgе.м и.мао йрви йри.мерак. 186 

С gpyzapcкu.м йозgраво.м Ваш 

Мих. ПеШровиh 

176 Бeozpag, 26. Нов. 1932.187 

Драzи колеzа, 

По сйоразу.му са Колеzо.м Лозаниhе.м, 188 који се слаже са рефера
Шо.м, овај је gан на йрейис и биhе 2оШов go иgyhez йеШка. 

Молио бих Вас ga се у йеШак йосле 9 с. сасШане.мо у МаШе.маШи
чко.м кабинеШу ga рефераШ йоШйише.мо и йреgа.мо ДеканаШу. 

177 

Држ. ХийоШекарној Банци - Бeozpag 

С йозgраво.м, Ваш 

Мих. ПеШровиh 

Бeozpag, 25. Маја 1933. 189 

Овим овлашhује.м своzа зеШа 2. Живојина Периhа, йрофесора Пра
вно2 факулШеШа на Беоzраgско.м универзиШеШу и .моју сесШру Марију 

185 Ћуричић је више година радио у Министарству просвете као библиотекар. 
Петровић му шаље своју кљигу Рачунање са бројним размацима (Београд 1932), која је 
тек после Другог светског рата имала утицаја на рад неколико математичара. У нови
је време ово дело је сврстана у претече интервалне математике. 

186 Реч је о кљизи Кроз йоларну област. 
187 Миланковиh САНУ; насловљено Милутину Миланковићу; није познато име 

наставника о коме је писан реферат. 
188 Лозанић = др Миливој С. Лозанић, професор хемије на Филозофском факул

тету у Београду. 
189 Заосiй.авшiй.ина МЛ; концепт; уочи дужег пута, крстарећи морима и океанима, 

Петровић је имао обичај да оставља оваква овлашћеља. У овом случају професор је 
кренуо с француским морепловцима у освајаље и упознаваље Антилских острва (70). 
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суйру2у 2. йроф. Живојина Периhа, ga мо2у слобоgно расйола2аШи мојим 
новцем уложеним коg Вас йо књижици ПарШ. бр. 30369 књ. 53. лисШ 70. 

Поgизање новца йо Шој књижици мо2у вршиШи само: или лично 
2. йроф. Живојин Периh, или лично ње2ова суйру2а Марија. 

С йошШовањем Михаило ПеШровиh 

йрофесор универзиШеШа 
22 Косанчиhев Венац, Бео2раg 

178 ПоаШије, 29. Маја 1933.190 

Дра2и Милораgе, 

ПоШсеhам Ше на ове сШвари које Шреба ураgиШи за време мо2а 
йуШа: 

1) йреШочиШи вино у вино2раgу и коg куhе. ДойуниШи буре оним 
вином из флаша, а коg куhе куйиШи. 

2) Kog Банкарско-Шр2. ДрушШва на Теразијама имам (йореg йла
Ше) оШворен креgиШ og 800 gинара, у сумама које Ши буgу Шребале. Og 
Шо2а йлаhај воgу и елекШрику коg ма које йошШе (можеш йрви йуШ 

оШиhи са Елом у йошШу коg "Паласа"), йа йризнанице чувщ~· og исШе 
суме изgај и 2-Ьици Тинки колико усШреба за фарбање йаШоса. 

З) Kag буgе йромена сијалица, йокушај свршиШи са.м и йлаШиШи 
шШо буgе имало. Ако зайне, јави Николи. 

4) Пази ga Бека не излази на toкaк.l9l 
Ја осШајем овgе још gанас и суШра, йа се навозим на море. 

Жика је саойшШио 2енералу ПеШровиhу жељу Пољарчеву ga се 
йремесШи у Бео2раg, Kag буgеш gолазио у Бeo'ipag, уйиШај 'ia има ли 
какво2 резулШаШа, йа јави Пољарцу. 

Прими са Десанко.м йозgрав og 
Мих. ПеШровиhа 

190 Лейlойис ( 4); насловљено личном виноградару који је одржавао професоров 
виноград и куhу на Дедињу, као и подрум вина у дому на Косанчиhевом венцу бр. 22. 

191 С јесени 1967. у бункеру Југословенске кинотеке на Кошутњаку писац ове 
белешке, у друштву књижевника Душана Матиhа и проф. др Бранислава Ивановиhа, 
погледао је сачуван документарни филм дужине од 5 минута о професоровом вино
граду на Дедињу. С кецељом виноградара, под белим шеширом, Петровиh се весело 
креhе и игра са својим псом. Филм је снимио Мика "Африка", син Јеленка Михаилови
hа, најближег Петровиhевог пријетеља. 
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179 Бео2раg, 13. окШ. 1933. 2.192 

Дра2и 2. МиШриновиhу, 
Ваша је Шеза йримљена на синоhној сеgници. ИсйиШ he биШи йо 

gо2овору, краје.м окШобра или йочеШко.м нове.мбра. 193 Не.мо2уhно .ми је 
у овај .мах заказаШи Ва.м сасШанак, јер не расйолаже.м својим вре.мено.м. 

Кроз неколико gана јавиhу Ва.м на Шелефон20-780. 

С йозgраво.м 

180 

Дра2и Павел', 

Ваш оgани 

Мих. ПеШровиh 

Бео2раg, 17. Айрила 1934. 194 

На gанашњи, за обојицу нас значајни gан, Ши навршујеш 66, а ја 
йосШаје.м за 2оgину gана .млађи og Шебе. За cag Ши желим ga gочекаш 77, 
йа йосле "како реши клуб". 

Прими искрене жеље и .мно2о йозgрава 

og Шво2 Мике 

181 Bruxelles, 10. Mai 1934.195 

Дра2иПајо, 

Твоје .ме је йис.мо синоh обраgовало, јеgно заШо шШо је og Шебе, а 
gpy2o заШо шШо са.м 2а gобио онgе 2ge 2а ниса.м .мо2ао исчекиваШи. Ag
pecy Ши је си'iурно gao 2. СалШиков, јер са.мо је он .мо2ао знаШи. 196 

192 Заоставштина ДСМ. 

· 193 То је докторска дисертација Драгослава С. Митриновиhа ИсШраживање о јеg
ној важној gиференцијалној јеgначини йрвоz pega, брањена на Философском факултету 
у Београду 24. октобра 1933, а објављена у Београду 1935. на 40 страна формата 8°. Ми
триновиh се бавио у тези проблемима интеграбилности једна чине у' 2 + 1 = f(x), која се 
у жаргону код нас назива "српска једначина", јер су се њоме бавили скоро сви наши 
математичари. Поменимо да је млади Митриновиh докторирао код Михаила Петро
вића у својој 25. години. 

194 Пойовиhи; Петровиh је три недеље био млађи од Павла Поповиhа. 
195 Пойовиhи; насловљено Павлу Поповиhу; писмо с меморандумом "Club de la 

Fondation Universitaire". На позив Institut des Hautes Etudes de Belgique у летњем семестру 
школске 1933/34. године одржао је Петровиh на њему курс из диференцијалrих једна
чина. Вероватно да је наш математичар излагао своје резултате из квалитатиuне инте
грације диференцијалних једначина у обиму који је објавио 1931. године (71). 

196 Професор Никола Салтиков често је гостовао на Универзитету у Брислу. Био 
је омиљен предавач као један од последљих класика Монжовог типа. Као масон 
високог ранга Салтиков је уБрислу завршавао и послове слободних зидара. 
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Мноzо Ши хвала на лейи.м и искреним жеља.ма. Паgа .ми cag на йа
.меШ ga са.м 60-Шу gочекао у Паризу, йреgавајуhи Французима сйекШре; 
ga cag gочекује.м 66-Шу у Брислу, йреgавајуhи Белzијанци.ма gиференци
јалне јеgначине, йа hy (ако се gоШле не gолија) 77-Шу gочекаШи .можgа 
на Гренланgу йреgавајуhи Ески.ми.ма .моgерне начине риболова. 

Зzуснуо са.м своја йреgавања Шако ga их .мисли.м gовршиШи go 
14.Маја, йа оg.мах киgнуШи за La Rochelle, оgакле се на враШоло.мни йуШ 
йолази 15-oz ноhу. 197 

Позgрави Боzgана и МиШу и йри.ми .мноzо йозgрава 

· og Швоz Мике 

182 1934. 198 

Пороgици; белешка 

Биро "ПуШник" коg Срй. Краља Шелефонисаhе каg Шреба Жика 
ga gobe ga уз.ме железничке карШе и W.L. (јер се .мора йричекаШи теле
фонски ogzoвop из ПешШе ga је осиzурано .месШо у W.L.). То.м йрилико.м 
Жика Шреба ga йонесе собо.м ову белу йризнаницу која .ми је изgаШа ga 
са.м йлаШио 1675 gин. КарШа је кошШала (Беоzраg-Карлови Аgи-Ци
рих) 1285 gин. W.L. са Шрошкови.ма (Шелефон, location, service) 390 gин. 
Свеzа: 1675 gин. 

У йонеgељак или у уШорак 2.. Кара.маШа he gонеШи .мој ygeo за 
Мару: 300 ефективних чешких круна, 25 швајцарских франака, 25 нема
чких .марака и чек на онолико чешких круна колико се буgе gобило за 

4000 gинара. То је све йлаhено и сШаје 5175 gинара. 199 

У Чехословачку се .може унеШи go 300 ефекШ. чешких круна, и Шо 
у .меШалу или у сиШни.м новчаница.ма (10 и 20 круна). 

Пре.ма Шо.ме ја са.м изgао у и.ме .моzа уgела: за валуШу 5175 gин.; за 
жел. карШу и W.L. 1675 gин. Свеzа 6850 gин. + 150 gин. 

Жика и.ма ga ga Кара.маШи свој ygeo og 6850 gин. йа he он за све Шо 
куйиШи чек на онолико круна колико се за Шо gобије (јер ни зашШа 

gpyzo не.ма ga се ga). Og Ших 6850 gин. Жика Шреба ga оgбије још 300 g. 
за баzаж, йа ga Кара.маШи йреgа 6550 gинара- Мика. 

197 Иако се приближавао 70. години живота, Петровиh је и даље активно сарађи
вао с француским океанографима. Из Ла-Рошела Петровиh је кренуо с истом фран
цуском научном екипом из 1933. на истраживачки пут по бескрајном Атланском океану 
у правцу југа, све до острва Г оф. Овог пута наш математичар је био гост без обавеза у 
програму научних истраживања. 

198 ЗаосШавштина МП; пример планирања једног пута. 
199 Ово је још једна потврда да је Јован Карамата многе ствари ван наставе и нау

ке завршавао свом професору. 
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183 Helgoland, 2. Okt. 1934. 200 

Дра'iи Пајо, 

Ево ме на овој" 'iалебовој сШени" о којој смо некаg, као gеца Шоли

ко машШали. 201 

Прими са Бо'igаном и МиШом мно'iо йозgрава 

og Шво'i Мике202 

184 Бeo'ipag, 21. Јан. 1935.203 

Дра'iи 'iосйоgине Млаgене, 

Довече морам учесШвоваШи на вечери коg "Срйско'i краља" 

(РоШари клуб) 'ige имам ga йоgнесем и јеgан рефераШ. 204 ИЗ.Шо'iа ми је 
немо'iуhно извуhи се; шШо би мо'iло биШи само ga сам знао йре 4-:5 gана 
за Ваш љубазан йозив. 

При свем Шоме, ако буgе мо'iуhно свршиШи йосао йре 1 О с., ја hy са 
великим заgовољсШвом gohи к вама 

185 

Дра'iиПајо, 

Са мно'iо йозgрава Ваш оgани 

Мих. ПеШровиh 

Бeo'ipag, 16. Айрил 1935.205 

ЧесШиШајуhи ши, мало меланхолично, шесеш-осму, жалим шшо 

неhу биШи у мо'iуhносШи ga за свих иgуhих gваgесеШ gана искорисШим 

200 Пойовиhи; разгледница Павлу Поповићу. 
201 Из Петровићевог рада у Чупићевој Задужбини (72) најбоље се упознаје Пе

тровићев и Поповићев однос према књизи. Од малена су били велики читачи. 
202 Петровић се јавио са пута по острвима јужног Атланског океана. Овај пут је 

описао у књизи (73) и можда најбоље у литератури описао Острво св. Јелене на којем 
је Наполеон био прогнан и на којем је умро. Наш математичар је волео овог војсковођу 
и државника. Једне године из Париза је донео повећу Наполеонову бисту (патиниран 
гипс) која је стајала у ниши на степеништу у дому на Косанчићевом венцу. 

2ОЗ Зaociiiaвшiiiuнa МП; насловљено Младену Ћуричићу. 
204 Професор Михаило Петровић био је угледан члан Ротари-клуба у Београду. 

Имао је неколико беседа о привредним темама, махом о рибарству. У Зaociiiaвшiiiuнu 
МП сачуване су две Петровићеве беседе у Ротари-клубу. 

205 Пойовиhи. 
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.муgре савјеШе сШарије'i og себе. Да 'iлеgа.мо ga вечерица буgе шШо йре, 
gок не сШру'iне.м, јер иначе као .млаЬи .мо'iу уgариШи каквом сiйранйу
Шицо.м.206 

Са .мно'iо йозgрава Швој Мика 

186 Марсељ, 10. Маја 1935.207 

Дра'iи Милораgе, 

Преg сам йолазак лаЬе йрисеШио сам се нече'iа, йа Ши йише.м ово и 

йреgаје.м јеgноме Швајцарцу, који .ми је обеhао ga he йис.мо исйоручиШи. 
Да се не би йовлачило, йреШурало и йонешШо и заШурило og оно'iа 

шШо .ми леШос буgе gошло йошiйом у вино'iраg (йисма, новине, йакеiйи 
са књи'iама), 208 молим Ше йренеси у йаiйријархову собу2°9 онај 'iвозgени 
ГоЬевчев санgук210 За gрва из моје зимске собе, йа у ње'iа Шрйај оgмах 
све шШо ми буgе gолазило. Дрва, ако се буgе за 'iосШе ложило, мо'iу ле

жаШи и на йаШосу. Санgук увек нека буgе йоклойљен. 

Прими са Десанком мно'iо йозgрава и gовиЬења ако Бо'i ga 

Мих. ПеШровиh 

206 Ове године, с истом научном групом Француза с којима је 1931. и 1933. био у 
Северној поларној области, а 1934. на југу Атланског океана, Петровиh је кренуо у 
Јужну поларну област (Антарктик). Пут је водио од Марсеља, преко Средоземног мо
ра, кроз Суецки канал, поред Мадагаскара, па све до Кергеланских острва у Антарк
тичком океану, где почиње Јужна поларна област. На путу је имао специјалан задатак 
да истражи метод за отклањање опасности по брод од велике санте леда која плута. 

207 Зaocillaвшilluнa МП; пре поласка у освајање Јужне поларне области, Петро
виh се јавио и свом виноградару и куhепазитељу. 

208 Нашем професору је пристизала обимна пошта, а лично је имао сва поштан
ска средства за опремање пошиљке. Његов сребрни печат за опрему пакета носио је 
лик рибе с два репа и иницијале МЛ. (Овај се печат налази код писца ове белешке.) 

209 У професоровом дому у винограду на Дедињу његов деда прота Новица Лаза
ревиh имао је своју собу у којој је 2-3 пута као гост боравио митрополит и доцније 
патријарх Српске православне цркве. 

210 Гођевац = власник познате београдске гвожђарске радње. 
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187 Виноzраg, 23. СейШ. 1935.211 

ДраzиПајо, 

ПошШо се Шелефонски и йреко школе нисмо миzли сйоразумеШи, 
молим Ше ga ми јеgном карШицом оgреgиш вече које бисмо йровели коg 
"Два Рибара" или коg "Срйскоz Краља", йо Швоме избору. 

Са мноzо йозgрава Швој Мика 

188 Бeozpag, 17. новембар 1935. 212 

Драzи куме Милане, 

Мој йознаник Милијан Рашиh ойанчар из Обреновца, gобар и 

чесШиШ мајсШор и gомаhин, има неку мучицу коg Cyga. Замолио ме је 
ga za уйуШим на goбpoz аgвокаШа и ја Шо чиним молеhи Ше ga za саслу
шаш и узмеш сШвар у своје руке и ако наЬеш ga се Шо може лейо око
нчаШи. 

Послао бих моју нову књижицу кумиhима.213 Јави ми йо Рашиhу ga 
ли ga йошаљем куhи у Бeozpag, или у Гроцку, и на коју agpecy. 

Са мноzо йозgрава Шеби, кума Смиљи и кумиhима 

Швој Мика ПеШровиh214 

211 Пойовиhи. 
212 ЛeilJ.oйuc (4), стр. 381; без познаваља појединости о адвокату Милану. 
213 Реч је о Петровићевој кљизи (74) у издаљу Српске кљижевне задруге. 
214 Познато је Петровићево пријатељство с обичним људима; поштовао их је, а 

покушао је и да их опише (75, 76, 77). О овој професоревој особини Мило ш Радојчић је 
записао: "Многи га познају и као скромна, у себи повучена. Клонио се почасти, о које 
су се многи око љега, било из сујете или ради користи, отимали. Та љегова скромност 

није била неискрена, него израз природности и поштеља. Гледао је критички на свет 
око себе и клонио се свега што би га непотребно обавезив'ало и што би се косило с до
стојанством и слободом научника. Према томе Мика Ал ас је избегавао друштво, углед
них' којима недостају одговарајуће моралне врлине. Више је волео неугледне а поште
не људе, какве је нпр. налазио међу рибарима или сељацима. Волео је кад га такав 

човек сматра себи једнаким, не слутећи, често, ко је Мајстор Мика" ... "Као прави нау
чник Мика Петровићје био дубоко озбиљан човек и слабо га познају они који мисле да 
му је шала и весеље најистакнутија особина" (78). 
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189 Бео2раg, 11. фебруар 1936. 2. 215 

Драzи Hegиhy, 

ХШео бих ga Вам се извиним за нехоШичну нейажњу јуче, каg сШе 
са КарамаШом били gошли к мени, а ја о Шоме нисам йојма имао. Крив 

је КарамаШа шШо ми није рекао ga za Ви чекаШе. 
Чланак о Шроуzлима йре2леgаће најйре КарамаШа, йа онgа и ја. 

Жао ми је шШо Ви нисШе сШиzли ga Шо свршиШе, али је си2урно осШа
ло још gосШа за обраgу. 216 

Наgам се ga hy Вам за неgељу gана моћи йослаШи јеgан чланчић 
(Став о низовима позитивних бројева) за Ваш Гласник.217 

190 

Драzи Госйоgине Крајчик, 

С йозgравом, Ваш оgани 

Мих. ПеШровић 

Бeozpag, З. М ар Ш 1936.218 

Шаљем Вам ову белешку као йрило2 Interpretation geometrique du 
theoreme de Vilson молећи Вас ga оgлучиШе шШа ogzoвapa Sphinx-y. 219 

ПримиШе са срgачним йозgравима израз мојих оgаних осећања 

Михаило ПеШровић 

215 Писмо сачувао професор др Татомир Ан!)елиh; насловљено Милану Недиhу, 
познатом професору математике у гимназијама и Вишој педагошкој школи. У кул
турној јавности познат као одличан преводилац француских класика (Балзак, Даде, 
Мопасан, Зола). У Народној библиотеци Србије урађена је потпуна библиографија 
Милана Недиhа. 

216 Професор Петровиh био је врло предусретљив и хтео је колегама матема
тичарима да прегледа радове и пружи савете. Обично је такве рукописе слао прво сво
јим сарадницима (Ј. Карамата, М. Радојчиh и други), а потом је давао и своје мишљење. 

217 Милан Недиh је био главни и одговорни уредник Гласника Југословенског 
професорског друштва. У овом часопису Петровиh је објавио б чланака (1928-1938), а 
раду који у писму наговештава променио је наслов у Карактеристична константа 

бројних низова (Гласник Југ. проф. друш. 17, 193б, 2-3). 
218 Заоставштина МП; концепт; насловљено уреднику часописа Sphinx (Брисел); 

превод је наш. 
219 У овом познатом часопису Петровиh је објавио укупно 4 чланка, а рад који 

професор најављује објављен је у броју б (193б), 7. Убрзо је Петровиh послао и допуну 
под називом Sиг une couгhe гemaгquahle за број 11 у истој години. Наш математичар је 
овде изнео нека своја ви!)ења у тумачењу познате Вилсонове теореме. 
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191 Бео2раg, 17 . .марШ 1936. 2.220 

Дра2и коле2а, 

Шаље.м Ва.м у овој куШијици .мало Шазе ајвара. Знам ga Шакво .мезе 
волиШе. 

Молим, ако је .мо2уhно, ga .ми gовече каg gоЬеШе на вечеру, враШи
Ше куШију, јер he .ми суШра ШребаШи. 

С йозgраво.м Ваш М. ПеШровиh 

192 Бео2раg, 16. айрил 1936. 2. 221 

Дра2иПајо, 

ЧесШиШајуhи Ши шесеШ gевеШу, са жеља.ма које знаш, жали.м шШо 

на Швој gан не .мо2у биШи у Бео2раgу. Морам у субоШу и у неgељу биШи 

у Н. Cagy збо2 јеgне неоgложне сШвари у2оворене још йрошло2 .месе
ца.222 

ка). 

За вечерицу сШоји.м Ши на расйоложењ у og неgеље (осим йонеgељ-

Са .мно2о йозgрава Швој Мика 

193 

Мно2ойошШовани и gра2и коле2а, 

Јеgначина Г. Де.мулена 

S = J'(z)pq +f(z)"f Х.У 
f(z) {;: , ,, 

220 Миланковиh САНУ; ајвар = икра og мору не. 
221 Пойовиhи. 
222 Послови сувласника "Јодног Купатила" у Новом Саду. 

16-VJ-1936.223 

223 ЗаосШавшШина МЛ; писмо професора Николе Салтикова, Петровићевог ко
леге с факултета; ово је једно од ретких писама међу епистомијама Михаила Петрови
ћа које садржи стручна математичка питања; реч је о Демуленовој парцијалној дифе

ренцијалној једначини на којој је радио Н. Салтиков познат у светској науци у овој об
ласти (79). 
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.може се найисати овако 

_s __ f'(z)pq = ~ Х.У 
f(z) /2(z) {:t 1 1' 

йа, на gpyzи начин, йостаhе · 

- _q_ = Х.У д [ Ј n дх f(z) t; 1 ~· 

Ако cag буgе.мо интеzралили йарцијално йо х, то hе.мо gобити 

n 

_q_ = "' f X.dxY +У' 
f(z) {:t 1 1 ' 

169 

2ge је У' јеgна йроизвољна функција og независно йро.мењљиве количи
не у, која означава извоg йо у og йроизвољне У. 

Пошто йрва страна gобијене јеgначине йреgставља извоg йо у og 

f д(z) f(z)' 

онgа интеzралење.м йарцијално йо у налазимо тражени ойшти инте-

2рал Де.муленове јеgначине у облику 

д n 

J-z = LJ X;dxJ Y;dy+Y +Х, 
f(z) i=t 

2ge Х бележе gpyzy йроизвољну функцију og независно йро.менљиве 
количине х. 

Јавио .ми је Професор Др. Миланковиh ga he исйити из йри.мењене 
.математике бити 24. и 26. јуна. Пре.ма то.ме, за теоријску .математи
ку, и.маhе.мо рок 26. и 27. јуна, како сте Ви то йреgложили. 

У исто вре.ме йри.мио са.м йис.мо og йрофесора Т. Пејовиhа ga he се 
си2урно вратити у Бeozpag 26. јуна. 224 

Тако је све у pegy, и ја се gобро осеhа.м. 
Жели.м Ва.м среhан и йријатан йуШ. 

224 Т. Пејовић = др Тадија Ж. Пејовић, познути професор универзитета; Пејовић 
је као велики ратник изашао из Првог светског рата и дошао код Петровића да студи
ра математику; убрзо је докторирао (1923) и отпочео универзитетску каријеру (80). 
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Изволите йри.мити, gра2и йрофесоре израз .мо2 највеhе2 йошто-
вања и оgаности. 

Проф. Н. Салтиков 

194 Бео2раg, 23. Сейт. 1936. 2. 225 

Дра2и 2осйоgине Марковиhу, 

Пошто се у 2. Мишковиhеви.м Анали.ма226 у овај .мах gовршава 
шта.мйање .мо2а чланка о йробле.му трију тела, .моли.м Вас ga .ми Вашу 
корекцију 2раница за I"/s, у1 , у2 , Уз (са gоказо.м) йошаљете ш~uо је .мо2уhе 

йре, како би то .мо2ло уhи у чланак. 227 

195 

Са срgачни.м йозgраво.м Ваш оgани 

Мих. Петровиh 

22. Косанчиhев Венац, Бео2раg 

Бео2раg, 25. Нов. 1936. 228 

Поштовани 2осйоgине Марковиhу, 

При.мо са.м Вашу карту og 15. о . .м. и виgи.м ga сте og састанка са 
2. Монтел-о.м и.мали користи.229 Пробавите што више у библиотеци, 
а што .мање на йреgавањи.ма. 

225 Из породичне заоставштине др Драгољуба Марковиhа, професора Универ
зитета (даље у тексту ЗаосШавшШина ДМ; насловљено Драгољубу Марковиhу (Сме
дерево), где је предавао математику. 

226 Захваљујуhи др Војиславу В. Мишковиhу, управнику Астрономске опсерва
торије на Звездари у Београду и професору астрономије на Филозофском факултету, 
астрономија је добијала све завидније резултате, а издавачка делатност имала је међу
народни углед (Bulletin de l'Observatoire Astronomique de Belgrade, PuЬlications, Memoiies, 
Annaire, Годишњак нашег неба и др.). 

227 Марковиh је успео да достави своје решење, што је Петровиh уврстио у свој 
рад (81) као Ма:рковиhев резултат. - Користимо ову прилику да истакнемо једно исто
ријско истраживање о теми Проблем Шрију Шела у науци коg Срба, које би сигурно 
довело до резултата с којима је данашња наука мало упозната. То су радови Владими
ра Вариhака, Михаила Петровиhа, Милутина Миланковиhа, Бранислава Петроније
виhа, Ивана Арновљевиhа, Антона Билимовиhа, Николе Салтикова и других. 

228 ЗаосШавшШина ДМ; насловљено Драгољубу Марковиhу који се налазио на 
усавршаваљу у Паризу. 

229 Пол Монтел, велико име француске математике; лични пријатељ Михаила 
Петровиhа; објављивао је своје радове у Београду и гостовао је на Универзитету у Бео
граду. Поменимо да је САНУ тек 4. новембра 1965. изабрала Монтела за свог иностра
ног члана. 
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Kag буgе време и ако Ви и 2. М онiйел бygeiile нашли ga би Шо било 
gобро ypagиiilи, обраiйиhемо му се молбом ga Вам олакша йроgужење 
бављења у Француској, јеgним малим йисмом коме Шреба. 230 

196 

Дра2и 2осйоgине Марковиhу, 

Срgачно Вас йозgравља Ваш оgани 

Мих. Пеiйровиh 

Бео2раg, З. Јан. 1937. 231 

Пре све2а захваљујем 2осйоЬи и Вама на јучерашњем gочеку. Kag 
сам ciilи2ao у Бео2раg, нашао сам у џейу зимско2 кайуiйа јеgну кожну 

рукавицу, која мора gaje Ваша иgа је нехоiйице сiйављена у мој кайуiй, 
мeciilo у Ваш. Kag gobeiile у Бео2раg 5. ов. м. cвpaiilиiile мојој куhи 

(Косанчиhев Венац 22) 2ge he Вам је йpegaiilи. Kyha је оiйворена go 6-о2 
у йоgне; йосле Шо2а смо сви у вино2раgу. У Шоме случају, ако можеiйе, 

gobиiile у вино2раg. 

197 

Дра2и 2осй. Миiйриновиhу, 

С йозgравом Ваш оgани 

Мих. Пеiйровиh232 

Бео2раg, 5. Јан. 1937.233 

Рукойис "Елиптичке функције" йpegaiilje у шйамйарију "Меркур" 
и йо йразнику he gohи корекiйуре. 234 Пошiйо ciile били љубазни йрими-

230 Указује на Петровићев однос према младим математичарима ствараоцима. 
Увек је ван земље бирао водећу личност у области науке којом се његов кандидат жели 
бавити, слао их на пут, а у Београд су пристизале нове, проверене снаге. Тако је Таци
ја Пејовић ишао код Вщ:иоа (Париз), Јован Карамата код Лебега и Адамара (Париз), 
Милош Радојчић код Адамара (Париз), Драгослав Митриновић код Пикара (Париз), 
Драгољуб Марковић код Монтела (Париз) итд. 

231 ЗаосШавшШина ДМ. 

232 При посети местима Доњег Дунава Петровић је у путу пристизао и у Смедере
во код Драгољуба Марковића. Петровић је знао да млади Марковић има већ добре ре
зултате у алгебри (теорија полинома), иако је био професор гимназије. Нашем профе
сору је било још раније јасно да је овај "Смедеревац" талентован и да је њему неопход
но обезбедити место у науци. 

233 ЗаосШавшГйина ДСМ. 
234 Ова Петровићева књига изашла је 1937. у издању Задужбине Луке Ћеловића 

Требињца, а у серији Предаваља на Београдском универзитету (стр. 132). 
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Ши се кори'iовања, јавља.м Вам Шо и .молим ga оg.мах йо йре'iлеgу ( корек
Шуре he йрво gолазиШи к Вама), шаљиШе их Раgојчиhу (Госйоgар-Јев
ре.мова 46а//). 235 Ја hy их, са њи.ме, још јеgно.м йре'iлеgаШи и враШиШи 
шШа.мйарији. 

198 

Дра'iи 'iосйоgине Млаgене, 

Са .мно'iо йозgрава 

Ваш Мих. ПеШровиh236 

Бeo'ipag, 8. Јануар 1937.237 

Не .мо'iу а ga Вам не кажем са коликим смо заgовољсШво.м, .мој зеШ 
йроф. Периh, сесШра и ја, слушали Ваше йреgавање на раgију о сШари.м 

Шайчани.ма. Ми смо og сШарине имали у Шайцу роgбине (Тойузовиhи, 
Полиhевиhи, Шунgрини), йа нас gира у Шанке жице каg чујемо о њи.ма 

шШо из gобрих сШарих времена og ко'iа који је Шо .мо'iао виgеШи, чуШи 
или gоживеШи, а у .ме лейо ga каже. 

Хвала Вам на раgосШи Ваш оgани 

Мих. ПеШровиh238 

235 Радојчиh = др Милош Радојчиh, професор Универзитета у Београду и Карту
му, један од најбољих Петровиhевих ученика (2). 

236 Неоспорно, млади Митриновиh се сам понудио да води коректуре. Овим ге
стом Митриновиh је хтео да буде што ближе Петровиhу, а желео је да из коректура не

што и научи. По изласку књиге ЕлийШичке функције Митриновић је у Немачкој обја
вио њен кратак приказ (FdM, В.бЗ, S.998). Када је била стогодишњица рођења Михаила 
Петровића (1868-1968) професор Митриновић је ову књигу поново издао у прештам
паном облику. Нешто раније, 1964, са својим млађим сарадником Д. Ћоковиhем објавио 
је Сйецијалне функције, при чему није изоставио да наведе Петровиhеву књигу из 

1937. године. 
237 ЗаосШавшШина МП; на-::ловљено Младену Ћуричиhу. 
238 Петровиhи су пореклом с Космета - село Јуник на граници према Албанији. 

Средином 18. века прешли су у Србију и зауставили се код Тополе и месту су дали име 
Јунковац. И у околини Шапца било је Петровиhеве родбине која је пристигла с Косме
та. - Село Јунковац и данас живи у причи о овој великој породици, чији потомци често 
спомињу Арсенија Петровиhа, кума Карађорђева, свештеника Никодима, Мику Аласа, 
Милутина, градоначелника Београда и друге. 
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199 Бeoipag, 4(17) Айрила 1937.239 

Драzи мој Пајо, 

Морам gанас йосле часова ошрчаши на железничку сшаницу и 

оШйуШоваШи за СШублине.240 Жалим шШо Ши не моzу усмено казаШи 
оно шШо знаш ga бих Ши казао на gанашњи gан. Прими овако чесШи
Шање и најлейше браШске жеље og 

Швоz Мике 

200 Бeoipag, 23. Маја 1937.241 

Драiи iосйоgине МиШриновиhу, 

Захваљујем Вам на великој љубазносШи, йисао сам 2.. Малиши 
Раgовиhу ga йрве корекШуре мојих чланака у "Гласу" шаље Вама, а 
йослеgњу мени. Чланака има gва: "0 квази-инваријанШама" и о "Реgо
вима са gве йроменљиве х, у".242 

Са йозgравом 

Ваш оgани Мих. Пеiйровиh 

201 
Госйоgину Павлу Пойовиhу, йроф. УниверзиШеШа 

Дубровник, Yиgoslavie 

Париз, 27. Маја 1937.243 
Драzи Пајо, 

Овgе сам са Маром. Кроз gесеШину gана биhемо у Бeoipagy. Рачу

нам ga he Ше ова карШа наhи и ако не знам Шачну agpecy. 
Са мноiо йозgрава Швој Мика 

Позgрав og Маре. 

239 Пойовиhи; рођенданска разгледница Павлу Поповиhу. 
240 Село Стублине крај Обреновца је родно место Петровиhевог зета др Живоји

на Периhа. 
241 Заосйlавштина ДСМ. 
242 Ове професорове расправе објављене су у органу Српске краљевске академи

је Гласу CLXXV (књ. 86) под другачијим насловима: Јеgна врсйlа бројних квази-инвари
јанайlа (стр. 137-174) и О gвосШруки.м йойlенцијалним реgови.ма (стр. 175-199). Није 
познато да ли је млади Митриновиh при коректури утицао да професор измени наслове? 

243 Пойовиhи. 
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202 Вино2раg, 2. Сейiй. 1937. 244 

Дра2иПајо, 

Извини ме шiйо сам у немо2уhносiйи gohи ga се виgимо. Og Јуна 
сам нейресiйано на gужим и краhим йуiйовањима (не из заgовољсiй.ва) и 

реiй.ко каg ga коg куhе или у вино2раgу йреноhим. 
Cag иgем у Каравлашку на јеgан Кон2рес. 245 Чим се враiй.им, јавиhу 

Ши се йа ga се нађемо. Ако буgе мо2уhно, 2лegahy ga iй.о буgе и йре йо
ласка. 

Мно2о йозgрава og iй.во2 Мике 

203 Bucuresti, 15. Сейiй.. 1937.246 

Дра2иПајо, 

Овgе сам на Кон2ресу маiй.емаiй.ичара, са Јеленком. Он је врло 

заgовољан мору нама и јесеiй.рама на које смо наишли. 

До скора виf;ења и мно2о йозgрава iй.вој Мика247 

204 Бео2раg, 19. Нов. 1937.248 

Дра2и 2осйоgине Млаgене, 

Og наше йројекiй.оване йриреgбе249 за 2осйоgина Геземана не може 
биiйи нишiй.а. 250 Добио сам акуiй.но зайаљење жучно2 мехура, озбиљне 

244 Пойовиhи. 
245 Румунију, у којој је имао велики број пријатеља математичара и рибара још од 

почетка овог века, Петровић је по "старински" звао Каравлашка. 
246 Пойовиhи. 
247 Петровић је учествовао на Другом конгресу балканских математичара у 

Букурешту. Одржао је два саопштења (82, 83). У другом саопштењу изнео је елемен
тарно тврlјење које даје потребне и довољне услове да три дате дужи могу образовати 

троугао, а све поводом теореме Румуна Помпе ј уа: "Ако се у равни равнокраког троугла 
АВС уочи ма која тачка /, од три дужи ЈА, /В, /С увек се може образовати троугао." О 
овом раду доста се расправљало, што указују прилози Д. С. Митриновића, Захариса, 
Ацела, Д. Марковића и других. 

248 Заосiй.авшiй.ина МП; насловљено Младену Ћуричићу. 
249 Приредба претпоставља учешће Петровићевог оркестра "Суз", као и читање 

сакупљених огласа из књиге Целомуgрија овоzа свеiй.а (14). 
250 Геземан =Герхард Геземан, немачки слависта и кљижевник познат по проуча

вању српских народних песама и издавању Ерланzенскоz рукойиса. 
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бољке која he .ме йривезаШи за к:ревеШ и собу за gужи низ 'iоgина. Учи
ниШе љубазносШ извиниШе .ме к:оg gрушШва и к:азаШи колико .ми је жао 

и нейријаШно шШо се Шо није .мо'iло обавиШи. Али ... човек: йреgлаже, 
Бо'i расйолаже. 

ПримиШе са 'iосйоЬо.м Вишеславо.м срgачан йозgрав og йријаШеља 
који вас воле. 

Мих. ПеШровиh 

205 Бeo'ipag, 25. Нов. 1937.251 

Дра'iи 'iосйоgине Марк:овиhу, 

Ја веh gуже болује.м og зайаљења (желуgац- к:иселина) и не найу

шШа.м собу. То је разло'i шШо ниса.м gойловио у С.меgерево као шШо са.м 

обеhао. То hy учиниШи чи.м буgе.м .мо'iао излазиШи, шШо he вероваШно 
биШи кроз 15 gана. 

Ваш са.м pag оg.мах йреgао 2. Билимовиhу и .мислим ga he оg.мах уhи 
у шШа.мйу (за Puhlications). 252 Kag буgе.м gошао у С.меgерево, сйоразу.ме
hе.мо се о све.му. Ви gоШле .мирно шйек:улирајШе о 'iраница.ма .моgула 

нула. Наgа.м се ga hе.мо наhи .маШеријала за јеgну gобру Шезу. 

206 

Дра'iи 'iосйоgине Марк:овиhу, 

Мно'iо Вас йозgравља, Ваш оgани 

Мих. ПеШровиh 

Бeo'ipag, 5. Дец. 1937.253 

Моје се боловање йроgужило йрек:о очек:ивања. Beh .месец gана не 
излазим из собе, а не виgи.м ga he Шо.ме скоро биШи крај. Да не би вре.ме 

251 ЗаосШавшШина ДМ. 

252 Марковићев рад је носио наслов Sur la limite superieure des modules des zeros des 
polyfюmes и објављен је у PuЬ!icatons mathematiques de l'Universite de Belgrade (Vl-VII, 
1937-38, рр. 35-47). Овај број часописа посвећен је 70-годишњици Михаила Петровића, 
а у њему је било и прилога страних угледних математичара (Монтел, Лебег, Помпеју, 
Валирон, Сјерпински, Конт и други). PuЬ!ications је био угледан часопис; настао је 
1932. године као резултат великог рада Михаила Петровића на јачању Београдске 
математичке школе. О часопису је водио бригу професор др Антон Билимовић. 

253 ЗаосШавшШина ДМ; договори око израде докторске дисертације Драгољуба 

Марковића (Смедерево). 
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узалуg йролазило, gобро бисШе учинили, ако Ва.м је Шо .мо'iуhно, ga jeg
нo'ia gана gоЬеШе к .мени у Бeo'ipag раgи сйоразу.ма о Шези. Моји he Ва.м, 
коg куhе, казаШи ga ли са.м у Шај .мах Шу или у вино'iраgу на Тойчиgер
ско.м Брgу (Ру.мунска ул., Лацковиhев сокак бр. 4). 

Добро бисШе учинили ga .ми карШо.м јавиШе ga ли hеШе gohи и каg. 
- Срgачан йозgрав og Ваше2 ogaнo'i 

п. с.-

Мих. Пейlровиh 

22 Косанчиhев Венац 

За вино:Z.раg и.ма сваких йола саШа ауШобус og ПозоришШа go Де
gиња. 

207 Бeo'ipag, 10. Дец. 1937.254 

Дра'iи 2осй. Марковиhу, 

Ја hy у неgељу биШи у сво.ме вино'iраgу на Тойчиgерско.м Брgу 
(Ру.мунска ул., Лацковиhа со как бр. 4; ауШобус Кнежев-Сйо.меник Деgи
ње). ИзволиШе gohи или йре йоgне, или йо йоgне йосле 4 саШа. - Og не
gеље вече биhу сШално у Бeo'ipagy (22 Косанчиhев Венац). 

Тел. 28-251 

208 

Дра'iи 2осйоgине Марковиhу, 

До виЬења и срgачан йозgрав 

og Ваше2 ogaнo'i Мих. ПеШровиhа 

Бeo'ipag, 21. Дец. 1937.255 

При.мио са.м Ваше йис.мо og 19. ов . .м. Све је Шо og инШереса и gобро 
као 'ipaba за Шезу. Не.мо'iуhно .ми је чиниШи Ва.м йис.мено своје йри.меgбе 
(које не иgу на ушШрб Ваших резулШаШа), јер би за Шо Шребала gужа, 

за .мене не.мо:Z.уhна йрейиска. 

254 Исто 
255 Исто 
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Јавиhу Вам gан-gва раније каg буgем мо2ао gohи у Смеgерево, йа 
hемо се Шако на Шенане објасниiйи и сйоразумеiйи. А gоiйле, йроgу

жиiйе разчиiйаваiйи и йолако среЬиваiйи маiйеријал. 

209 

Дра2и 2осйоgине Марковиhу, 

С йозgравом Ваш оgани 

Мих. Пеiйровиh 

Бeo'ipag, 28. Дец. 1937.256 

Рачунам ga hy моhи gohи у Смеgерево у иgyhy неgељу (2. Јан.) ла
Ьом која сiйиже у 10 с. йре йоgне. Ако случајно буgем сйречен, и ако Вам 
Шо буgне мozyhe gойаgниiйе go Бeo'ipaga у Шоку иgyhe неgеље, ga йре-
2леgамо Ваш маiйеријал и gефиниiйивно се сйоразумемо о сiйвари. 

210 

Дра2и 2осйоgине Марковиhу, 

С йозgравом Ваш оgани 

Мих. Пеiйровиh 

Бео2раg, 30. Де ц. 1937.257 

Пошiйо лаЬе gанас йресiйају раgиiйи, Шо ако ми Шако буgе мо-
2уhно gohи у неgељу у Смеgерево, ја hy gohи возом који сiйиже у 9,56 с. 
йре йоgне. 

Позgравља Вас Мих. Пеiйровиh 

211 Бео2раg, 4. Марiйа 1938. 2. 258 

Дра2и 2осйоgине Марковиhу, 
Нейријаiйно ми је шiйо морам о2ласиiйи моје јучерашње йисмо за 

неважеhе. Ја сам, буgуhи на йуiйу, мислио ga је рефераiй о Вашој Шези 
йрошао за Шо време кроз Савеiй Фил. Фак., йа сам сйоразумно са gека-

256 Исто 
257 Исто 
258 Исто 



178 ПИСМА 1889-1943. ГОДИНА 

но.м и г. Kapa.мaiiio.м .мислио ga усмени исйиiii буgе 16. ов . .м. Mebyiiiu.м, 
овога часа gociiiaвљeнo .ми је ga peфepaiii још није био йреg Caвeiiio.м, 
веh ga he iiio биiiiи на сеgници која he се ogpжaiiiи око 18. ов . .м. йа би 
исйиiii .могао биiiiи оg.мах йосле Шога. 

Према iiio.мe u.мaiiie рачунаiiiи ga he исйиiii биiiiи из.меЬу 20. и 
25 . .мapiiia. Ако Ва.м је iiio не.могуhно због оgласка у Француску, онgа се .мо
же осiiiавиiйи за gоцније, йосле Вашег йовраiйка. Ти.ме не г убиШе нишiйа. 

ЈавиШе .ми шiiio йре шiйа ciiie оgлучили. 

212 

Драги госйоgине Марковиhу, 

Са срgачни.м йозgраво.м Ваш оgани 

Мих. Пeiiipoвиh 

Београg, 9 . .марiйа 1938.259 

Исйиiйни оgбор ogpegиo је ga Ваш усмени goкiiiopcки исйиiй буgе 
16-ог ов. месеца у 10 с. йре йоgне, у сiйарој зlраgи Универзиiйеiiiа. Дobи
iiie, gакле, нешiйо йре Шога саiйа у Maiiie.мaiiiички кабинеiii, йа hе.мо сви 
зајеgно на исйиiii. 
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Дра2и 2осйоgине Марковиhу, 

Са .мно2о йозgрава Ваш оgани 

Мих. Пеiйровиh 

Бео2раg, 18 . .марiйа 1938. 2. 260 

На gанашњој факулiiiеiйској сеgници йри.мљена је Ваша gиcep
iiiaциja и за усмени исйиiii оgреЬено је ga буgе у иgуhи йeiiiaк 25 . .марiйа 
у 1 О с. йре йоgне у ciiiapoj з2раgи Универзиiйеiйа. Ви некако йре iiio2a 
gobиiiie у Maiiie.мaiiiички семинар. 261 

259 Исто 
260 Заоставштина ДМ. 

Са срgачни.м йозgрави.ма Ваш оgани 

Мих. Пeiiipoвиh 

261 Своју докторску дисертацију, Границе корена алzебарских јеgначина, Драго
љуб Марковић је бранио 25. марта 1938. на Филозофском факултету у Београду. При
метимо да Марковић није стигао да дисертацију објави као посебну књигу, а што је и 
била обавеза ради чина промоције на Универзитету. Она је остала објављена у Акаде
мијином Гласу CLXXXI, јер је убрзо рат избио. 
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214 Бeozpag, 4 (17). айрила 1938. 1 

ДраzиПајо, 

Овај месец и мени и Шеби gоноси йрелом у животу: йравна наука нас 

силом закона баца у ciliapo zвожЬе, и ако би још йонешiйо og нас моzло 
бити. И ако Шо има йонеких goбpux cilipaнa, на које се не можемо жали
Ши, ийак је Шешко oilieiliи се og неке меланхолије йри йомисли шilia је 
йрошло, а шilia је ociliaлo. Али је zлавно ga се може још мpgailiи (ма и само 
у срйском смислу) и наhи заgовољсiйва и у zомили ciiiapoz zвожЬа. 

ЧесШиШам Ши братски овај изузетан роЬен-gан, gруzојачији og 
свих gосаgашњих, са жељама које gобро знаш и за које за cag има йуно 
изzлеgа ga нису йреiйеране и ga he се йо свој йрилици исйуниiйи. 

Са йозgравом Швој у овај мах за gеценију млаЬи og Шебе 
Мика 

215 Бeozpag, 26. Октобра 1938.2 

Срй. Краљ. Акаgемији, 

О pagy z. gp Драzољуба Марковиhа йоg насловом Границе корена 
алгебарских једначина, који нам је уйуhен актом Акаgемије бр. 739 og 
З. ОкШ. 1938. z. част нам је йоgнеiйи слеgеhи извештај. 

1 Пойовићи; између два рата професори универзитета одлазили су у пензију са 
70 година старости. 

2 Зaociilaвшiiluнa ДСМ; ово је реферат- оцена о раду Драгољуба Марковића 
који је објављен у Гласу CLXXXI (књ. 90, 1939). Овај реферат може се сматрати и 
краћом оценом Марковићеве докторске дисертације. 
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У .моgерној iйеорији алl.ебарских јеgначина йознаiй је велики број 

йравила која ogpebyjy било l.ранице самих корена, било l.ранице њихо
вих .моgула. Писац ове расйраве, који се својим gосаgашњим раgови.ма 

(на основу којих је gобио и gокiйораiй .маiйе.маiйичких наука) сйецијали

зирао у исiйраживањи.ма Ше врсiйе, йоказује ово.м йрилико.м ga веhина 
йосiйојеhих .меiйоgа за Шај йосао у сiйвари йроисiйиче из јеgне ойшiйе 

.меiйоgе која све iйо обухваiйа. Пишчева ойшiйа .меiйоgа не са.мо шiйо 

gовоgи go извоЬења и йоiйврgе веh йознаiйих йравила и go њихових 
уйрошhења и йобољшања, веh из ње йроисiйиче и .мношiйво нових йра

вила, йоgесних за йракiйичну уйоiйребу, а основани на јеgно.ме исiйо.ме 

йринцийу и iйо йринцийу йореЬења. На Шај начин йисац извоgи и уой

шiйава н.йр. сiйавове Вirkho.ff-a, Montel-a, Kakey-a, Walsch-a и gp. а у исiйи 
.мах gолази и go сасвим нових сiйавова за l.ранице корена јеgначина или 
њихових .моgула. 

Налазимо ga се pag (који износи gесеiйину рукойисних сiйрана) 
.може йримиiйи за "Глас" Акаgе.мије. 

Писац йоgноси и йройисан извоg своје расйраве на француском 

језику. 

216 

Срй. Краљ. Акаgе.мији, 

Мих. Пеiйровиh 

Н. Салiйиков 

Бeol.pag, 26. Окiйобра 1938.3 

Часiй на.м је йоgнеiйи рефераiй о pagy ?.. gp Драl.ослава Миiйри
новиhа йоg насловом О једној класи диференцијалних једначина првог 
реда на које се наилази у проблемима Геометрије, који на.м је уйуhен ак
iйо.м Акаgе.мије Бр. 754 og З. окiй. 1938. ?.. 

На gиференцијалне јеgначине које су йреg.меiй paga наилази се у 
.мноl.обројним йробле.мима Гео.меiйрије, као шiйо су: обраЬивање l.ео
gезијских линија на сйиралним йовршина.ма; аси.мйоiйских линија на јеg
ној gociйa ойшiйој класи йовршина чија јеgначина саgржи Шри йроизво

љне функције јеgне og коорgинаiйа; линија кривина на јеgној класи йовр-

з Заосiйавшiйина ДСМ; ово је реферат - оцена рада Драгослава С. Митриновиhа 
који је објављен у Гласу CLXXXI (књ. 90, 1939). Овај Митриновиhев рад је објављен и 
на француском језику (Bulletin А, б (1939), 99-120) и позитивно је прокоментарисан од 
Франклина у MR 11 (1950), 247. 
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шина чија јеgначина саgржи gве йроизвољне функције јеgне коорgинаiйе 

иiйg. 

Сiйавови go којих gолази йисац сасiйоје се у мо'iуhносiйи ga се јеgне 
og йосмаiйраних јеgначина Шрансформишу у gpy'ie које су боље йро
учене, или ga се оне инiйе'iрале йомоhу кваgраШура. Неки og Ших сiйа
вова исказују узајамносiй изме!Ју йосмаiйраних јеgначина разно2а Шийа, 

која се сасiйоји у Шоме ga свакоме случају инШе'iрабилиiйеШа jegнo'ia 
og'ioвapa йо јеgан случај инiйе2рабилиiйеШа gpy2o2a Шийа. Og нарочи
Шо2 је инiйереса Шеорема о јеgној сйецијалној кваgраШичној јеgначини 

йрво2 pega, која је била йреgмеШ мно2их исiйраживања, а за коју је 
йисац усйео йрецизираШи мно'iобројне нове случајеве у којима се она 

може инiйе2ралиiйи йомоhу кваgраiйура. 

Pag (који he изнеШи око gва шШамйана Шабака) йреgсШавља јеgан 
значајан йрило'i Шеорији gиф. јеgначина и референiйи йреgлажу ga се он 
йрими за "Глас" Акаgемије. Писац је йоgнео и йройисан извоg на ф ран-
цуском језику. 
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Дра2иПајо, 

Б. Гаврziловиh 
Мих. Пеiйровиh 

Врњци, 14. Нов. 1938.4 

Овgе сам og йре неколико gана раgи рейарације сiйаре машинерије 
(и ако Шо није баш айсолуiйно йоiйребно ). 

Позgрави Бо'igана и Миiйу и йрими мно'iо йозgрава 

218 

Дра2и 'iосйоgине Млаgене, 

og Шво'i Мике 
Хоiйел "Швајцарска" 

Бео2раg, 5. јануара 1939.5 

Рачунао сам ga hy бар о йразницима моhи gohи ga Вас виgим, али 
cag се йоказало ga је и Шо немо'iуhно, јер о Божиhу и Новој Гоgини nehy 

4 Пойовиhи. 
5 Заосйlавшйlина МП; насловљено Младену Ђуричићу. 
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биШи у Бео2раgу. Og како са.м оШишао у сШаро 2вожlје, и.ма вазgан 
сШвари које Шреба ликвиgираШи и збо2 којих Шреба йуШоваШи, йа Ше
шко сШиже.м и ga се виgи.м са својим укуhани.ма. 

Молим ga .ме извиниШе још на неко краШко време, йа hy Ва.м се ја
виШи и за.молиШи за сасШанак. 

ЧесШиШајуhи Ва.м Божиhне йразнике и Нову Гоgину са најлейши.м 

жеља.ма, .молим ga са 2осйоlјо.м Вишеславо.м йри.миШе .мно2о йозgра
ва og 

ваше2 оgано2 Мих. ПеШровиhа 

219 Бео2раg, 11. Јан. 1938. 2. 6 

Дра2и 2осй. МиШриновиhу, 

Примио са.м Ваша gва йис.ма и Note de С. R. Јуче је била сеgница 
Акаg. йрир. наука; Ваш је pag gаШ на рефераШ 2. Гавриловиhу и .мени, йа 
he уhи у иgуhи "Глас".? Мило .ми је шШо сШе ухваШили овакве везе са 
2. Picard-o.м. Можgа hy .му найисаШи коју реч ga .му на Шо.ме захвали.м. 8 

220 

Дра2и 2осй. МиШриновиhу, 

Срgачни йозgрав og Ваше2 оgано2 
Мих. ПеШровиhа 

Бео2раg, 25. фебр. 1939. 9 

Збо2 2рийе која .ме не найушШа веh више og Шри неgеље, нисам био 
у .мо2уhносШи сазнаШи шШа је са избором асисШенШа. Cag са.м разумео 
og 2. йроф. Били.мовиhа ga се сШвар не решава јеgино збоl. болесШи 
2. йроф. СалШикова, који веh скоро gва .месеца не найушШа собу, а као 

б Заосiйавшiйина ДСМ; насловљено др Драгославу С. Митриновићу у Паризу. 

7 Реч је о раду из писма 216. 
в Петровић је уистину све предузимао да својим сарадницима отвори просторе 

науке света. Емил Пикар је велико име француске математике и код њега је далеке 
1894. године Петровић докторирао. 

9 Заосiйавштина ДСМ. 
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члан Ко.мисије .може 'ia с.мениши само факулШеiйска сеgница. Друzо 
Ва.м нишiйа не .мо'iу казаiйи у овај .мах, јер је сiйвар ван .мо'iа gо.машаја. 

С йозgраво.м 

221 

Дра'iи 'iосйоgине МиШриновиhу, 

ваш оgани 

Мих. Пеiйровиh1о 

Бeo'ipag, 27 . .марiйа 1939. 11 

Ја и.ма.м јаку 'iушобољу, и ако Вас није og Шо'iа сiйрах, изволише 
gohи каg Ва.м је йо вољи. - Оg.мах йо йрије.му Ваше'iа йис.ма раз'iоварао 

са.м са 2. Били.мовиhе.м о избору асисШенШа. Он .ми је йоновио ga избор 
није извршен са.мо збо'i болесШи йроф. Салiйикова, а ga he биШи на 
йрвој сеgници факулШеШа. 

С йозgраво.м 

222 
Дра'iиПајо, 

Ваш оgани 

Мих. Пеiйровиh 

Бeo'ipag, 16. айрил 1939. 12 

Полазеhи вечерас за Ћерgай ('ige hy осШаШи 5-6 gана), чесШиШа.м 
Ши суШрашњи улазак у gpy'iy gесеШину ос.ме банке и жели.м Ши og срца 
још онолико gесеШина за колико .можеш биШи овакав какав си cag 
(.макар и са нешШо йойусШа). 13 Иgyhe неgеље hе.мо извршиiйи шiйа 
Шреба са ушеси.ма, йо йрасШарој Шраgицији. 

Са .мно'iо йозgрава iйвој Мика 

10 Очигледно, др Драгослав С. Митриновиh је конкурисао за асистента матема
тике на Филозофском факултету. Петровиh је веh отишао у пензију и цела је ствар око 
избора асистента била у рукама професора Антона Билимовиhа, Николе Салтикова и 
Јована Карамате. Као што је познато, Митриновиh пре рата није радио на Универ
зитету у Београду, веhје био професор у Београдској реалци. Просто је невероватно да 
такав млад математичар, с тако добрим резултатима у науци није био на Универзи
тету! 

11 Заосй1авшй1ина ДСМ. 
12 Пойовиhи. 
13 Уочи рата Петровиh је често одлазио на Ђердап. Посветио је многе дане До

њем Дунаву. Уочи рата написао је књигу Ћерgайски риболови у йрошлосйlи и у саgа
шњосй1и која је у Етноrрафском зборнику Српске краљевске академије изашла 1941. го
дине. Штампање овог значајног дела завршена је у првим месецима окупације и о ње

му се у данашњој литератури о Ћердапу ништа не зна. То је потпуно заборављена књи
га, као да и није објављена. 
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223 Бeo'ipag, 21. айрила 1939.14 

Дра'iи 'iосйоgине Млаgене, 

ВраШивши се ноhас са Ћерgайа, 'ige сам йо јеgно.ме "сШручно.м" йо
слу йровео неколико gана, заШекао сам Ваш љубазни йозив за субоШу 

увече. МеЬуШи.м и Јеленко и ја иgе.мо суШра у Нови Cag, 'ige као чланови 
Уйраве Jogнo'i КуйаШила, имамо 'iоgишњи збор, на коме безусловно 
.морамо йрисусШвоваШи.15 

ИзвиниШе нас и ово'iа йуШа. Та несреШна .моја нейресШана ван

роковања и обавезе чине ga 1-tе.ма.м йрава расйола'iаШи својим временом. 
То је лакше било раније, gок .ме нису бацили у сШаро 'iвожЬе, јер сам бар 

у оgреЬено време .морао биШи у Бeo'ipagy. 

ДрушШву желим йријаШну йровоgњу, а 'iосйоЬи Вишеслави и Вама 

сваку cpehy и заgовољсШво у Вашој новој куlш (коју hy, йо йовраШку са 
ово'iа йуШа, gohи ga виgи.м). 

224 

Дра'iи 'iосйоgине Млаgене, 

Са .мно'iо йозgрава Ваш оgани 

Мих. ПеШровиh 

Врњци, 15 . .маја 1939.16 

Овgе се, og йре gесеШину gана, рейарира сШара .машина йре но шШо 
се йуеШи у леШошње йрекоокеанске враШоло.мије. 17 

ПримиШе са Г-Ьо.м Вишеславо.м срgачан йозgрав 

og Мих. ПеШровиhа 

225 Вино'iраg, 14. ав'i. 1939. 18 

Дра'iи 'iосйоgине Павле, 

ВраШио сам се чиiйав са йреко.морске враШоло.мије и gонео нешШо 

ново'i .маШеријала којим бих желео gойуниШи Роман јегуље. 

14 ЗаосШавшШина МП; насловљено Младену Ћуричићу. 
15 Јеленко Михаиловић и Михаило Петровић били су сувласници "Јодног купати-

ла" у Новом Саду. 

16 Исто као под 14. 
17 Професор мисли на прекоокеански пут према Азорским острвима. 
18 Архив Српске књижевне задруге; насловљено професору др Павлу Стефано

вићу, председнику Српске књижевне задруге. 
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Ако и.ма .моzуhносШи, .молио бих Вас за љубазносШ ga .ми йо уни
верзиШеШско.м .момку йошаљеШе у виноzраg (Лацковиhа сокак бр. 4, 
Деgиње) рукойис и слике, ga их gойуни.м. 

Ако Ва.м је Шо не.моzуhно, учиниШе gоброШу јавиШи .ми карШо.м: 
zge бих и у које време ја Шребао gohи ga Шо йри.ми.м. 

226 

Драzи zосйоgине МиШриновиhу, 

Са йозgраво.м, Ваш оgани 

Мих. ПеШровиh19 

Бeozpag, 20. сейШ. 1940.20 

Враhа.м Ва.м са захвалношhу књиzу и .мемоаре које сШе .ми били 
gали на разzлеgање. 

Не.моzуhно .ми је за cag сасШаШи се са Вама, јер hy скоро .месец gана 
биШи ван Бeozpaga. 

С йозgраво.м 

227 

СавеШу Филозофскоz факулШеШа, 

Ваш оgани 

Мих. ПеШровиh 

Бeozpag, 18. gеце.мбар 1940. z. 21 

Разумео са.м ga као gуzоzоgишњи реgовни йрофесор, а caga хоно
рарни йрофесор Теориске .маШе.маШике на Филозофском факулШеШу, 

йре.ма Правилнику фонgа Луке Ћеловиhа-Требињца за шШа.мйање у ни-

19 Пре поласка на пут за Азорска острва Петровић је Српској књижевној задрузи 
предао рукопис своје нове књиге Роман је2уље (радни наслов је био ИсШорија је2уље ). 
Релација пута, као и састав експедиције били су исти као и 1938. године. Тог лета главни 
задатак океанографа био је испитиваље новоконструисане рибарске мреже за дубин
ске океанске риболове и друго, као и ловљење полно зрелих јегуља у самој блИзини 
плодишта (Бермуди). Ова истраживања Петровић је изложио у својој књизи (84). По
гледати коментаре и велика признања Петровићевом раду у (85). 

2о ЗаосШавшШина дем. 
21 Својина професора др Војислава В. Мишковића. 
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верзиiй.еiй.ских уџбеника, моzу уhи у peg оних којима би фонg шiй.амйао 
iй.акву књиzу. Ciй.oza йоgносим факулiй.еiй.у ову йреgсiй.авку. 

У маiй.емаiй.ичкој књижевносiй.и йосiй.оји мношiй.во уџбеника и 

gела у којима је сисiй.емаiй.изирано оно шiй.о се зна о gиференцијалним 

јеgначинама у йоzлеgу њихове iй.ачне инiй.еzрације. Не йосiй.оји, меЬу

iй.им, ни на коме језику iй.аква књиzа за њихову квалиiй.аiй.ивну инiй.е

zрацију, iй.ј. за скуй йосiй.уйака којима се нейосреgно, из саме јеgначине, 

без йоiй.ребе а чесiй.о и без моzуhносiй.и ga се она инiй.еzрали, сазнаје за 
квалиiй.аiй.ивне маiй.емаiй.ичке чињенице og инiй.ереса било iй.еорискоz, 
било за йримене у механици, физици, iй.ехници иiй.g. 

Мислим ga би књиzа, коју йреgлажем за шiй.амйање и која носи 
наслов Квалитативна интеграција диференцијалних једначина у gociй.a 

великој мери йойунила iй.у йразнину и у насiй.ави и у йрименама. Књиzа 

је намењена сiй.уgенiй.има маiй.емаiй.ике (за које ја gржим јеgан курс йре

gавања о iй.оме йреgмеiй.у ), а iй.ако исiй.о и физичарима, хемичарима и 
инжењерима. Она би износила go 25 шiй.амйаних iй.абака (највише). 
Рукойис је йоiй.йуно gовршен и сiй.оји на расйоложењу Оgбора фонgа за 

случај ако оgобри њеzово шiй.амйање. 

Михаило Пеiй.ровиh, peg. йроф. Унив. 
у йенз.- Хонорарни йроф. Фил. фак.22 

22 Петровић је свој рукопис прво доставио Српској академији наука. На скупу 
Академије природних наука од З. фебруара 1941. секретар Антон Билимовић изнео је 
објашењење: "Поводом саопштења академика г. Мих. Петровића о повлачењу његовог 
рукописа КвалийЈ.айЈ.ивна инйЈ.еzрација gиференцијалних јеgначина Академија приро
дних наука изражава своје жаљење што прилике у Академији нису омогућиле да се овај 
рад, примљен на скупу Академије природних наука од 1939. године, штампа у издањима 
Академије пре него што гаје г. Петровић повукао" (Архив САНУ, Дел. прот. за 1941). 

-Ето шта је у старости Петровић доживео. Потражио је решење на Универзитету. Као 
што је познато, рат је спречио објављивање овог Петровићевог рукописа. После рата 
овај рукопис је доспео у библиотеку Математичког института САНУ заједно с рукопи
сима ПросйЈ.и бројеви и МейЈ.афоре и алеzорије. Овај последњи рукопис писац ове бе
лешке је објавио у Српској књижевној задрузи (86), док су прва два Петровићева руко
писа нестала! 
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228 Бeo'ipag, 15. Новембар 1941.1 

Белешка о .мојој чиciiioj имовини на gан 15. Новембра 1941. iоgине 

1) Kyha на Косанчиhевом Венцу бр. 22; 
2) Вино'iраg, воhњак и з'ipage на Тойчиgерском Брgу (Лацкови

hева ул. бр. 4); 
З) У Држ. ХийоШ. Банци (йо уложеној књижици бр. ЗОЗ69, књ. 

5З) око 412.000 g.; 
4) У ШШеgионици ойшШине 'ipaga Бeo'ipaga (йо улож. књижици 

бр. 1466) око З80.000 g.; 
5) У Срй. На р. Банци (Шекуhи рачун) око ЗО. 71 О g.; 
б) У Франц. Срйској Банци (Шек. рачун) око 11.000 g.; 
7) У ПошШанској шШеg. (йо улож. књиж. бр. 625З44) око ЗЗ.ООО g.; 
8) У Credit Lyonais у Паризу (compte. ДЕ. 5470) ДейоШ око 11.000 

фр. фр., 5112% 19З2, АморШ Б. око ЗО.ООО фр. фр.; 
9) У Leih und Sparkasse (Uznach) compte courant око 5000 фр.; 

10) 10 акција Уgружења Прив. НасШавника 5000 gин.; 
11) 200 ком. обвезница раШне шШеШе? 

Моји gужници 

1) Банкарско и Тр'iовачко Д. Д. у ликвиgацији око 130.000 g.; 
2) Живојин Никиh Шр'i. из Мола око ЗО.ООО g.; 
З) Влајко Миhиh из В ел. Поља (инШабулација) са инШересом око 

50.000 g. 
Ду'iова немам никаквих и никоме. 

Мих. ПеШровиh 

1 ЛеШойис (4), стр. 424. 
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229 

Моја iiocлegњa воља2 

Пишуhи и йоiliйисујуhи у йоiliйуном Шелесном и gушевном зgра

вљу, ову .моју йослеgњу вољу, осiliавља.м сву .моју имовину (нeйoкpeili

нociliи, йокрешносiliи, zошовину у новцу, уложени.м књижица.ма, Шеку

hим рачуни.ма, xapiliиja.мa у вpegнociliи и gp.) својој роЬеној cecilipи Ма
рији, суйрузи Живојина М. Периhа, peg. йрофесора йравно2 фaкyлilieilia 
на Бео2раgско.м yнивepзиilieiliy у йензији. 

Молим cecilipy Мару, ga йoшilio йри.ми нacлegciliвo, исйуни ове .мо
је жеље: 

1) ga наше2а gegy йо .мailiepи йоч. йpoiliy Новицу Лазаревиhа, на
ше2 оца йоч. Никоgи.ма Пeilipoвиha йроф. Бо2ословије, и нашу .мailiep 

йоч. Милицу, као и .мене лично уйише за чланове goбpoiliвope свешiliе

ничко2 Уgружења у Бео2раgу и йоложи за ilio йоiliребне уло2е. 
2) ga нашим cecilipa.мa og cilipицa Милоја и Kailie: Лейосави, Маци 

и Славки учини свакој йоклон йо 5000 (йeili xuљaga) gинара и ga, йре.ма 
мozyhнociliи и своме нахоЬењу, .маiliеријално йо.мо2не школовање Ма

цино2 сина Михаила. 

З) ga све .моје књи2е, које имају везе са науком, йоклони Mailie.мa
iliичкoм инciliиiliyiliy Философско2 фaкyлilieilia на Бео2раgско.м Уни

верзишешу. 

За све ociliaлo сiliавља.м cecilipи Мари йоiliйуно йраво расйола2ања 

и оgл учивања. 

У Бео2раgу на Св. Архан2ела Михаила 

21. Новембар 1941. 2og. 

2 ЛеШойис ( 4), стр. 425. 

Својеручно найисао и йоiliйисао 

Михаило Н. Пeilipoвиh 

peg. йрофесор Бео2р. Yнивepзиilieilia у йензији 
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230 Бео2раg, 24. нов. 1941.3 

Дра2и йријаiйељу 2осйоgине Млаgене, 

Жали.м и извиниШе .ме, шiйо .ми "'iенерална рейерација" зуба још 

не gойушiйа ga Ва.м gоЬе.м на виЬење и раз'iовор. Наgа.м се ga he кроз 
који gан биiйи с iйи.м свршено, йа he .ми се жеља .моhи осiйвариiйи. 

ПримиШе са 'iосйоЬо.м Вишеславо.м и gецо.м срgачне йозgраве 

231 

Дра'iи Браниславе, 

og Ваше2 ogaнo'i 
Михаила Пеiйровиhа 

13. v 1942.4 

Ако сiйе суiйра йосле 4 с. (йошiйо је йразник) слобоgни, .молио бих 
Вас ga свраiйиiйе к .мени ga нешiйо израчуна.мо. Ако не, нека сiйоји за 
неgељу. 

С йозgраво.м М. П. s 

232 18. айр. 1943.6 

Госйоgине Миiйриновиhу, 
Ја са.м веh више .месеци gociйa iйешко болесiйан и забрањено .ми је 

свако узрујавање. 

Јавиhу Ва.м чи.м сасiйанак буgе .мо2уhан. 
С йозgраво.м 

3 ЗаосШавшШина МП; насловљена Младену Ћуричићу. 
4 ЛеШойис (4), стр. 426. 

Мих. Пеiйровиh7 

s За време окупације Београда, данас познати професор Универзитета др Брани
слав Ивановић, експерт Уједиљених нација за статистику, помагао је Михаилу Петро
вићу у припремаљу рукописа ПросШи бројеви. 

б ЗаосШавшШина ДСМ; није познат предмет разговора Драгослава С. Митри
новића са болесним Петровићем. 

7 Професор Михаило Петровић умро је у својој кући у Београду (Косанчићев 
венац бр. 22) 8. јуна 1943. у О часова и 35 минута. 
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А. МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ 

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ 

Прнтмвтнчно осоОнип ннтвrрапа јвднв нпасв 
днфврвнцнјппннх јвднпчнно 

БЕОГРАД, 1934 



Осим неколико изузетака објављених у gневним листовима и йојеgиним часойисима, 

целокуйно gело йрофесора Михаила Петровиhа објављено је у йосебним књи2ама: у моно2рафи

јама и уџбеницима, као и у сейаратима раgова објавЉених у часойисима. У неким часойисима, 
Срйски књижени 2ласник и сличним, који нису не2овали gоипuамйавање сейарата, йрофесор је 

лично ойремао своје сейарате. Тако би у кайиталном gелу наше културе Срйска библиоiрафи

ја- Књиiе 1867-1944. требало ga се налази скоро у целости објављена реч йрофесора Михаила 
Петровиhа. Поменимо ga је на Библиографији раgио завиgан тим стручњака (go 12. књи2е 
йреgсеgник Уреlјивачко2 оgбора је био акаgемик Раgован Самарџиh, а йотйреgсеgник йроф. gp 
Дра2ан Трифуновиh). 

На йретхоgној страници је йрештамйана насловна страница јеgно2 ПеШр(.,виhево2 ceйa

paiita из 1934. 2oguнe. 



УВОДНИК 

п
риликом израде свеукупне библиографије Михаила Пе
тровиhа било је неоспорних тешкоhа, али и великих 

олакшица истраживачу ове библиографије. Наиме, сам 

Петровиh је у више махова радио на сређиваљу и евиден

тираљу свог објављеног дела. То је обично чинио у посебним прилика-

ма, нпр. када је постављан за редовног професора на Филозофском фа

култету приликом прерастаља Велике школе у Универзитет (1905. г.), 
за кљигу Notice suг les tгavaux scientifiques de М. Michel Petгovitch (Paтis 
1922) у којој је потпуна професорова ретроспектива до 1921 .. године или 
за јубиларни број часописа PuЬlications mathematiques de l'Universite de 
Belgrade (1938. г.). Поред тога, Петровиh је, као прави члан, редовно од 
1897. до 1936. године објављивао у Годишљаку Српске краљевске ака
демије своје библиографске белешке. При избору за члана СКА, Пе

тровиh је радио на својој библиографији, а такође и када је биран за 

члана разних научних друштава и академија. Рецимо, 16. маја 1925. 
председник Научног друштва Шевченко из Лавова, професор Кирила 

Студинскиј, обавештава Петровиhа да је изабран за правог члана и до 

30. септембра треба да пошаље списак радова и биографију "како бисте 
били регистровани у едицији чланова нашег Друштва". 

При предметној подели Петровиhевог дела према садржају, уста

новили смо да је професор 16 пута, разним поводима, објављивао библи
ографске забелешке о својим објављеним радовима. При крају радног 

века, одласком у пензију (1938. г.), Петровиh је започео библиографски 

да сређује свој нематематички опус, као и редослед објављиваља својих 

уџбеника и литографисаних табака. О тој професоровој активности пи

сали смо подробније у 8. кљизи Сабраних gела Михаила ПеШровиhа, са 
напоменом и изјавом самог Драгослава Митриновиhа да је он саветовао 
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професору да то уради. Митриновиh је тим поводом и другим "акцијама" 

желео да се приближи професору Петровиhу како би дошао на Универ

зитет. Али, до испуњења те Митриновиhеве жеље није дошло. Доцније, 

овај математичар дошао је на новоформирани Универзитет у Скопљу. 

Многи Петровиhеви савременици потцртавали су професорову 

особину да га кад објави резултат, чланак, кљигу, расправу, даље није 

интересовала судбина (одјек) љеговог дела. То међутим, није тачно. 
Петровиh је систематски пратио своје резултате у науци. У библиоте

ци Математичког семинара Универзитета у Београду водио је евиден

цију о објављеним рефератима, приказима, а са професором Богданом 

Гавриловиhем заузимао се да ова библиотека има комплете реферати

вних часописа. Имао је систем свезака у којима је водио белешке о ко

ришhељу љегових резултата од стране многих математичара у земљи и 

свету. Као француски ђак био је претплатник на "исечке" агенције 

Aгgus de la Pгesse (Les plus anciens offices de Coupures de Journaux). Ова 
агенција је слала Петровиhу "исечке" текстова у којима се наводе или 

користе љегови радови. Поменимо да је сачувана више од 150 оваквих 
"исечака". 

Значи, Петровиh је и те како водио бригу о својим објављеним ра

довима. Прегледом свих 16 Петровиhевих библиографија могли смо за
кључити следеhе. 

(i) Поменуте библиографије настајале су једна из друге без неких 
промена и допуна, тако да последља из 1938. године (в. библ. јед. 350) 
чини најпотпунију библиографију са 234 наведена наслова. 

(ii) По угледу на друге чланове СКА (Стојан Новаковиh, Дими
трИје Нешиh и други), Петровиh је у својој првој библиографији (в. 
библ. јед. 34) за сваки наведени рад саставио и кратак садржај- резиме. 

(iii) Библиографске јединице су непотпуно саопштене; мало је сиг
натурних података, а непотпуни су и називи часописа, колекција и дру

го. Осим овога, јединице садрже и нетачне наслове радова. Петровиhје, 
вероватно, при састављаљу библиографија наслове писао из својих рад
них бележака. На пример, 1. децембра 1899. у Академији природних 
наука саопштио је своју академску беседу под називом О .мailie.мailiu

чкoj ilieopuju aкiliuвuilieilia, која је одштампана у Гласу под насловом О 
.мailie.мailiuчкoj ilieopuju aкiliuвнociliu узрока (в. библ. јед. 51). 

(iv) Библиографије нису обухватиле неколико научних расправа 
до 1938. године. 

(v) Библиографије су изложиле само научне и стручне радове. 
Оне не садрже Петровиhеве нематематичке радове, односно расправе 

из ихтиологије, океанографије, криптографије, риболова, кљижевне 

списе и слично. 



ПОСТУПАК 

п 
етровиhева библиографија из 1938. године (в. библ. јед. 

1
350), као скупни, по про~есоровом увиду, библ~ографски 
податак, послужила нам Је као полазни материЈал за ана

лизу научних радова. Међутим, за обраду такозваног нема-

тематичког опуса били смо без претходног материјала што је знатно 

отежало поступак у истраживаљу грађе. 

Изради библиографије Михаила Петровџhа приступили смо на 

следеhи начин. 

1. Обезбеђена је доступност сваког рада (библиографске једини
це), како би се непосредно извршила библиографска обрада и тиме из

бегла свака евентуална погрешка. Код јединица где ово није постигну

то, стављена је напомена "недовољно библиографских података". За 

научне радове то није било тешко постиhи. Наиме, после пензиониса

ља на Београдском универзитету Петровиh је своје научне радове (се

парате, кљиге и сл.) среди о и, повезане у 23 кљиге, поклонио библио
текама Српске краљевске академије и Математичког семинара Фило

зофског факултета. 

2. За све радове утврђено је време предаје рада за штампу. То је 
обично датум када је рад у рукопису саопштен или када је уредништво 

примило рукопис. Тако утврђено време одредило је и редне бројеве у 

библиографији. Постигнута хронологија дозвољава да се Петровиhево 

кретаље и интересоваље у науци прати, а такође и да се тачно утврде 

периоди настанка појединих расправа (нпр. почетак рада на аналогним 
рачунским машинама, математичкој феноменологији, простим броје

вима и др.). 

3. Библиографија је општа; не издвајају се радови по предмету и 
садржају, тј. не издваја се библиографија научних радова од библиогра

фије научио популарних чланака, путописа и других литерарних тек-' 
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става. Библиографија, такође, није подељена на расправе објављене у 
часописима, посебна издања и слично. 

4. Сажимање библиографских јединица није извршено. У случаје-
. вима када је утврђено понављање резултата, уведена је напомена (спу
штеница) уз позивање са оригиналним радом. Једино Петровиhевим ра
справама у Bulletin А, Academie royale de SerЬie од 1932. године није дат 
посебан библиографски број, веh су оне унете у јединицу одговарајуhе 

расправе из Гласа СКА. То је учињено стога, што су чланци у Bulletin-y 
А дословни преводи или шири резимеи радова из Гласа. Оваквих слу

чајева у Петровиhевом делу је било тачно 16 од 1932. до 1941. године. 

5. Библиографија је нереферативна. Наиме, радови се не обрађују 
у облику апстракта или анотације, као што је био случај са радовима у 

првој библиографији (в. библ. јед. 34) када је Петровиh саставио кратке 
садржаје свих радова. 

6. За сваку библиографску јединицу наведени су реферати, рецен
зије, прикази, коришhење, примена и остале белешке. Једноставно ка

зано, потпуни оgјек о одговарајуhој јединици. При томе смо, међутим, 

свесни да информације нису увек потпуне. Ипак, и ово што је пружено 

и забележено може да послужи као полазни материјал у обавештавању 

о једном Петровиhевом раду. До празнина у такозваном оgјеку највише 

је дошло што су наше библиотеке врло слабо снабдевене комплетима 

страних математичких часописа и колекција. Разуме се, да смо се кори

стили услугама Лексикографског завода у Загребу, Библиографског 

института у Београду, као и каталозима свих веhих библиотека у 

земљи. 

Овде не можемо утврдити изгубљену количину информација о 

одјеку Петровиhевог дела. Верујемо да није веhа од десет процената. 

Одјек сваке појединачне библиографске јединице даје могуhност 

да се начини cкyiiнu оgјек за сваку научну област у којој је Петровиh 

стварао. То овде није урађено за све области, веh само за математичку 

феноменологију као пример. Неоспорно да овакав одјек делује импо

зантно и материјалом и људима који су писали или се користили мате

матичком феноменологијом Михаила Петровиhа. 

7. Библиографију прате наше белешке, напомене у спуштеницама 
( фусноте ). То су коментари који, свакако, помажу кориснику библи
ографије да се што боље упозна са јединицом коју прати. У нашим 

скромним могуhностима изложили смо око 120 спуштеница. 

8. Библиографска јединица садржи следеhе податке: 
-тачан назив рада са свим познатим подацима о издавачу, као и 

датирање рада, време настанка; 
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- ако је расправа или посебна књига обимнија, наводи се њен 

садржај; 

-даље се наводе сва поновљена издања, кратки изводи (резимеи) 

и слично; 

-на крају је литература о оgјеку библиографске јединице. 

9. Општа библиографијq. Михаила Петровиhа садржи 400 овако 
дефинисаних библиографских јединица. Да ли је нешто изостављено, 

загубљено? Више година смо пратили радове Михаила Петровиhа и 

можемо са задовољством реhи да је мали број Петровиhевих радова 

изгубљен и да не прелази пола процента. 

Рецимо, Петровиhев рад о изборним системима за парламент јед

не државе (в. библ. јед. 311) из 1936. године није једини. Знатно пре, са 
Костом Стојановиhем, Петровиhје објавио студију о истој теми, што је 

објављено у часопису "Мисао" (Београд, 1908, t. 16, стр. 124-142). Или, 
неколико Петровиhевих извештаја о учешhу на научним скуповима, а 

што је штампано у Публикацијама Универзитета у Београду- Ректо

рат. Последљу проверу тачности Петровиhеве опште библиографије 

учинила је моја hерка Милка Трифуновиh, на чему јој дугујем велику 

захвалност. 
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(i) Петровиh се у објављиваљу својих радова углавном оријен
тисао на стручне и научне часописе у земљи и у свету. Пре свега, треба 

поменути Српску краљевску академију, са Гласом и Посебним изда

љима, затим Париску академију наука, са Compet rendus-oм, и Bulletin de 
la Societe mathematique de France. Млади Петровиh подарио је своје прве 
радове чувеном и строгом часопису Mathematische Analen, као и акаде
мијама наука Чешке, Пољске и Румуније. У првој табели приказан је 

преглед иностраних часописа у којима је Петровиh штампао своје радо

ве, као и године првог и последљег објављеног рада. Табела пружа ра

зне могуhности за анализу о Петровиhевом објављиваљу у иностран

ству. Рецимо, у Rad-y (JAZU) Петровиh је објавио 12 расправа, а 1927. 
године је престао да објављује у том научном часопису. Више је сарађи

вао са JAZU из Краљевине Србије него после рата у Краљевини Југо
славији. У часопису Acta mathematica објавио је само један рад, итд., итд. 

(ii) Детаљна анализа поделе Петровиhевих радова према предме
ту истраживаља приказана је у посебном делу, док је у треhој табели 

назначен преглед броја радова по годинама и областима. Очигледно, 

највеhи број радова објавио је у времену наглог развоја математичких 

наука у Србији 1925-1940. године. 

(iii) По доласку са студија из Париза (1894) Петровиh је у првих 
пет година рада на Великој школи врло интензивно радио и објављи

вао. На крају 1899. године имао је 40 објављених научних и стручних 
радова. То је, без сумље, било нешто потпуно ново у српској науци. 

Обистиниле су се речи из писма Милутина Гарашанина" ... да је г. Петро
виh једна наша врло озбиљна тековина за науку ... и да тај младl:'h чини 
част Србији ... " (22. јун 1894). Убрзо је следио Петровиhев избор за члана 
академија наука у Београду, Загребу, Прагу, Букурешту и Варшави. 
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Табела сiйраних часойиса у којима је Пеiйровиh објављивао научне 

расйраве; навеgени су називи часойиса, број раgова и йериоg објављи

вања 

Ред. 
Назив 

Број 
Година 

бр. 
часописа 

радова 

1 Comptes rendus з о 1894- 19З4 

2 Bulletin de la Societe mathematique de France 14 189б- 1928 

з Bulletin des Sciences mathematiques 5 189б- 19З8 

4 Nouvelles annales de mathematiqe б 1895- 1919 

5 American Journal of Mathematics з 189б- 1899 

б Mathematische Annalen з 189б- 1899 

7 Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 4 1897- 190З 

8 Acta mathematica 1 1898 

9 Revue generale des Sciences pures et appliquees 2 1901- 1924 

10 L'lntermediaire des mathematiciens 9 1904-1913 

11 L 'Enseignement mathematique 8 1914- 1927 

12 Revue du mois 1 1919 

13 Sphinx 4 19З5- 19З8 

14 Mathesis 1 19З7 

15 Memorial des Sciences mathemati,ques 1 19З1 

1б Bulletin de la Soc. royale des
1
Scidnces de Liege 1 19З4 

17 Union matematica Argentina 1 19З8 

18 La Revista de Ciencias (Lima) 2 19Зб- 19З7 

19 Boletin matematico 1 19З8 

20 Annales scientifiqш:s de l'Ecole normale superieure 1 1914 

21 Ј ahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1 1914 

22 Bulletin de la Soc. Des Sciences de Bucarest-Roumanie 4 1908- 19З8 

2З Mathematica (Cluj) 2 1930- 1935 

24 Vestnik Kral ceske spolecnosti nauk б 189б -1934 
. 25 Bulletin de 1' Academie Polonaise des Sciences et 

des Lettres 2 1934- 193б 

2б С. R. des seances de la Societe des Sciences et des 
lettres de Varsovie 1 1934 

27 Revue Mathematique de l'Union interbalkanque 3 193б- 1938 

28 L 'Eclairage electrique 1 1899 

29 Brevet d'invention 5 1910- 1921 

30 Journal de Physique tblorique et appliquee 1 1912 



212 БИБЛИОГРАФИЈА 

Табела gо.маhих часойиса и лисiйова у к:оји.ма је Пеiйровиh објављивао 
своје члат-tке; т-tавеgет-tи су т-tазиви часойиса, број раgова и йериоg објављи

вања. 

Ред. 
Назив часописа 

Број 
Година 

бр. радова 

1 Глас Српске краљевске академије 60 1895- 1946 
2 Bulletin А, Academie roya1 de SerЬie 16 19З2- 1941 
з Годишњак Српске краљевске академије 20 1899- 19З8 

4 Rad Jugos1avenske akademije znanosti i 
umjetnosti 12 1898- 1927 

5 Izvjesca Jugos1avenske akademije znanosti i 
umjetnosti 7 1914- 1928 

6 Ljetopis Jugos1avenske akademije znanosti i 

umjetnosti 1 1905 
7 Publications matblmatiques de 1'Universite de Be1grade 14 19З2- 1947 
8 Annuaire, Publications de 1 'Observatoire astronomique 

de 1 'Universite de Be1grade 2 1929- 19З2 

9 Memoire, PuЬlications de 1'0bservatoire astronomique 
de 1'Universite de Be1grade з 19З2 -19З6 

10 Српски технички лист 1 1898 
11 Наставник 2 1896 -1900 
12 Гласник Југословенског професорског друштва 6 1928- 19З8 

1З Просветни гласник з 1900- 1913 
14 Српски књижевни гласник 13 1902- 19З5 

15 Летопис Матице српске 2 1926- 1927 

16 Les Nouvelles Yougos1aves 1 1929 

17 Публикације Југословенског астрономског 

друштва 1 1941 

18 Наука и техника 2 1941 
19 Математички лист за средњу школу 1 19З2 

20 Математички весник 1 19З9 

21 Годишњак Оцеанографског института 1 19З9 

22 Прилози за књижевност, језик И: фолклор 1 19З8 

2З Годишњак Николе Чупиhа 2 19З4- 1941 

24 Тежак 6 1901 -1925 

25 Ловац 6 1897- 1901 

26 Рибарски весник 1 19З7 

27 Економист 1 1913 

28 Трговачки гласник 1 1913 

29 Београдске општинске новине 2 1940 

з о Политика 27 1921- 1941 

З1 Правда з 19З9 -1941 
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Табела броја објављених раgова йо 'iоgина.ма и йреg.меШу (Р = научни и 
сШручни раgови; Q = ойшШи ШексШови из сШруке; R = књижевни 

сйиси и рибарсШво) 

Година р Q R Година р Q R Година р Q R 

1894. 2 1912. 5 2 1 19ЗО. 4 1 

1895. 4 1913. 14 1 4 19З1. 4 1 4 

1896. 11 1914. 6 2 19З2. 7 2 1 

1897. 7 1 1915. 19ЗЗ. 6 1 9 

1898. 7 1916. 5 19З4. 8 1 4 

1899. 9 1 1 1917. 7 19З5. 9 2 

1900. 5 2 з 1918. з 19З6. 15 з 

1901. з 2 2 1919. 7 19З7. 7 1 з 

1902. з 1 1920. 2 1 19З8. 13 4 з 

190З. 4 1921. 7 2 19З9. 7 5 

1904. з 1922. з 1940. 5 6 

1905. з 4 192З. 1 1941. 2 1 4 

1906. 7 1 1924. з 

1907. з 1925. 5 2 2 194З. 

1908. 7 1 1926. 9 1 1946. 2 

1909. з 1 1927. 10 1947. 1 

1910. 2 1928. 7 195З. 1 

1911. 1 1 1929. 7 1967. 1 

1982. 1 

Прегледом архивске грађе могли смо тачно утврдити разлог интен

зивном Петровиhевомјављању, махом у страним часописима. Наиме, на
пуштајуhи Париз, Петровиhје Понео известан број семинарских радова са 
Ecole Nonnale Superieure. Како су ти обавезни и потпуно самостални ра
дови, написани уз менторство професора, садржавали оригиналне резул

тате, Петровиh је по доласку у Београд почео да их сређује и објављује. 
Код извесних радова (в. библ. јед. 14, 20, 29 и 31) установили смо да је мла
ди Петровиh једноставно објављивао своје белешке из свезака са Ecole 
Normale Superieure. Та је школа са својим Научни.м оgељење.м, уистину би
ла установа која је младим људима давала темеље за даљи научни рад. То 
је могла ретко која земља у ондашњој Европи. 

(iv) Други интересантан период у Петровиhевој општој библио
графији је последња деценија (1931-1941) неговог рада. У том периоду 
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објавио је 87 научних и стручних радова, скоро једну треhину укупног 
опуса. Разлог таквој активности веh старијег професора треба тражи

ти у наглом јачаљу Бео'lраgске .маШе.маШичке школе, а посебно у појави 
два часописа: Bulletin de l'Academie des Sciences mathematiques et naturelles 
(А. Sciences mathematiques et physiques) и PuЬlications mathematiques de 
l'Universite de Belgrad. Поред тога, треба поменути и удруживаље бал
канских математичара око часописа Revue Mathematique de l'Union inter
balkanique, а такође и Петровиhеву жељу да објављује у часописима Ју
жне Америке. 

Поред научних стремљеља, Петровиh је наглашено почео да обја

вљује кљижевне списе и публикације из области ихтиологије. Тако је 
објавио пет кљига путописа у Српској кљижевној задрузи и сијасет 
чланака из области етнологије и рибарства. У професоровим старијим 

годинама Европа је прихватила Михаила Петровиhа и као врсног океа
нографа, те љегови путописи о далеким морима и океанима пунили су 

познате листове и часописе у Београду. 

(v) Општа библиографија тачно одређује и Петровиhеве преоку
пације и рад за време Првог светског рата. Као официр и ордонанс 

Ђорђа Карађорђевиhа, професор је од 1915. године стално у Швајцар
ској (једно време у Француској) при посланству Краљевине Србије у 

Берну. Интензивно ради на криптографији и долази до система Три 

карШона за шифроваље и дешифроваље дипломатске поште. То је ра

дио директно под назором Николе Пашиhа и других државника. Поред 

тога, интензивно ради на војним патентима које заштиhује у Францу

ском патентном заводу и демонстрира их у Паризу и Лондону, заједно 

са краљевиhем Ђорђем. 

У Феровом часопису l'Enseignement mathematique (Geneve) објављу
је три врло занимљива чланка о неједнакостима, а у Париској академи

ји наука ( Comptes rendus) саопштава осам својих расправа. Посебно тре
ба указати да идеја о нумеричким спектрима у време Првог светског 

рата директна је Петровиhева инспирација шифрама; пресликавао је 

коначан скуп речи природног језика на коначан скуп природних броје
ва. То је саопштио Париској академији наука 30. априла 1917 (в. библ. 
јед. 151). 

(vi) Петровиh је на научним расправама радио потпуно сам. По
времено, нарочито између два рата, давао је својим асистентима, сарад

ницима и колегама да изврше коректуру или ревизију рукописа. 

Само два пута је објавио радове у коауторству са професором Јо

ваном Ка рама том (в. библ. јед. 301) и са колегом са студија Костом 
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Стојановићем (в. библ. јед. 311). Осим тога, Петровићје са професором 
Антоном Билимовићем објавио извештај о учешћу на конгресу у Ци

риху (в. библ. јед. 267), а са колегама Иваном Ћајом и Богданом Гаври
ловићем правилник о издавању Bulletin-a А (в. библ. јед. 259). Са профе
сором Николом Салтиковим објавио је заједничка скрипта Теорија 

ал2ебарских јеgначина (в. библ. јед. 226). 

(vii) Према литератури коју је пратио, можемо утврдити да се Пе
тровић служио француским, немачким, енглеским и донекле румун

ским језиком. Немачки језик врло добро је познавао још у гимназији. У 

обимној кореспонденцији и у врло честим контактима са страним све

том Петровић се искључиво служио француским језиком. Из библио

графије се види да је Петровић објављивао своје радове само на свом 

матерњем језику ћирилицом и на француском. Изузетак су Петровиће

ве расправе у Rad-y JAZU (в. библ. јед. 27, 57 и 53); објављене су латини
цом, при чему је текст расправе "йревеgен" на хрватску варијанту на

шег језика. 

(viii) Петровић се мало користо псеудонимима. То је обично чинио 
у кљижевним списима, у радовима о рибарству и слично. Још 1967. го
дине писац ових редова утврдио је Петровићеве псеудониме: 

-А. Б.- у радовима под бројевима 57, 47, 48; 
-М. П. -у раду под бројем 193; 
- Бз - у раду под бројем 59; 
-Н- у раду под бројем 115; 
- Сiйари рибар - у раду под бројем 294; 
- Рибарски мајсiйор А. Б.- у раду под бројем 50; 
-Без йоiййиса- у радовима под бројевима 23, 57, 324, 364. 
У домаћим часописима професор је обично потписан са Мих. Пе

iйровиh, а у свим иностраним часописима са Michel Petrovitch. 

(ix) У библиографији је посебна пажња посвећена необјављеним 
рукописима. 

(х) На крају објављујемо делимичан преглед имена аутора који су 

на било који начин йисали о Петровићу или били у контакту са њего

вим делом (цитирање и сл.). Та имена, сама за себе, казују много о кре

тању Петровићевом у науци. 
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ОПШТА БИБЛИОГРАФИЈА У 
ХРОНОЛОШКОМ СЛЕДУ 

1 

Sur les zeros et les injinis des integrales des equations dijjerentielles 
algebriquesl 

TMses presentees а la Faculte des Sciences de Paris, N° 823, Gauthier-Villars, 
Paris, 1894, р. 109; 21,3 х 26,6. 

lntroduction. 1 Equations du premier ordre. Sur les zeros et les infinis de I'integrale ge
nerale. Quelques applications ctes tMoremes precectents. :Equations а toutes Ies singu
Iarites fixes. Quelques applications а l'etude des integrales uniformes. Equation Ьinбme 
du second degre. П Equations d'ordre superieure. Sur les zeros et les infinis des inte
grales. La valeur а est un zero de l'integrale. Quelques applications aux integrales uni
formes. Sur les zeros et les pбles des integrales uniformes. Sur une classe d'integrales 
premieres. 

[Извоg], Српска краљевска академија, Годишњак за 1897, Београд, 
1899, t. XI, стр. 143-144. 

AuтoNNE L.: Revue generale des Sciences, Paris, 1896, 2, р. 105. 

Picard, Е.: Traite d'Analyse, Paris, 1896, t. Ш, cd. VШ, рр. 356-359. 

Encyclopedie der Math. Wissenschaften, В. П, 1, S. 214. 

W ALLENBERG: Communication а la Berliner math. Gesellschaft, Sitzung. am 26. 
febr. 1902. 

Archiv der Math. und Physik, В. Ш, 1902. 

MALMEQUIST-REMONDOS: Acta mathematica, Stockholm, t. XXXVI (1913). 

БЕРИЋ Т. М.: ФиzураШивни йолиzони gиференцијалних јеgначина йрвоz 

pega и њихова веза са особинама инiiiezpaлa. Београд, 1913, стр. 99.2 

MIТRINOVIc D. S.: Beleska о delatnosti Mihaila Petrovica и oЬlasti diferencijalnih 
jednaCina, Весник Друштва мат. и физ. 7 (1955), 1-2, стр. 125-127 

BERTOLINO М.: Diferencijalne i integralne jednaCine и Jиgoslaviji, Beograd, 
1979, str. 80. 
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2 

Sur les integrales uniformes des equations du premier ordre et du genre zero 3 

Comptes rendus, Paris, 1894, t. СХVШ, 22, рр. 1190-1193. 

[Саопштено у Париској академији наука (даље у тексту ПАН) 28. маја 
1894; приказао проф. Е. Picard.] 

[Извоg], Српска краљевска академија, Годишњак за 1897, Београд, 
1899, t. XI, стр. 143. 

PICARD Е.: Traite d'Analyse, t. Ш, ch. VШ, Paris, 1896, рр. 356-359. 

HAMBURGER: FdM, В. 24, S. 557-558. 

AuтoNNE, L.: Revue generale des Sciences, Paris, 1896, р. 106. 

W ALLENBERG: Communication а la Berliner mathem. Gesellschaft, Sitzung. am 

26. feb. 1902. 

Archiv der Math. und Physik, В. Ш, 1902. 

Encyclopedie der Math. Wissenschaften, В. П, 2, S. 569. 

BERTOLINO М.: Diferencijalne i integralne jednaCine и Jugoslaviji, Beograd 1979, 
str. 80. 

з 

Sommation des series а l'aide des integrales dejinies 

Comptes rendus, Paris, 1895, t. СХХ, 15, рр. 819-821. 

[Саопштено у ПАН 16. априла 1895; приказао проф. Ch. Hermite.] 

[Извоg], Српска краљевска академија, Годишњак за 1897, Београд, 
1899, t. XI, стр. 144. 

WELTZIEN: FdM, В. 26, S. 272-273. 

4 

О acu.м.йiiioiiiнu.м. вpegнociiiuмa uнiiieipaлa gиференцијалних јеgначи-

на йрвоiа pega 4 

Српска краљевска академија, Глас, књ. L, Први разред, књ. 17, Београд, 
1895, стр. 43, 16,2 х 23,5. 

[Саопштено у Академији природних наука Српске краљевске академије 
(даље у тексту АПН) 1. маја 1895; реферат проф. Димитрија Нешиhа.] 

[Извоg], Српска краљевска академија, Годишњак за 1897, Београд, 
1899, t. XI, стр. 144. 
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BERTOLINO MILORAD: Theoremes sщ· le comportement asymtotique des solutions 
de certaines equations dif.[erentielles, Весник Друштва мат. и физ. НРС, 
Београд, 1961, vol. ХШ, 1-2, стр. 23-33.5 

БЕРтолино М.: Прилози Михаила Пeiiipoвиha квалиiйаiйивној анализи 

gиференцијаЛних јеgначина, Математичка библиотека, 38 (1968), стр. 
127-142. 

МилоРАД БЕРтолино: Пеiйровиhево gиpeкiiiнo йроучавање решења 

gиференцијалних јеgначина, Споменица 1968, стр. 79-94. 

5 

Sur l' equation differentielle Ьinome du premier ordre 6 

Comptes rendus, Paris, 1895, t. CXXI, 19, рр. 632-635. 

[Саопштено у ПАН 4. новембра 1895; приказао проф. Е. Picard.] 

[Извоg], Српска краљевска академија, Годишњак за 1897, Београд, 
1899, t. XI, стр. 147-148. 

HAMBURGER: FdM, В. 26, S. 372~373. 

МитРИНОВИЋ Д.: Белешка о geлaiiiнociiiи Михаила Пeiiipoвиha у обла
сiйи обичних gиференцијалних јеgначина, Весник Друштва мат. и ф из. 
СР Србије, 7 (1955), 1-2, стр. 125-127. 

КАМКЕ Е.: Differentialgleichungen Losungsmethoden und Losungen, New York . ' 

1948, s. 179-181. 

б 

Un proЬleme sur les series 

Nouvelles annales de mathematiques, Paris, 1895, 4е serie, t. XVI, рр. 58-63. 

[Извоg], Српска краљевска академија, Годишњак за 1897, Београд, 
1899, t. XI, стр. 145. 

WELTZIEN: FdM, В. 27, S. 200. 

7 

Sur un mode de decompositon des integrales definies en elements simples7 

Comptes rendus, Paris, 1896, t. CXXII, 1, рр. 27-30. 

[Саопштено у ПАН 25. децембра 1895; приказао проф. Ch. Hermite.] 

[Извоg], Српска краљевска академија, Годишњак за 1897, Београд, 
1889, t. XI, стр. 148. 

HAUSSNER: FdM, В. 27, S. 231. 
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8 

Јеgан йоiлеg на ieo.мeiiipujy .масе 8 

Наставник, Београд, 1896, t. VII, 1, стр. 1-10. 

БИБЛИОГРАФИЈА 

[Извоg], Српска краљевска академија, Годишњак за 1897, Београд, 
1889, t. XI, стр. 148. 

ВУЈИЋ ВЛАДИМИР: Иgеал науке, Српски књижевни гласник, Београд, 
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ционално екстензитету ефекта. Симултана акција два узрока. Симултана 

акција два променљива антагонистичка узрока. Симултана акција три узро

ка. Летимичан поглед на конкретне примене опште теорије акције узрока. 

ТРИФУНОВИЋ ДРАГАН: МаШемаШички pag Симе М. Марковиhа, Дија
лектика, Београд, 1968, t. Ш, 3, стр. 65-81. 
ТРИФУНОВИЋ Д.: Проучавање моgеловања у gелу Михаила ПеШровиhа, 

Нови Сад, 1976, стр. 398. 

74 

Био-библиоiрафија - IV 

Српска краљевска академија, Годишњак за 1904, Београд, 1905, t. XVIII, 
стр. 335-356. 

75 

Peфepaiii о уџбенику "Apиiii.мeiiiикa и алiебра за више разреgе 
среgњих школа" og Др. Пeiiipa Вукиhевиhа 43 

Просветни гласник, Београд, 1905, t. XXVI, 7, стр. 17-18. 
[Саопштено у Просветном савету Министарства просвете 5. фебруара 
1905.] 



ОПШТА БИБЛИОГРАФИЈА У ХРОНОЛОШКОМ СЛЕДУ 245 

76 

Ди.миiiiрије Нешиh 

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Ljetopis za 1904, t. 19, Zagreb, 
1905, str. 84-87. 

[Некролог поводом смрти дугогодишњег проф. Велике школе у Бео
граду Димитрија Нешића.] 

77 

Formиle d'Abel 

L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1905, t. XII, р. 39. 
[Проблем] 

PLAKHOWO N.: L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1905, t. XII, р. 

154. 
WILLIOT V.: L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1905, t. XII, р. 226. 
PETROVIТCH М.: L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles,' 1905, t. ХП, р. 
155 et р. 227. 

78 

ProЬlems 

L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1905, t. XII, р. 125. 

79 

Био-библиоiрафија- у44 

Сйоменица о оШварању УниверзиШеШа, Београд, 1906, стр. 105-109. 

80 

При.меgбе о јеgној класи кривих линија у iipociiiopy 

Српска краљевска академија, Глас, књ. LXXI, Први разред, књ. 28, Бео
град, 1906, стр. 1-11. 
[Саопштено у АПН 14. новембра 1905.] 

FdM, В. 37, S. 647. 

81 

О алiебарски.м јеgначина.ма са и.маiинарни.м коренима 

Српска краљевска академија, Глас, књ. LXXI, Први разред, књ. 28, Бео
град,1906,стр. 12-29. 
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[Саопштено у АПН 14. новембра 1905.] 

FdM, В. 37, S. 110. 

82 

БИБЛИОГРАФИЈА 

О paciiopegy корена јеgне oiiшiiie класе алiебарских јеgначина 
Српска краљевска академија, Глас, књ. LXXI; Први разред, књ. 28, Бео
град, 1906, стр. 99-121. 

[Саопштено у АПН 27. фебруара 1906.] 

FdM, В. 37, S. 110. 

83 

Sur une closse de series entieres 

Comptes rendus, Paris, 1906, t, CXLIII, 4, рр. 208-210. 

[Саопштено у ПАН 23. јула 1906; приказао проф. Е. Picard] 

FdM, В. 37, S. 430. 

Revue generale des Sciences, t. XVII (1906), 16, рр. 758. 

84 

ProЬlemes 

L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1906, t. XIII, р. 38. 

Је voudrais connaitre une serie 

а0 + с 1х + а2х2 + ... + anXn + ... 
а coefficients ree\s et positifs, et telle que chaque equation 

ао+ и 1х + а 1х2 =О 
а0 + а 1х + а2х2 + а3х3 = О 
ао+ а1х + а2х2 + а3х3 + афХ4 =О 

а toutes ses racines ree\les. 

85 

La mecanique des phenomenes fondee sur les analogies 45 

"Scientia", Е. phys.-mathematique, N° 27 (Fevrier 1906), Paris, 1906, р. 95; 
12,5 х 19,5. 

Introduction. Consideratioris preliminaires sur les analogies. 

Esquisse d'une mecanique generale des causes et de \eurs effets. 
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Elements du schema. Equations regissant 1 'action des causes. Definition analytique des 
fonctions Х. Quelques theoremes geneiЋux. 

Schemas generaux representant l'action des causes. 

Aper~u sur les applications de la mechanique generale. 

LAMPE: FdM, В. З7, S. 690-691. 

BOREL Е.: Revue de mois, Paris, 1906, t. VI. 

МИХАЈЛОВИЋ ЈЕЛЕНКО: Дело, Београд, 1906, t. XXXVIII, З, стр. 395-397. 

SAGNAC G.: Revue scientifique, Paris, 1906, t. V., р. 808. 

Niewenglowski N. G.: Les mathematiques et la medicine, Н. Desforges, Paris, 
1906, рр. IV + 198. 

Cosmos, Paris, 1906, N° dп 10. novembre, р. 1З6. 

MARKOLONGO R.: L'Enseignement matematique, Geneve, 1907, t. IX, рр. 78-79. 

MAURICE D'OcAGNE: Revue des questions scientifiques, Bruxelles, 1907, N° du 
ЗО. janvier, рр. 288-292. 

PIERRE BOUTROUx: Revista di scienza, Bologna, 1907, t. IV, З, рр. 188-190. 

Revista di Scienza, Bologna, 1907, t. IV, З, р. 6З. 

R. М.: Revue des livres, Paris, 1907, рр. 281-284. 

MARCHAL R.: Revue des livres, Paris, 1907, рр. 862-865. 

Revпe d'Artillerie, Paris, 1907, N° du fev. 

Revue d'Artillerie, Paris, 1907,7. 

КРСТИЋ Н.: Архив за целокуйно лекарсiiiво, Београд, 1911, t. XVII, св. 
211, стр. 417. 

ЈЕРЕМИЋ ДРАГАН: О философији коg Срба, Савременик, Београд,1968, 

t. XIV, књ. 27, 1, стр. 58-74. 

ТРИФУНОВИЋ Д.: Проучавање .моgеловања у gелу Михаила Пeiiipoвиha, 

Нови Сад, 1976, стр. 398. 

ТРИФУНОВИЋ ДРАГАН: Прило2 .мaiiie.мaiiiичкoj фено.менолоzији (осо
бине), Споменица 1968, стр. 25З-288. 

86 

Sur certaines transcendantes entieres 

Bпlletin de la Societe mathematique de France, Paris, 1906, t. XXXIV, рр. 
165-177. 

TRENTLEIN: FdM, В. З7, S. 4З0. 

Encyclopedie der Math. Wissenschaften, В. II3, N° 4, S. 428. 
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87 

Prohlems 

L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1907, t. XIV, р. 149. 

Existe-t-il des fonctions f(z) telles que, l'intervalle de z =а а z = Ь etant moins etendu 
que celui de z = о а z = 1t 1 'integrale 

h 

Ј Л z) cos nz dz 

а 

soit constamment nulle pour n= 1, 2, З, ... tandis qu'elle soit determinee, finie et dif
ferente de zero pour n = О? 

P6LYA G.: L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1912, t. ХХ, р. 57. 

Revue semestrielle, 1913, t. ХХП (I 5). 

88 

Нейосреgна йри.мена реалних ogpeljeнux инШеiрала на алiебарске и 

иtрансценgенШнејеgначине 

Српска краљевска академија, Глас, књ. LXXIII, Први разред, књ. 29, 
Београд, 1907, стр. 1-76. 

[Саопштено у АПН 16. октобра 1906.] 
О једној класи дисконтинуалних одређених интеграла. Неколико одређених 

интеграла који се своде на интеграл .Т(х). Број нула и полова мероморфних 

функција у унутрашљости датога круга. 

Нов доказ и генерализација Jensen-oвoг обрасца за нуле и полове меромор

фних функција у датоме кругу. Израчунавање симетричних и асиметричних 

функција нула помоћу напред проучених интеграла. Летимичан поглед на 

једну општу методу за израчунавање симетричних функција корена алге

барских једначина помоћу одређених интеграла. 

89 

При.меgбе о .моgули.ма целих функција 

Српска краљевска академија, Глас, књ. LXXIII, Први разред, књ. 29, 
Београд, 1907, стр. 167-177. 

[Саопштено у АПН 12. фебруара 1907.] 

90 

Јеgна си.меШрична функција корена и њене особине 

Српска академија наука, Глас, књ. LXXV, Први разред, књ. 30. Београд, 
1908, стр. 75-100. 
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[Саопштено у АПН 10. децембра 1907.] 
Функција Ll за алгебарске једначине.46 Функција L1 за трансцендентне једна
чине. Збирови Sm и S-m изражени помоhу симетричне функције il. 

91 

Био-библиоiрафија - VI 

Српска краљевска академија, Годишњак за 1907, Београд, 1908, t. XXI, 
стр. 427-428. 

92 

Theoreme sur les series de Taylor 

Comptes rendus, Paris, 1908, t. CXLVI, 6, р. 272-274. 

[Саопштено у ПАН 10. фебруара 1908; приказао проф. Е. Picard.] 

93 

Procede etementaire d' application des integrales definies reelles а их equations 
algehriques et transcendantes 

Nouvelles annales des mathematiques, Paris,1908, 4е serie, t. VIII, рр. 1-15. 

MONTEL PлuL: Sur une formule de М. Michel Petrovitch, PuЬlications mathema
tiques de l'Universite de Belgrade, Belgrade, 1938, t. VI-VII, рр. 174-182. 

МитРОВИЋ ДРлгишл: Генерализација неких формула М. ПеШровиhа, 
Споменица 1968, стр. 61-64. 

94 

ProЫemes 

L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1908, t. XV, р. 52.47 

95 

Expressions diverses des fonctions associees 

Bulletin de la Societe des Sciences de Bucarest- Roumanie, Bucarest, 1908, t. 
XVII, 1-2, рр. 11-19. 

96 

Sur une classe remarquaЫe de series entieres48 

Atti del IV Congresso intemazionale dei Mathematici, Roma, 1908, Sezione 1, 
vol. 11, рр. 36-43. 
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L'Intennediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1908, t. XV, р. 52. 

JENTZSCH R.: Sur l' extension d'un theoreme de Lagueп-e, CR, CLVIII, 16, рр. 
780-782. 

P6LYA G.: Ueber Annaherung durch Polynome mit lauta reellen Wurzeln, Ren
diconti del Circolo matematico di Palenno, Palermo, 1913, t. XXXVI, р. 2. 

P6LYA G.: Ueba den Zusammenhang zwischen der Konvergenz von Polynomfol
gen und der Verteilung ihra Wurzeln, Rendiconti del Circolo matematico di 
Palermo, Palenno, 1914, t. XXXVIII; р. 36. 

MoNTEL Р.: Sur lesfamilles normales defonctions analytiques, Annales de l'Ecole 
Normale supeiieure, Paris, 1916, зе serie, t. XXXIII, р. 281. 

P6LYA G.: Zur Untersuchung da Grossenordnung ganzer Functionen die einer 
Dif.faentialgleichung genйgen, Acta mathematica, Stockholm, 1920, t. XXXII. 

КАРАМАТА Ј.: Михаило ПеШровиh, Glasnik mat. fiz. i astr., Zagreb, 1948, t. 
З, стр. 123-127. 

МитРИНОВИЋ С. Д.: Математичка библиотека, Београд, 1961, бр. 21, 
стр. 236-238. 

ДАЈОВИЋ Вошн: О развиШку Шеорије аналиШичких функција и pagy 
Михаила ЛеШровиhа у Шој обласШи маШемаШике, Споменица 1968, стр. 
65-74. 

97 

Sиr ипе sиite des fonctions rationnelles ratachees аих eqиations algebriqиes 

Bulletin de la Societe mathematique de France, Paris, 1908, t. XXXVI, рр. 
141-150. 

MARDEN М.: Geometгy ofpolynomials, AMS, New York 1949; друго издање 1966. 

РАЉЕВИЋ Ш.: О извјесним класама йолинома и расйореgу њихових нула, 

Српска академија наука, Зборник радова, књ. L, Математички инсти
тут, књ. 5, Београд, 1956, стр. 1-59. 

98 

Јеgна сiiецијална Шрансценgенйiа и њена улоiа у мaiiieмaiiiичкoj 

анализи 

Српска краљевска академија, Глас, књ. LXXVII, Први разред, књ. 31, 
Београд, 1909, стр. 1-44. 

~Саопштено у АПН 17. новембра 1908.] 
Ј 

Увод. Разни аналитички изрази за функцију е и њене изводе. Горње и доње 

границе функција L1 и е. Понашање функција L1 и е према тачкама у бескрај
ности. О нулама функција L1 и е. Облици кривих линија L1 и е. Један поглед 
на примене трансцендената Ll и е. 
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99 

Диференцијалне јеgначине са осцилаiiiорни.м инiiiеiрали.ма 

Српска краљевска академија, Глас, књ. LXXVII, Први разред, књ. 31, 
Београд, 1909,стр.45-65. 

[Саопштено у АПН, 17. новембра 1908.) 
Увод. Формираље диференцијалних једначина са осцилаторним интеграли

ма. Осцилаторан карактер интеграла једначина. Честина и ритам осцилација. 

СТОЈАНОВ ИЪ Ј овлн: О Riccati-jeвoj gиференцијалној јеgначини у'+ У 2 = х 4 , 
Гласник Југословенског професорског друштва, Београд, 1929, t. IX, 9, 
стр. 591~598. 

100 

Био-библиоiрафија - VII 

Српска краљевска академија, Годишњак за 1908, Београд, 1909, t. XXII, 
стр. 345-346. 

101 

Kpeiiiaњe .маiiiеријалне iiiaчкe у случајеви.ма каg oiiiйop cpeguнe 

зависи og брзине и йоложаја iiiaчкe 

Српска краљевска академија. 

[Саопштено у АПН 28. маја 1909; необјављен рукош:с.) 49 

102 

Јеgна oйшiiia особина коефицијенаiiiа Маклоренових реgова који 
заgовољавају алiебарске gиференцијалне јеgначине 

Српска краљевска академија, Глас, књ. LXXIX, Први разред, књ. 32, 
Београд,1909,стр. 178-185. 
[Саопштено у АПН 12. октобра 1909.) 

103 

Оgреl)ени инiiiеiрали, који и.мају за вpegнociii број основних бројева, 
шiiio леже .међу gaiiiи.м iраниц.ма 

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Rad, knj. 183, Razred matema
ticko-prirodoslovni, knj. 48, Zagreb, 1910, str. 200-206. 
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[Саопштено у Razredu 8. јуна 1910.] 
Формираље функција Н (z), које имају као једине реалне нуле низ пози
тивних целих основних бројева. Одређени интеграл Ј (т, n). 50 

V ARICAK V.: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Izvjesca о rasprava
ma Matematicko-prirodoslovnoga razreda, 1867-1914, Zagreb, 1916-7, str. 
39-40. 

104 

Telemetre а sextant51 

Brevet d'invention, Paris, 1910, Coll. XII (Instruments de precision, electricite), 
N° 413730 (avec М. Terzitch). · 

О gаљинару gp. М. Пeilipoвиha и Терзиhа, Депеша, Београд, 1910, г. I, 
бр. 17, стр. 1. 

Андоновиъ Миллн: Још о gаљинару, Депеша, Београд, 1910. г. I, бр. 18, 
стр.1. 

105 

Дијаiра.ми за gаљино.мер 52 

Београд, 1910, стр. 21; 11 х 14. 

[Необјављени рукопис; Заоставштина Михаила Петровића, бр. 1741.] 

Андоновиъ Миллн: Још о gаљинару, Депеша, Београд, 1910, г. I, бр. 18, 
стр.1. 

О gаљинару gp. М. Пeilipoвиha и Терзиhа, Депеша, Београд, 1910, г. I, 
бр. 17, стр. 1. 

106 

Eлe.мeнiiiu .мaiiie.мaiiiuчкe фено.менолiије 

Српска краљевска академија, Посебна издања, књ. XXXIV, Природња
чки и математички списи, књ. 8, Београд, 1911, стр. XIII + 774; 16,5 х 24,5. 

[Саопштено у Академији природних наука Српске краљевске академи

је 10. септембра 1910; дело садржи 133 јединице цитиране литературе, 
126 напомена, 15 табела и 39 слика.] 

Увод. Неколики елементарни појмови из полидимензионалне геометрије. 

Први одељак. Елементи за дескрипцију појава и љихових механизама. Де

скриптивни елементи појава. Механизми појава. 

Други одељак. Спона између механизма и манифестације појава. 
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Диференцијалне једначине појава. Основне диференцијалне једначине. Ге

нерална трансформација основних једначина. Трансформација једначина за 

појаве са холономним системом. Трансформација основних једначина за 

потенцијалне појаве. Кондензовани облици једначина. 

Трећи одељак. Непосредне последице феноменолошких диференцијалних 

једначина. Стационарне фазе појава. Теорема живих сила и њене феноме

нолошке последице. Акција диёконтинуалних узрока. 

Четврти одељак. Манифестација појаве као последица састава њенога ме

ханизма. Квантитативна слика појаве. Квалитативна слика појаве. 

Пети одељак. Састав и шеме феноменолошких механизама. Комбинације и 

дистрибуција улога у механизмима појава. Варијације активитета у меха

низмима појава. 

Шести одељак. Феноменолошке аналогије. Математичке аналогије. Квали

тативне аналогије. 

Увоg у елеменШе маШемаШичке феноменолоiије, Библиотека Српска 

кљижевност у сто књига - Филозофи, Матица српска - Српска књиже

вна задруга, књ. 89, Нови Сад, 1966, стр. 78-89 (приредио Драган М. 
Јеремић). 

СТОЈАНОВИЋ КостА: Дело, Београд, 1911, t. LXI, стр. 238-249; 344-360; 
1912, t. LXII, стр. 93-104, 264-171, 424-434. 

СТОЈАНОВИЋ КостА: Исто, Расйраве и чланци из науке и филозофије, 

Београд, 1922, стр. 256-313. 
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Revue semestrielle, 1929, t. XXXIV (Х 2). 

223 

283 

Јеgно iiиiiiaњe о iеоgезиски.м линијама iiовршина 

Jugoslavenska akademija znaпosti i umjetnosti, Rad, knj. 234, Razred matemati
cko-prirodoslovni, knj. 71, Zagreb, 1927, str. 189-195. 
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1928, рр. 16-18. 

FEHR G.- PIETSCH Н.: FdM, В. 53, S. 660. 

224 

Теорија елиiiiiiичких функција 

Удружење студената математике на Београдском универзитету,. Бео
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граду.] 

ИсШо, Удружење студената математике на Београдском универзитету, 

Београд, 1928, стр. 194; 15,6 х 23,4. 
ИсШо, Удружење студената математике на Београдском универзитету, 
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Integrales oscillantes. 

Equations lineaires homogenes du second ordre. Equations d'ordre superieur et sy
stemes. 

Encadrement des courbes integrales 

Tbloremes de la moyenne. 

Index ЬiЬliographique. 

HAUPT: ZЬl, В. 1, S. 60. 

MtrLLER М.: FdM, В. 57, S. 499-500. 

BuнL А.: L'Enseignement mathematique, Geneve, 1931, t. ХХХ, рр. 179-180. 

Revue semestrielle, 1933, t. XXXVI/2 (Н 1). 

АБАКУМОВИЋ Вошсллв: О еzзисiйенцији инiйеzрала gиференцијалних 

јеgначина gpyzoz pega који йролази кроз gве унайреg gaiйe Шачке, Срп-



292 БИБЛИОГРАФИЈА 

ска академија наука, Глас, књ. CXCI, Први разред, књ. 96, Београд, 1948, 
стр. 53-66. 
БЕРТОЛИНО М.: Неке функционалне нејеgнакосШи gобијене йри.мено.м 

Чайлиzинове .меШоgе и уйоређивање са резулШаШо.м М. ПеШровиhа, 

Весник Друштва мат. и физ. НРС, Београд, 1957, vo1. IX, 1-2, стр. 87-94. 
BERTOLINO М.: ћ·ocedes de l' encadrement des solutions des equations differen
tielles, Весник Друштва мат. и физ. НРС, Београд, 1957, vo1. IX, 3-4, стр. 
261-268. 
БЕРтолино М.: При.меgба у вези са јеgни.м сШаво.м Михаила ПеШровиhа, 
Весник Друштва мат. и физ. НРС, Београд, 1958, vo1. Х, 1-4, стр. 
115-118. 
БЕРтолино М.: Прилози Михаила ПеШровиhа квалиШаШивној анализи 

gиференцијалних јеgначина, Математичка библиотека, 38 (1968), стр. 
127-142. 

256 

Directions des tangentes е п relation avec la longueur de l' arc 

Comptes rendus du Congres de 1 'Association fraщ:aise pour 1' avancement des sci
ences, s Mathematiques, Nancy, 1931, рр. 54-55. 
FENCHEL W.: ZЬl, В. 6, S. 177. 
PIETSCH Н.: FdM, В. 57, S. 862. 

257 

О зaвucнociiiu ме!Ју величинама у заgацима 

Математички лист за средњу школу,95 Београд, 1932, t. I, 3-4, стр. 37-44. 
ИсШо, Чланци. Друштво математичара и физичара НРС, Београд, 1949, 
стр.1-9. 

ИсШо, Чланци из математике за ученике средњих школа. Нолит, Бео

град, 1957,стр.5-12. 

РЕМЕР А.: МаШе.маШички лисШ за среgњу школу, Гласник Југословен
ског професорског друштва, Београд, 1932, t. XII, 7, стр. 669-670. 
ЋЕРАсимовиъ Б.: Јеgан заgаШак о Шроуzлу, Matematicko-fizicki list, 
Zagreb, 1957-58, t. VIII, 1, str. 3-6. 

258 

Прослава 400-iоgишњице College de France96 

Српска краљевска академија, Годишњак за 1931, t. XL, Београд, 1932, 
стр. 273-276. 
[Саопштено у АПН, 19. октобра 1931.] 
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259 

Правилник о изgавању билiiiена на ciiipaнo.м језику за 
.мaiiie.мaiiiичкe и iipиpogнe науке 97 

Српска краљевска академија, Годишњак за 1931, t. XL, Београд, 1932, 
стр. 280-283 (са Б. Гавриловићем и И. Ћајом). 

[Саопштено у АПН 4. јануара 1932.) 

260 

Неколико ciiiaвoвa о .мајорирању целих функција 

Српска краљевска академија, Глас, књ. CLII, Први разред, књ. 76, Бео
град, 1932,стр.95-103. 

[Саопштено у АПН 30. маја 1932.] 

Quelques propositions sиl' la majoration des.fonctions entieres, Academie royale 
de SerЬie, Bulletin А, N° 1, Belgrade, 1933, рр. 43-46. 

JANCZEWSКI: ZЬl, в. 8, s. 364. 
DINGHAS А.: FdM, В. 59, S. 1039. 

261 

А propos d'иne recente application de l' astronomie а la climatologie 

Memoires, PuЬlications de l'Observatoire astronomique de l'Universite de Bel
grade, Belgrade, 1932, t. I, рр. 7-12. 

262 

Рачунање са бројним раз.маци.ма 

Предаваља на Београдском универзитету, издање Задужбине Луке 

Ћеловића Требињца, Београд, 1932, стр. П+ 193; 15,9 х 23,7. 
1. Бројни размаци у елементарним рачунима. Бројни размаци као матема
тички елементи. Рачунски представници бројних размака. Линеарни рачунски 

представници бројних размака. Трансформација рачунских представника 

бројних размака. Функција бројног размака. Функција више бројних размак1. 

Систем функција бројних размака. Стални и променљиви бројни размаци. 

Бројни размаци у аритметици и алгебри. Потпуна и непотпуна функцио

нална зависност. 

П. Бројни размаци у инфинитезималном рачуну. Диференцијаљење и инте

граљење бројних размака. Одређени интеграли као бројни размаци. Обична 

теорема средњих вредности интеграла. Друга теорема средњих вредности 

интеграла. Лучни интеграли као бројни размаци. Површине у простору као 

бројни размаци. Разне класе одређених интеграла као бројни размаци. 
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Ш. Бројни размаци за интеграле диференцијалних једначина. Међусобно 

упоређиваље диференцијалних једначина. Прва метода. Друга метода. Ква

литативни први интеграли диференцијалних једначина. Интегрални размаци 

одређени помоћу квалитативних првих интеграла. Диференцијалне једначи

не првог и другог реда са осцилаторним интегралима. Размаци за интеграле 

система симултанихједначина. Размаци за интеграле парцијалних диферен

цијалних једначина. 

MITRINOVIC S. D.: FdM, В. 58, S. 1185. 

КАРАПАНЏИЋ ЂоРЂЕ: Израчунавање sin функција у функцији уzла, Гла
сник Југословенског професорског друштва, Београд, 1934, t. XV, 4, стр. 
336-341. 

ФЕМПЛ С.: Приближна формула за омоiйач косе кружне куйе, Српска 

академија наука, Зборник радова, књ. VII, Математички институт, књ. 
1, Београд, 1951, стр. 135-142. 

ФЕмпл С.: О јеgној линеарној комбинацији нормалних елийiйичких ин

Шеzрала Ј и // врсiйе, Српска академија наука, Зборник радова, књ. L, 
Математички институт, књ. 5, Београд, 1956, стр. 61-112. 

MARKOVIC D.: Un mode de deteгmination des integrales premieres qualitatives 
des equations dif.ferentielles ordinaires, Весник Друштва мат. и физ. НРС, 
Београд, 1957, vol. IX, 3-4, стр. 179-184. 

БЕРТОЛИНО МилоРАд: Неке функционалне нејеgнакосiйи gобијене йри

меном Чайлиzинове мeilioge и уйоређивање са резулiйаiйима М. Пеiйро

виhа, Весник Друштва мат. и физ. НРС, Београд, 1957, vol. IX, 1-2, стр. 
87-94. 

BERTOLINO М.: Procedes de l' encadrement des solutions des equations dif.feren
tielles, Весник Друштва мат. и физ. НРС, Београд, 1957, vol. IX, 3-4, стр. 
261-268. 

ЋЕРАсимовиъ БожидлР: Јеgан заgаiйак о Шроуzлу, Matemaciko-fizicki 
list, Zagreb, 1957-58, t. VIII, 1, str. 3-6. 

МитРИНОВИЋ С. Д.: Важније нејеgнакосiйи, Математичка библиотека, 

Београд, 1958, бр. 7, стр. 64. 

[Посвећено успомени ~а Михаила Петровића.] 

AczEL Јмюs: Нејеgнакосiйи и њихова йри.мена у елеменiйарном решава
њу заgаiйака са максимумом и минимумом, Математичка библиотека, 

Београд, 1961, бр. 18, стр. 111-138. 

МитРиновиъ С. Д.: Нејеgнакосiйи. - Маiйемаiйички меiйоgи у физици и 

Шехници /, Београд, 1965, стр. 41-42. 

МиТРИНОВИЋ С. Д.: Геомеiйријске нејеgнакосiйи, Математичка библио

тека, Београд, 1966, бр.31,стр. 116. 
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ВАСИЋ П.: Гео.меШријске 1-tejeg1-taкociiiи у раgови.ма Михаила ПеШро

виhа, Математичка библиотека, 38 (1968), стр. 105-112, 

Михлиловиъ Д.: Дойри1-tос Михаила ПеШровиhа 1-tебеској .мехаNици, 

Математичка библиотека, 38 (1968), стр. 143-152. 

БЕРТОЛИНО М.: Прилози Михаила Пeiiipoвuha квалиШаШuв1-tој а1-tализи 

gифере7-tцијалних јеgначина, Математичка библиотека, 38 (1968), стр. 
127-142. 

Тлсковиъ Миллн: Два йробле.ма Михаила Пeiiipoвuha, Споменица 

1968, стр. 183-188. 

263 

Un proЫeme sur la chaleur rayonnante 

PuЬlications mathematiques de 1'Universite de Be1grade,98 Be1grade, 1932, t. I, 
рр. 1-7. 

FELLER WILLY: ZЬl, В. 5, S. 282-283. 

ScнwANк: FdM, В. 58, S. 903. 

264 

Sur une foncitionnelle 

PuЬlications mathematiques de 1'Universite de Be1grade, Belgrade, 1932, t. I, рр. 
149-156. 

FENCНEL W.: ZЬl, В. 5, S. 201. 

RoaosiNsКI: FdM, В. 58, S. 211. 

PoPOVICIU Т.: Les.fonctions convexes, Actualitee 99, Paris, 1944. 

Томиъ Мио дР лг: Gauss-oв ciiiaв о ШежишШу и ње2ова йри.ме1-tа, Весник 
Друштва мат. и физ. НРС, Београд, 1949, vo1. I, 1, стр. 31-40. 

GrACCARDI F.: Su alume disuguagliasize, Giorn. Mat. Finanz., 1 (4) (1955), рр. 
139-153. 

МАРКОВИЋ Д.: Повоgо.м jeg1-te 1-tejeg1-taкociiiи М. ПеШровиhа, Весник 
Друштва мат. и физ. НРС, 11 (1959), стр. 45-53. 

MIТRINOVIC S. D.: Najednakosti. - Matematicke metode и .fizici i tehnici, Ј, Beo
grad, 1965, str. 41-42. 

Влсиъ П.: Hejeg1-taкociii Михаила ПеШровиhа за ко1-tвекс1-tе фу1-tкције, 
Математичка библиотека, 38 (1968), стр. 101-104. 

Влсиъ ПЕТАР: SuY une inegalite de М. Petrovic, Споменица 1968, стр. 

129-134. 
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265 

Кроз iiоларну oблaciii 

Српска књижевна задруга, Београд, 1932, коло XXXV, бр. 237, стр. 248; 
12,4 х 18,3. 

Кратак опис пута. 

Дуж норвешке обале. Поред Медвеђег острва и обала Шпицберга. 

Дуж банкизе и обале Гренланда. Повратак у Европу. 

Послови поларних експедиција. 

Тражеље нових путева за везу између појединих земаља. Тражеље нових 

земаља. Покушаји да се приђе што ближе полу. Трговачке везе и послови 

са поларном облашћу. Трагаље за несталим експедицијама. Научни послови 

поларних експедиција. Рударска истраживаља у поларној области. Овогоди

шља испитиваља у поларној области. 

Тешкоће и опасности путоваља кроз поларну област. 

Поларне трагедије. 

Трагедија једне енглеске експедиције. Трагедија једне америчке експедици

је. Трагедија једне шведске експедиције. Трагедија једне норвешко-фран

цуске експедиције. Трагедија спречена у последљем часу. 

Међу Ескимима. 

Гренландски Ескими. Ескими у лову. Духовни живот Ескима. 

Индустрија лова у поларној области. Лов поларних животиља. 

Једна ловачка трагедија. 

Лов китова у поларној области. 

Кит као предмет лова. Стари начин китолова. Нови начин китолова. Вели

ки немачки филозоф о лову китова и риболову. 

Коме припадају земље Северне поларне области. 

Из живоШа Ески.ма, Гласник Подмлатка Црвеног крста, Београд, 1939, 
t. XVIII, бр. 10, стр. 11-12. 
Не.мачки филозоф о лову киШова и риболову, Српски народ, Београд, 

1943, стр. 6 (19. јун 1943). 
Како се gанас лове киШови, Коло, Београд, 1943, г. П, бр. 64, стр. 6. 

СШари начин киШолова, Коло, Београд, 1943, г. П,. бр. 65, стр. 6-7 
[Одломак] 

МеЬу Ески.ми.ма. - ИнgусШрија лова у йоларној обласШи, Далека копна 

и мора, Просвета, Београд, 1948. 

[Одломак] 

Са АркШика go АнШаркШика, Савремена школа, Београд, 1960, Биб
лиотека Марко Поло, коло I, св. 1, стр. 218; 16 х 21. 

[Избор чланака] 
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ЂАЈА И.: Политика, Београд, 1932, г. XXIX, б. 8777, стр. 7. Правда, Бео
град, 1932 (16. октобар}. 
М: Књижевни север, Суботица, 1932, (1. новембар). 
БогдАНОВИЋ МилАн: XXXV коло Срйске књижевне заgру2е, Српски 
књижевни гласник, Београд, 1932, t. XXXVII (н. сер.), 8, стр. 59-61. 
Пим.: Живой1 и pag, Београд, 1933, књ. XIV, бр. 82, стр. 120-121. 
Поповиъ ПАВЛЕ: ИзвешШај Уйравно2 оgбора Срйске књижевне заgру-

2е, Гласник Српске књижевне задруге, Београд, 1933, t. XVI, 36, стр. 
1-10. 
Ђ.: Гласник Српске књижевне задруге, Београд, 1933, t. XV, 35, стр. 
13-14. 
БогдАНОВИЋ МилАн: Гласник Српске књижевне задруге, Београд, 

1933, t. XV, 35, стр. 14. 
М.: Гласник Српске кљижевне задруге, Београд, 1933, t. XV, 35, стр. 
14-15. 

266 

Remarque sur les equations differentielles des fonctions elliptiques 

Comptes Iendus du Congies iпteшational des mathematiciens, Zfuich, 1932, рр. 
1-2. 
Исй1о, Verhandlungen Kongiess Ziiiich 1932, 2, S. 38-40. 

FdM, В. 58, S. 398. 

267 

Meljyнapogнu конiрес .мaiiie.мaiiiuчapa у Zйrich-y 

Српска краљевска академија, Годишњак за 1932, t. XII, Београд, 1933, 
стр. 263-266 (са А. Билимовиhем). 
[Саопштено у АПН 7. новембра 1932.] 

268 

У йociiiojбuнu йравоiа iycapciiiвa 

Политика, Београд, 1933, г. ХХХ, бр. 8858, стр. 4 (6-9. јануар). 

269 

Јеgан Беоiраlјанин у iiociiiojбuнu йравоiа iycapciiiвa. - Буканири и 
Флибусiiiири 

Политика, Београд, 1933, г. ХХХ бр. 8859, стр. б (10. јануар). 
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270 

Крволочии Долонац 

Политика, Београд, 1933, г. ХХХ, бр. 8860, стр. б (11. јануар). 

271 

На iусарским ociiipвuмa 

Политика, Београд, 1933, г. ХХХ, бр. 8861, стр. 6 (12. јануар). 

272 

Феноменолошко йресликавање 

Српска краљевска академија, Посебна издања, књ. XCVII, Природња
чки и математички списи, књ. 26, Београд, 1933, стр. VII + 236; 16 х 24. 
[Саопштено у АПН 6. фебруара 1933.] 

Увод. 

Пресликаваље факата. 

Пресликаваље уопште. Општи појам пресликаваља. Конвенционално пре

сликаваље. Природно пресликаваље. 

Заједничке појединости факата. Елементи и суштине факата. 

Заједничке појединости у суштинама факата. Примери заједничких поједи

ности у суштинама диспаратних факата. 

Сличност диспаратних факата. Сличност сведена на истоветност. 

Овлашне сличности исказане пресликаваљем помоћу поређеља, асимила

ције, метафора, алегорија и афоризама. Пресликаваље времена. Језгра сли

чности у науци и поезији. 

Научне аналогије. Научне аналогије уопште. Примери научних аналогија. 

Математичке аналогије у диспаратним фактима. 

Феноменолошко пресликаваље по заједн__ичким појединостима. Принцип 

пресликаваља по заједничким појединостима. Пресликаваље аналошких 

група у типове. Феноменолошко пресликаваље тока временских факата. 

Феноменолошко пресликаваље механизма временских факата. Феномено

лошко пресликаваље улога. Геометријско-феноменолошко пресликаваље. 

Феноменолошки прототипови. Битни и променљиви саставци у феномено

лошким типовима факата. Феноменолошки прототипови. 

Математичке нијансе саставака у феноменолошким типовима. 

Ограниченост скупа феноменолошких улога. 

Предвиђаље пресликаваљем. 

Предвиђаље по заједничкој слици аналошке групе. Примарни и изведени 

факти у језгру сличности. Математика у проширеном смислу. Прецизне и 
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овлашне математичке појединости. Предвиђаље временског тока факата 

по типу љиховог механизма. 

Предвиђаље по једној општој заједничкој црти у свету факата. 

Економски фактори. Штедља везана за економске факторе. Економски 

фактори са конкретним значељем. Емпирички економски фактори. 

Инверсно феноменолошко пресликаваље. 

Феноменолошке улоге и математичке нијансе у инверсној феноменолошкој 

слици. Разноликост фактора са истом феноменолошком улогом. Матема

тичке нијансе у феноменолошким улогама. Математичке нијансе у последи

цама суделоваља феноменолошких улога. 

Примери феноменолошког и инверсног пресликаваља у временским фак

тима. Расподеле у неколиким врстама конкретних временских факата. 

Инверсна слика феноменолошке улоге терена. 

Митологија факата. Митско пресликаваље. Механистичка митологија. Фе

номенолошка митологија. Релативистичка митологија. 

ПЕЈОБИЋ Т.: Српски књижевни гласник, Београд, l933, t. XL (н. сер.) 1, 
стр. 133-135. 
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Une classe d' integrales premieres des equations dif.[erentielles du second ordre, 
Academie royale de SerЬie, Bulletin А, N° 2, Belgrade, 1935, рр. 159-162. 
HAUPT: ZЬI, В. 11, S. 349. 
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302 

При.меgбе о йробле.му iiipujy iiieлa 
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Са океанским рибарима 

Српска књижевна задруга, Београд, 1935, Савременик, коло V, књ. 19, 
стр. 245; 12,6 х 18,9. 

[Илустровано са 109 слика.] 

Предговор. 

Од француске обале до Њуфаундленда. 

Од Ла Рошела до Сен-Пјера и Миклона. Од Сен-Пјера до Магдаленских 

острва. Од Магдаленских острва на Ушћу Сен-Лорана. На острву Анти
кости. Поред обала Лабрадора. Низ хладну Лабрадорску струју. 

Њуфаунленд и његово становништво. 

Острво и његова главна варош. Први трансокеански кабл. Унутрашњост 

Њуфаундленда и његови становници. Занимљивости о животу у колонији. 

Ловци фока на Њуфаундленду. Локални риболови на Њуфаундленду. 

Индустријски лов бакалара на њуфаундлендским ловиштима. Бакалар и 

његова економска вредност. Њуфаундлендска рибља ловишта. Са океан

ским рибарима удичарима на послу. Са океанским рибарима мрежарима на 

послу. Индустријска прерада бакалара. Историја и припадништво њуфаун

длендских риболова. Проналазак њуфаундлендских риболова. Прве фран

цуске рибарске колоније на Њуфаундленду. Француске рибарске колоније у 

заливу Сен-Лорана. Борбе и ратови око њуфаундлендских и сен-лоранских 

риболова. Бродоломи у области рибљивих ловишта. 

ПуШ go Њуфаунgленgа. Њуфаунgленg и ње'iово сШановнишШво, Далека 
копна и мора, Просвета, Београд, 1948. 

[Одломак] 

По 'iусарски.м и gру'iи.м осШрвима, Ново поколење, Београд, 1952, 
књига Знање, 5, стр. 262; 15,4 х 20,3. 

[Избор чланака] 

С океанским рибарима, Минерва, Суботица, 1953, Омладинска коло, св. 
5, стр. 31; 16 х 22. 

[Избор чланака] 

Са АркШика go АнШаркШика, Савремена школа, Београд, 1960, Биб
лиотека Марко Поло, Коло 1, св. 1, crp. 218; 16 х 21. 

[Избор чланака] 

БАБИЪ ВЛАДИМИР: ПуШойис о океанским рибарима, Народне новине, 
Београд, 1935, 101,бр.244,стр.2-4. 

ТОПАЛОВИЋ Милица: Сна'iа, Београд, 1935, t. VIII, бр. 9, стр. 270. 

М. Т.: Опленац, 1/1934-35, бр. 6-7, стр. 212-13. 
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ЂАЈА ИВАН: Српски књижевни гласник, Београд, 1935, t. XLIV (н. сер.) 
8, стр. 660. 

Ф. П.: Јавност, Београд, 1935, t. I, 15, стр. 355-56. 

М. Т.: Гласник Српске књижевне задруге, Београд, 1936, t. XIX, 44, стр. 24. 

306 

Spectres des interes simples et composes 

Sphinx, Bruxelles, 1935, t. V, р. 93. 

307 

Jegan gиферепцијалпи алiориШа.м и њеiове йри.мепе 

Српска краљевска академија, Посебно издање, књ. CXI, Природњачки 
и математички списи, књ. 30, Београд, 1936, стр. V + 235, 16 х 24. 

[Саопштено у АПН 21. октобра 1935.] 

1. Релативне вредности извода и њихове међусобне везе. 

11. Функције дефинисане алгоритмом !!.n. 

Ш. Везе између особина функције и њених извода !!.n. 

IV. Аналитичке примене алгоритма д.n. 

V. Летимични поглед на конкретне примене алгоритма д.п. 

MITRINOVIC S. D.: FdM, В. 62, S. 1184-1185. 

МитРиновиЋ С. Д.: Неколико ставова о Riccati-jeвoj gиференцијалној 

јеgначини, Српска краљевска академија, Глас, књ. CLXXXI, Први раз
ред, књ. 90, Београд, 1939, стр. 169-236. 

МитРИНОВИЋ Д.: О јеgној gиференцијалној јеgначини, Мат. библ., 38 
(1968), стр. 97-100. 

BANDIC I.: Sur l'iпtegratioп d'uпe equatioп dif.fereпtielle поп liпeaire du deuxieme 
ordre, Весник Друштва мат. и физ. НРС, Београд, 1957, vol. IX, 1-2, стр. 
17-28. 

BANDIC I.: Оп а Recurreпt Liпear Dif.fereпtial Equatioп of the Secoпd Order, 
Glasпik mat.-fiz. i astr., Zagreb, 1957, t. 12, З, рр. 181-187. 

BANDIC I.: Sur ипе classe d' equatioпs difereпtielles поп- liпeaires du deuxieme 
ordre, Glasпik mat.-fiz. i austr., Zagreb, 1959, t. 14, 2, рр. 143-152. 

БАНДИЋ И.: МеШоgе решавања неоgреЬених gиференцијалних јеgначина 
које се јављају у Шеорији елекШрициШеШа, хиgроgина.мици и елекiйро

ници, Публикације Електротехничког факултета, Мат. и физ., Београд, 

24 (1959), стр. 1-40 (докторска дисертација). 
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БАНДИЋ И.: О јеgној класи gиференцијалних јеgначина йрво2 pega, Ве
сник Друштва мат. и физ. НРС, Београд, 1958, vol. Х, стр. 95-104. 
БАНДИЋ И.: О 2енералисаној меШоgи каноничних Шрансформација 

Eиler-a, Весник Друштва мат. и физ. НРС, Београд, 1961, t. XIII, 3-4, стр. 
173-182. 
МИТРИНОВИЋ Д.: ЖивоШ Михаила ПеШровиhа, Мат. библ. 38 (1968), 
стр. 7-32. 
ЋОРЋЕВИЋ Р.: О јеgном ПеШровиhевом ойераШору, Математичка би

блиотека, 38 (1968), стр. 153-156. 
БЕРтолино М.: Прилози Михаила ПеШровиhа квалиШаШивној анализи 

gиференцијалних јеgначина, Математичка библиотека, 38 (1968), стр. 
127-142. 

308 

На Magazacкapy 

Политика, Београд, 1936, г. XXXIII, бр. XXXII, бр. 9926, стр. 7 (6-9. јануар). 

309 

О јеgној класи gиференцијалних јеgначина йрвоzа pega 

Српска краљевска академија, Глас. књ. CLXXIII, Први разред, књ. 85, 
Београд, 1936, стр. 23-36. 
[Саопштено у АПН 23. марта 1936.) 
Sиr une classe d' equations dif.{erentielles du premia ordre, Academie royale de 
SerЬie, Bulletin А, N° 3, Belgrade, 1936, рр. 1-5. 

MOLLER Млх: FdM, В. 62, S. 1264-1265. 
PANNWIТZ ERIKA: FdM, В. 62, S. 1265. 

310 

С ловци.ма .морских слонова -На йраiу јужне йо.!)арне обласiiiи -
Забачена, очајно усамљена и йyciiia Карzеленска ociiipвa 

Политика, Београд, 1936, г. XXXIII, бр. 10019 (11. април). 

311 

О йройорционално.м йpegciiiaвнишiiiвy 103 

Гласник Југословенског професорског друштва, Београд, 1936, t. XVI, 
8, стр. 719-733. 
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312 

Н eogpeljeнe gиференцијалне јеgначине 104 

Српска краљевска академија, Глас, књ. CLXXIII, Први разред, књ. 85, 
Београд, 1936, стр. 171-180. 

[Саопштено у АПН 8. јуна 1936.] 
Equations d(fferentielles indeterminees, Academie royale de SerЬie, Bulletin А, 
N° З, Belgrade, 1936, рр. 183-188. 

JANCZEWSКI М.: ZЬl, в. 16, s. 163. 

PERRON 0.: FdМ, В. 62, S. 547. 

313 

Interpretations geometriques du theoreme de Wilson 

Sphinx, Bruxelles, 1936, t. VI, 7, р. 110-111. 

314 

Sur une courbe remarquahle 

Sphinx, Bruxelles, 1936, t. VI, 11, рр. 103-104. 

HAHN W.: FdM, В. 62, S. 125. 

315 

Remarque sur les zeros des integrales de Laplace-Abel 

Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Serie А: Sciences 
mathematiques, Cracovie, 1936, р. 523-527. 

[Саопштено у Пољској академији наука 9. новембра 1936.] 

HILLE Е.: ZЬl, В. 16, S. 40. 

KLOOSTERMAN D. Н.: FdM, В. 63, S. 272. 

316 

Role des decimales dans certains prohlemes elementaires d'analyse et de 
geometrie 

PuЬlications mathematiques de l'Universite de Belgrade, 1936, t. V, рр. 1-9. 

ROGOSINSКI: ZЬl, В. 17, S. 204. 

SCНIFFNER: FdM, В. 62, S. 1202. 



312 БИБЛИОГРАФИЈА 

317 

Propositions sur les fonctions meromorphes 

PuЬlication mathematiques de l 'Universite de Belgrade, Belgrade, 1936, t. V, рр. 
163-168. 

ROGOSINSКI: ZЬI, В. 17, S. 216. 

DINGHAS А.: FdM, В. 62, S. 1211. 

318 

Theoreme sur les fonctions algebriques а coefficients tayloriens 
commensuraЬles 

Revue Mathematiques de l'Union interbalkanique, Athenes, 1936, t. 1, 1, рр. 
11-16.105 

ZЬl, В. 15, S. 19. 

PETERSSON Н.: FdМ, В. 62, S. 1229-1230. 

319 

Sur ипе equation difjerentielle lineaire rattachee а la gamma jonction 

Revue Mathematique de l'Union interbalkanique, Athenes, 1936, t. 1, 2, рр. 
129-134. 

SzEGb G.: ZЬI, В. 16, S. 251. 

SCHMIDT HERMANN: FdM, В. 63, S. 317. 

320 

Rapport arithmetique entre deux suites de nombres rattachees aux equations 
differentielles du premier ordre 

Revue Mathematique de l'Union interbalkanique, Athenes, 1936, t. 1, 2, рр. 
167-171. 

STEPANOFF W.: ZЬI, В. 17, S. 164; s. 465. 

PERRON 0.: FdM, В. 63, S. 416. 

321 

Equatioпs differeпtielles du premier ordre а iпtegrales bornees 

La Revista de Ciencias, Lima (Peru), 1936, t. XXXVIII, 418, рр. 109-114. 

STEPANOFF W.: ZЬI, В. 16, S. 112. 

MOLLER МАХ: FdM, В. 62, S. 1261-1262. 
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322 

Quelques contributions elementaires recentes au prohleme des trois corps 106 

Memoires, PuЬlications de l'Observatoire astronomique de l'Universite de Bel
grade, Belgrade, 1936, t. 111, рр. 19-28. 

PETRONIEVICS BRANISLAV: Quelques theoremes nouveaux dans le proЬleme des 
trois corps. Memoires, PuЬlications de l'Observatoire astronomique de l'Univer
site de Belgrade, Belgrade, 1938, t. IV, р. 53-61. 

Михлиловиъ Д.: Дойринос Михаила ПеШровиhа небеској .механици, 

Математичка библиотека, 38 (1968), стр. 143-152. 

323 

По забачени.м ociiipвu.мa 

Српска књижевна задруга, Београд, 1936, Поучник, књ. IX, стр. 294; 
13,5 х 19,4. 

1. Острва јужног Атлантског океана. 
На острву Свете Ј елене. Од француске обале до острва Свете Ј елене. На 

острву Света Јелена. Наполеоново путовање до острва Света Јелена. Дана

шње острво Света Јелена и његова интересантност. По осамљеним острви

ма јужног Атлантског океана. На острву Тристан д' Акуња. На острву Г оф. 

У правцу острва Буве. У повратку за Европу. 

11. Острва јужног Индијског океана. 
По осамљеним острвима јужног Индијског океана. 

Од Француске обале до Мадагаскара. Од Мадагаскара до острва Амстердам 

и Сен-Пол. Додир осамљених острва са светом. На острву Амстердам. На 

острву Сен-Пол. Од острва Сен-Пол до Кергеленских острва. На острвима 

Кергелен. Научни послови сапутника. 

Ш. Китоловна индустрија. 

Индустријски лов китова. Кит као предмет лова. Стари начин китолова. 

Модерни начин китолова. Кратка историја индустријског китолова. 

Данашњи китолов у морима јужне хемисфере. Припадништво китоловних 

области јужне хемисфере. 

По оса.мљени.м осШрви.ма Јужноz инgијскоz океана, Далека копна и мо

ра, Просвета, Београд, 1948. 

[Одломак] 

Са АркШика go АнШаркШика, Савремена школа, Београд, 1960, Би
блиотека Марко Поло, коло I, св. 1, стр. 218; 16 х 21. 

[Избор чланака] 

По zусарски.м и gруzи.м осШрви.ма, Ново поколење, Београд, 1952, 
књига Знање 5, стр. 262; 15,4 х 20,3. 
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[Избор чланака] 

Живи сШвор без нейријаШеља, Коло, Београд, 1943, г. 11, бр. 62, стр. 6-7. 
[Одломак] 

БАБИЋ Ћ. ВлАДИМИР: Београдске општинске новине, Београд, 1936, 
t. LIV, 12, стр. 943. 
Б.: Јавност, Београд, 1936, t. П, бр. 33, стр. 736. 

324 

Kapaкiiiepиciiiичнa кoнciiiaнiiia бројних низова107 

Гласник Југословенског професорског друштва, Београд, 1936, t. XVII, 
2-3, стр. 148-157. 
ИсШо, Чланци, Друштво мат. и физ. НРС, Београд, 1949, стр. 66-74. 

325 

Јеgна вpciiia бројних квази-инваријанаiiiа 

Српска краљевска академија, Глас, књ. CLXXV, Први разред, књ. 86, 
Београд, 1937, стр. 137-174. 
[Саопштено у АПН 19. октобра 1936.] 

Генералности о бројним квази-инваријантама. Бројне квази-инваријанте за 

интеграле диференцијалних једначина. Граничне криве бројних квази

-инваријаната. Функционалне појединости везане за облик квази-инварија

ната. Квази-инваријанте целих функција са реалним нулама. Примери. Ква

зи-инваријанте полинома са реалним нулама. Полиноми чије су нуле све 

реалне. Примена на диференцијалне једначине. 

Sur une espece de quasi-invariants numeriques, Academie royale de SerЬie, Bul
letin А, N° 4, Belgrade, 1938, рр. 43-59. 

HILDEBRANDT: ZЬl, В. 20, S. 210. 
PFLUGER А.: FdM, В. 64, S. 424. 
ZARDECКI V.: FdM, в. 63, s. 1027. 

326 

Јеgна северна оаза 

Политика, Београд, 1937, г. XXXIV, бр. 10283, стр. 6 (6-9. јануар). 

327 

Био-библиоiрафија - XV 

Српска краљевска академија, Годишњак за 1936, Београд, 1937, t. XLVI, 
стр. 266-269. 
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328 

О gвосiiiруки.м йоiiiенцијални.м реgови.ма 

Српска краљевска академија, Глас, књ. CLXXV, Први разред, књ. 86, 
Београд, 1937, стр. 175-199. 
[Саопштено у АПН 22. фебруара 1937.] 
Sur les series entieres douЬles, Academie royale de SerЬie, Bulletin, А, N° 4, Bel
grade, 1938,рр. 139-147. 
Loscн F.: ZЬl, В. 19, S. 339. 
LEJA F.: FdM, В. 64, S. 251. 
ZARDECКI V.: FdM, в. 63, S. 985. 

329 

Моgерно iycapciiiвo у Црвеном .мору 

Политика, Београд, 1937, г. XXXIV, бр. 10395, стр. 9, (1. мај). 

330 

Ciiiвapнe и йривиgне ieo.мeiiipиjcкe нe.мoiyhнociiiи 108 

Билимовиъ А. - АНЋЕЛИЋ Т.: Гео.меШрија за П разреg cpegњux школа, 

Београд, 1937, стр. 84-86. 
ИсШо, Друго издање, Београд, 1942, стр. 104-106. 
ИсШо, Чланци, Друштво мат. и физ. НРС, Београд, 1949, стр. 13-15. 

3Z1 

Integrales ablliennes а bornes algebrico-logarithmiqиes 

Bulletin des Sciences mathematiques, Paris, 1937, 2е serie, t. LXI, 2, р. 290-295. 
Oттo-HEINRICH КELLER: ZЬl, В. 17, S. 258. 
KNESR Н.: FdM, В. 63, S. 339. 

332 

Елийiiiичке функције 

Предавања на Београдском универзитету, Задужбина Луке Ћеловића 

Требињца, Београд, 1937, стр. 128 +Ш; 15,9 х 23,7. 
Основни појмови о периодичним функцијама. 

Генералности о двопериодичним функцијама. 
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Основне елиптичке функције. 

Разни облици редова за основне елиптичке функције. 

Елиптичке функције дефинисане инверсијом општијих интеграла. 

Општи поглед на двопериодичне функције. 

MIТRINOVIC S. D.: FdM, В. 63, S. 998. 

MITRINOVIC S. D., DOKOVIC Z. D.: Specijalne funkcije, Beograd, 1964. 

Тлсковиъ Миллн: Два йроблема Михаила ПеШровиhа, Споменица 

1968,стр. 183-188. 

333 

Series de puissances а coefficients nombres entiers сотте inversions des 
integrales abeliennes 

La Revista de Cieпcias, Lima (Peru), 1937, t. XXXIX, 421, рр. 51-56. 

Oттo-HEINRICH КELLER: ZЬl, В. 18, s. 153. 

FdM, В. 63, S. 999. 

334 

Eqиation iпdetermiпees algebriques а deux iпсоппиеs 

Mathesis, Bruxelles, 1937, t. LI, рр. 183-187. 

SCHRUTKA L.: FdM, В. 63, S. 888-889. 

335 

Риболови у Ти.мичкој крајини 

Рибарски весник, Београд, 1937, t. XV, 1-2, стр. 24-26; 3-4, стр. 52-55; 
1938, t. XVI, 1, стр. 7-8. 

336 

Прослава 300-iоgишњице Descartes-a 

Српска краљевска академија, Годишњак за 1937, t. XLVII, Београд, 
1938, стр. 277-280. 
[Саопштено у АПН 15. октобра 1937.] 
СтиплниЋ Е.: Марин ГеШалgиh, Београд, 1961, стр. 179-181. 

МАТЕЈИЋ А.: Пионири јуzословенске науке, Београд, 1966, стр. 123. 

Стиплниъ Е.: Михаило ПеШровиh о ГеШалgиhевом учешhу у zенези 
аналиШичке zеомеШрије, Мат. библ. 38 (1968), стр. 117-126. 
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337 

Remarques arithmetiques sur une equation differentielle du premier ordre 

Union matematica Argentina, Buenos Aires, 1938, N° З, рр. 17-21. 

[Достављено 25. децембра 1937.] 

SANSONE GIOVANNI: ZЬl, В. 22, S. 22. 

338 

Данашљи найори за йрисвајаље йоларних земаља 

Политика, Београд, 1938, г. XXXV, бр. 10640, стр. 7 (6-9. јануар). 

339 

Le postulatum de Bertrand сотте consequence du theoreme de Goldbach 

Sphinx, Bruxelles, 1938, t. VIII, 2, рр. 19-20. 

WEBER W.: FdM, В. 64, S. 100. 

340 

Kвagpaiiiypa круiа 

Гласник Југословенског професорског друштва, Београд, 1938, t. XVIII, 
7, стр. 603-609. 

ИсШо, Чланци, Друштво мат. и физ. НРС, Београд, 1949, стр. 30-36. 

341 

Како uзiлega йуiiiоваље на caнiiiu леgа. - Пракiiiичан значај 

освајаља Apкiiiuчкe oблaciiiu 

Политика, 1938, г. XXXV, бр. 10744, стр. 7 (23. април). 

342 

Maiiieмaiiiuчкu uнciiiuiiiyiii на Беоiраgском yнuвepзuiiieiiiy -
кошница научноi paga 109 

Политика, Београд, 1938, г. XXXV, бр. 10755, стр. 9, (8. мај). 

МитРИНОВИЋ Д.: ЖивоШ Михаила ПеШровиhа, Мат. библ. 38 (1968), 
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сингуларитете. Практично упутство за интеграцију, диференцијалне јед
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Јеgан ljepgaiicкu gоживљај 

Београдске општинске новине, Београд, 1940, t. LVIII, 4, стр. 355-358. 

373 

Музиканiii Мија Jaioguнaц 

Политика, Београд, 1940, г. XXXVII, бр. 11461, стр. 9 (27. април). 

АнтонИЈЕВИЋ ДРАГОСЛАЈ;З: ЕШнолошко наслеЬе Михаила ПеШровиhа, 
Споменица 1968, стр. 333-344. 

374 

Ро.ман јеiуље 116 

Српска књижевна задруга, Београд, 1940, Поучник, књ. XI, стр. 187; 
13,5 х 19,3. 

ВеХ<:овна природна загонетка. Мистерија јегуље. Први трагови стварности и 

решења једнога дела загонетке. Истраживања Јоханеса Шмита. Двадесет и 

пет година крстарења по океанима. Резултат и значај радова Јоханеса 

Шмита. 

Роман јегуље. Колевка јегуље, њено рађање и прва миграција. Међумор

фоза ларве у стакласту јегуљицу и улазак у слатке воде. Међуморфоза стак

ласте јегуљице у жуту јегуљу. Метаморфоза жуте јегуље у сребрнасту. 

Свадбена прекоокеанско путоваље. 

Јегуља на њеном плодишту. Живот и животне прилике у океанским дуби

нама. Како се практички врше дубинска испитиваља. Кратка историја ду

бинских океанских истраживања. Шта бива са јегуљом на светском пло

дишту. Покуша ји и неуспех истраживања о судбини јегуље после мрестења. 

Допуне роману јегуље. Јегуље разних врста. Нерасветљене мистерије јегу

љиног романа. Од француске обале до светског плодишта јегуље. 

Око Азорских острва. Азорска острва и њихова околина. Шта се радило и 

сазнало у околини Азорских острва. Једна занимљивост у близини светског 

плодишта јегуља. 

ИсШо, Друго издање, Српска књижевна задруга, Београд, 1952, Поу
чник, књ. XI, стр. 188; 13,2 х 18,7. 

Потоклr ТонЕ: Модра птица, 11/1939-40, бр. 9, стр. 283. 

С.: Соко, 2/1940, бр. 6, стр. 212. 

БУЉА Миллн: Летопис Матице српске, 115/1941, CCCLV, бр. 1-2, стр. 
167-168. 

Моrовиъ Динко: ХисШоријаШ исШраживања јеzуље, Anguilla Anguilla L 
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375 

Неоgреlјени, не.моiуhни и нeiioiiiiiyнo оgреlјени iiлани.меiiiриски 
заgаци 

Билимовиъ А. - АнЂЕЛИЪ Т.: Гeoмeiiipuja за V разреg cpegњux школа, 
Београд, 1940, стр. 157-160. 

Иciiio, Друго издање, Београд, 1944, стр. 157-160. 

Иciiio, Чланци, Друштво мат. и физ. НРС, Београд, 1949, стр. 25-29. 

376 

Варљивосiii ока iipи уiiореlјивању gужи и iiовршина 

Билимовиъ А. - АНЂЕЛИЪ Т.: Гeoмeiiipuja за Ј разреg cpegњux школа -
П издање, Београд, 1940, стр. 73-76. 

Иciiio, Tpehe издање, Београд, 1943, стр. 71-76. 

Иciiio, Чланци, Друштво мат. и физ. НРС, Београд, 1949, стр. 10-12. 

377 

О равноiiiежни.м фиiура.ма gва goialjaja са јеgнаки.м 
вероваiiiноhа.ма 

Српска краљевска академија, Глас, књ. CLXXXV, Први разред, књ. 92, 
Београд, 1940, стр. 99-108. 

[Саопштено у АПН 16. децембра 1940.] 
Figures d' equiliЬгe de deux evenements ayant !а meme pгobaЬilite, Academie 
royale de SerЬie, Bulletin А, N° 7, Belgrade, 1941, рр. 55-59. 

FELLER W.: MR, Х, 10, р. 719. 

378 

Ј еgан oiiшiiiи начин iiapa.мeiiiapcкoi изражаваља iiipaнcцeнgeнaiiia 

коначноiреgа 

Српска краљевска академија, Глас, књ. CLXXXV, Први разред, књ. 92, 
Београд, 1940, стр. 83-97. 

[Саопштено у АПН 21. октобра 1940.] 
И п mode geneml de representation paгametгique des tmnscendantes d' огdге fini, 
Academie royale de SerЬie, Bulletin А, N° 7, Belgrade, 1941, рр. 43-54. 

Rпт F. Ј.: MR, Х, 10, р. 686. 
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З79 

Криве линије у равни чија је кривина моноШона функција 

gужине лука 

Српска краљевска академија, Глас, књ. CLXXXV, Први разред, књ. 92, 
Београд, 1940, стр. 111-135. 
[Саопштено у АПН З. фебруара 1941.] 
Courbes planes dont la courbure est fonction monotone de la longueuг de l' аге, 
Academie royale de SerЬie, Bulletin А, N° 7, Belgrade, 1941, рр. 61-69. 
VINCENSINI Р.: MR, Х, 10, р. 736. 

380 

Лов на ајкуле - нов извор великих зараgа 

Политика, Београд, 1941, г. XXXVIII, бр. 11710, стр. 11 (6-9. јануар). 

З81 

Рибарска флора - моgерни инgусШријски морски риболови 

Правда, Београд, 1941, г. XXXVII, бр. 12999-13002. 

З82 

Неколике особине јеgне gиференцијалне јеgначине og важносШи у 
iiроблемима елекШрициШеШа 

Наука и техника, Београд, 1941, t. I, 1, стр. 25-З6. 

З83 

ЕлекШричне аналоiије 

Наука и техника, Београд, 1941, t. I, З, стр. 141-151. 
ПЕТРОВИЋ ВЛАДИМИР: Основи елекйlроШехнике П- ЕлекШрично и .маz

неШно коло. Београд, 1941, стр. Ш+ 256. 

З84 

Преgiовор за књиiу Elie Cartan-a: Улоiа Француске у развоју 
мaiiieмaiiiuкe 117 

Публикације Југословенског астрономског друштва, Београд, 1941, 2, 
стр. З-4. [Превео Милорад Б. Протић.] 

ИсШо, Сатурн, Београд, 1940, t. VI, 4-5 и 6-7. 
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385 

Јеgна енiлеска књиiа у нашој iipeвogнoj књижевносiiiи iipoшлoi века 

Годишњица Николе Чупиhа, Београд, 1941, t. L, Издање Чупиhеве заду
жбине, књ. 83, стр. 128-143. 

РАДОЊИЋ Ј.: Српска академија наука, Годишњак за 1941-1944, Београд, 
1945, t. LI, стр. 221. 

386 

Ћерgаiiски риболови у iipoшлociiiи и у cagaшњociiiи 118 

Српска краљевска академија, Српски етнографски зборник, књ. L VII, 
Друго одељење, књ. 24, Београд, 1941, стр. VIII + 120; 16 х 24. 

Реч унапред. Врсте риба на ђердапским ловиштима. Хидрографске прилике 

при ђердапским риболовима. Ћердапски Дунав и његово корита. Речно дно 

и протицање воде. Режим леда. Риболовно искоришћавање ђердапских хи

дрографских прилика. Генералности. Стари, ишчезли начини великих ђер

дапских риболова: Гарде. Рибарска клопка сет. Риболов на другим ђердап

ским вировима. Једна етнографска занимљивост. Велике ђердапске вршке. 

Морунски струкови. Расподела риболовних места у граничној области 

Србије и Румуније. Ток матице. Аде и прудови. Расподела риболовних места. 

Летимични поглед на данашње ђердапске риболове. Данашњи начин ри

болова. Трговина ђердапском рибом. Осврт на узроке слабљења и ишче

завања некадашњих ђердапских риболова. 

Морун- краљ риба у Дунаву, Српски народ, Београд, 1942, бр. 12, стр. 13. 

[Одломак] 

РАДОЊИЋ Ј.: Српска академија наука, Годишњак за 1941-1944, Београд, 
1945, t. LI, стр. 221. 

387 

Пpociiiи бројеви 119 

Српска краљевска академија, саопштења Академије природних наука, 
Београд, 1943, 13 шт. табака; 21,3 х 29,4 (рукопис). 

[Саопштено у АПН 5. фебруара 1943.] 

388 

Еле..менiiiарна iioc.мaiiipaњa о paciiopegy о.мањих iipociiiиx бројева120 

Српска академија наука, Глас, књ. CLXXXIX, Први разред, књ. 95, Бео
град, 1946,стр.3-45. 
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[Саопштено у АПН 15. јуна 1942.] 
Проблем распореда омањих простих бројева. Прости и сложени бројеви 

облика: бт- lи бт + 1. Геометријско значење горњих аритметичких чиље
ница. Израчунавање тачног броја тачака Е у областима Q1, Q2, Q3. Доње и 

горње границе за бројеве Л- 1 , ~. Л-3 изражене помоћу логаритамске функци
је. Везе функција Л- 1 , ~. Л-3 са распоредом простих и сложених бројева. Ра
според простих омањих бројева. 

LEHMER Н. D.: MR, XI, 4, р. 233. 

389 

Приближно изражавање елиiiШичких iio.мohy еле.менШарних 

функција 121 

Српска академија наука, Глас, књ. CLXXXIX, Први разред, књ. 95, Бео
град, 1946, стр. 47-70. 

[Саопштено у АПН 15. јуна 1942.] 
Приближно изражавање елиптичких помоћу тригонометријских функција. 

Приближно изражавање интеграла елиптичких функција помоћу тригономе

тријских функција. Приближно изражавање Weierstrass-oвe основне елиптичке 

функције Рх помоћу тригонометријских функција. Приближно изражавање 

Weiel'Stl'ass-oвиx функција Al помоhу тригонометријских и експоненцијал
них функција. Приближно изражавање елиптичких помоћу алгебарских 

функција. 

FELLER W.: MR, XI, 4, р. 264. 

390 

Addition аи memoire sиr les eqиations differentielles algehriqиes 122 

Academie Seibe des Sciences, PuЬlications de l'Institut mathematique, Belgiade, 
1947, t. I, рр. 1-4. 

MR, Х, б, р. 378. 

SANSONE Gюv ANNI: ZЬl, В. 32, S. 280. 
PEYOVIТCH Т.: Sur [' integmtion d' un systeme d' equations differentielles, Acade
mie Seibe des Sciences, PuЬlications de l'Institut mathematique, Belgшde, 1948, 
t. П, рр. 176-189. 
MIТRINOVIc D. S.: Mihailo Petrovic i Appelгotova teorema - Istorijska beleska, 
PuЬl. Elektтotehn. Fak., Sei. Mat. 2 (1991), sti. 95-99. 

391 

Daleka kopna i mora 

Просвета, Београд, 1948, стр. 267; 16 х 21. 

[Избор чланака; уредио Гвидо Тартаља.] 
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Међу Ескимима. Индустрија лова у поларној области. У правцу Антилских 

острва. По Француским Антилима и повратак у Европу. Пут до Њуфаунд

ленда. Њуфаундленд и његово становништво. По осамљеним острвима ју

жног Индијског океана. 

392 

Ч ланци 

Друштво математичара и физичара НР Србије, Научна кљига, Бео
град, 1949, стр. V + 110; 17 х 24,4. 

[За штампу приредио и предговор написао Војин Дајовиh.] 

О зависности међу величинама у задацима. Варљивост ока при упоређењу 

дужи и површина. Стварне и привидне геометријске немогуhности. Погре

шни геометријски закључци из непажљиво нацртане слике. Занимљивости 

у примени Питагориног правила. Неодређени, немогуhни и непотпуно 

одређени планиметријски задаци. Квадратура круга. Једно питање из наста

ве о логаритмима. Грешке математичара. Апсолутне и рестриктивне мате

матичке немогуhности. Осетљива места обичних и диференцијалних једна

чина. Поводом једне теореме Г. Pompeiu-a. Карактеристичне константе 
бројних низова. Редуктивни аналитички елементи. 

MR, XI, 8, р. 573. 

393 

По iусарски.м и gpyiu.м ociiipвu.мa 

Ново поколеље, Београд, 1952, кљига Знаље, 5, стр. 262; 15,4 х 20,3. 

[Избор текстова из: У царсйlву iycapa, Са океанским рибарима и По 
забаченим осйlрвима; избор и редакција Божидара Ф. Пејовиhа; у при

логу 63 илустрације.] 

394 

Ciiiepeo.мeiiipucкe нејеgначине 123 

Српска академија наука, Зборник радова, кљ. XXXV, Математички ин
ститут, кљ. З, Београд, 1953, стр. 1-4. 

Исйlо, Настава математике и физике у средљој школи, Београд, 1953; 
t. П, 4, стр. 181-183. 

ТРИФУНОВИЋ Д.: Прилоi сйlереомейlријским нејеgначинама, Matema
ticko-fizicki list za ucenike srednjih skola, Zagreb, 1956-57, t. VII, 2, str. 55-58. 
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МАРТИЋ БРАНИСЛАВ: Примеgба на јеgну сШереомеШријску нејеgначину 

М. ПеШровиhа, Српска академија наука, Зборник радова, књ. LXIX, 
Математички институт, књ. 8, Београд, 1960, стр. 131-132. 

MIТRINOVIC S. D.: Nejednakosti.- Matematicki metodi ufizici i telmici, Beograd, 
1965, str. 138. 

МитРИНОВИЋ С. Д.: ГеомеШријске нејеgнакосШи, Математичка библио

тека, Београд, 1966, бр. 31, стр. 116. 

MR, XV, 7, р. 643. 

ВАСИЋ П.: ГеомеШријске нејеgнакосШи у раgовима Михаила ПеШрови

hа, Математичка библиотека, 38 (1968), стр. 105-112. 

395 

Yiiyiiiciiiвo за iрафички рационализаiiiор 

МишковиЋ В. ВоЈИСЛАВ: Графички рационализаШор - Усйомена на 
Михаила ПеШровиhа. Српска академија наука, Зборник· радова, књ. 
XXXV, Математички институт, књ. 3, Београд, 1953, стр. 6-8. 

[Аутографски приказ академика В. В. Мишковића.] 

396 

С океанским рибарима 

Минерва, Суботица, 1953, Омладинска коло, св. 5, стр. 31; 16 х 22. 

[Избор текстова; илустрације Ђорђа Горбунова.] 

Поред обала Лабрадора. Низ хладну Лабрадорску струју. Бродоломи у об

ласти рибљих ловишта. Први трансокеански кабл. 

397 

По iусарским осiiiрвима 

Младо поколење, Београд, 1960, Библиотека 100 књига, Коло Ш, књ. 8, 
стр. 136; 12 х 19,5. 
[Избор чланака; приредио Бора Павић; илустровао Саша Мишић.] 

Француски Антили. Антилско гусарство. Морски пирати. Епизоде из мор

ског пиратства. 

398 

Са Аркiiiика go Aнiiiapкiiiикa 

Савремена школа, Београд, 1960, Библиотека Марко Поло, Коло I, св. 
1, стр. 218; 16 х 21. 
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[Избор чланака из: Кроз йоларну обласШ, У царсШву 2усара, Са океан
ским рибарима и По забачени.м осШрвима.] 

399 

Meiiiaфope и aлeiopuje l24 

Српска књижевна задруга, Београд, 1967, Коло LX, бр. 405, стр. 196; 
12,6 х 18,4. 

[Предговор, белешку о писцу и библиографију радова из математичке 
феноменологије написао Драган Трифуновиh.] 

Општи поглед. Примери метафора и алегорија у употреби у обичном живо
ту и кљижевности. Заједничке појединости чиљеница. Сличност сведена на 

истоветност. Општи принцип пресликаваља. Пресликаваље у облику мета

фора и алегорија. Време у метафорама и алегоријама. Метафоре и алегори

је у поезији. Митске метафоре и алегорије. Научио алегорично пресликаваље. 

Примери електричних аналогија. Примери разноврсних научних сличности. 

Научни значај метафора и алегорија. Свођеље чиљеница на типове. Типске 

улоге. Предвиђаље чиљеница закључцима по сличности. Научна предви

ђаља по језгру сличности. Примери типских улога и последице љихове 

сарадље. Метафоре и алегорије као људски израз споне материјалног и им

пондерабилног света. 

ТРИФУНОВИЋ ДРАГАН: Прило2 феноменоло2ији- Белешке о Михаилу 

ПеШровиhу, Браничево, Пожаревац, 1968, t. XIV, 1, стр. 80-89. 
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БЕЛЕШКЕ 

1 Пред Комисијом, у саставу: професор Charles Hermite (president), 
професори Emile Picard и Paul Painleve (examinateurs), Михаило Петровић 
је 29. јуна 1894. одбранио своју докторску дисертацију коју су одличним 
оценама оценили сви чланови Комисије. За тачан датум одбране ди

сертације дугујем велику захвалност свом колеги професору Maurice 
Loi-u sa Ecole Normale Superieure. Он је на мене утицао да 1980. године у 
Математичком институту САНУ оснујем Семинар за историју матема

тичких наука, који и данас ради. 

Млади Петровић је своју докторску дисертацију посветио профе

сорима Jules Tannery-y и Paul Painleve-y: "А Messieurs Ј. Tannery et Р. Pain
leve- Hommage reconnaissant, М. Petrovitch". Професор Танери је Петро
вићу предавао диференцијалне једначине и делове математичке анализе, 

а био је и управник Научног одељења Ecole Normale Superieure, Section 
des Sciences, којем је припадао Михаило Петровић. 

О Петровићевом докторату најбоље погледати 1. књигу Сабраних 
gела Михаила ПеШровиhа, затим књигу Д. Трифуновића ДокШорска 

gисерШација Михаила ПеШровиhа, Нова сазнања 1, Београд 1994, стр. 
156, као и писма Милутина Гарашанина изложена у првом делу ове 
књиге. 

2 Ово је докторска дисертација Младена Берића, Петровићевог 
првог асистента на Универзитету у Београду (примљена на седници 

Филозофског факултета 11. маја 1912). Очигледно, Бериh је под про
фесоровим утицајем наставио да истражује проблеме фигуративних 

полигона које је сам Петровиh обрађивао за случајеве непокретних и 

покретних нула и полова интеграла диференцијалне једначине. Бери

ћев рад је значајан и по генеалошком осврту на фигуративне полигоне, 

од Њутна за диференцијалне једначине "нултог реда", преко радова 

Фукса и Пенлевеа, па до Михаила Петровиhа. 
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О Младену Бериhу подробније је писано у књизи Д. Трифуновиhа 

Тиха и усрgна молиШва Милоша Раgојчиhа, Народна књига, Београд 

1995, стр. 318, а у припреми писца ове белешке је посебна монографија 
о том несреhном изгнанику са Универзитета у Београду (1920. г.). 

3 Очигледно, Французи су начинили штампарску грешку у наслову: 
треба да стоји ... equations differentielles ... Ово је прва научна расправа 
наше математичке науке објављена у светској литератури. Од почетка 

уздизања обновљене Србије требало је да прође тачно девет деценија, 

скоро један век, да се појави млади Михаило Петровиh, и овом студијом 
одведе српску математику у велики свет науке. 

4 Ово је прво Петровиhево иступање у Српској краљевској акаде
мији. До краја активног рада у науци (1942. г.), Петровиh је у Гласу 

СКА објавио тачно 60 запажених расправа. На поменутој седници 
АПН професор Димитрије Нешиh, као председник СКА са поносом је 
и достојанствено говорио о свом ученику са Велике школе у присуству 

Стојана Новаковиhа, Милана Ћ. Милиhевиhа, Јована Жујовиhа, Љубо

мира Ковачевиhа и других академика (Годишњак СКА, књ. IX). 

5 Према увиду писца ове белешке, београдски математичар 

др Милорад Бертолино највише је у нашој средини посветио пажње 

делу Михаила Петровиhа (посебно диференцијалним једначинама) и 

његовом културолошком утицају на средину ондашње Србије. Без ана

лизе Бертолинових радова није могуhе темељно проучавати диферен

цијалне једначине Михаила Петровиhа. 

6 Према Петровиhевим радовима у Париској академији наука тре
ба се односити као према йрвој белешци (Note de Petrovitch), саопштењу 
научној јавности новог резултата. Оваквих бележака у ПАН Петровиh 

је имао равно 30, а саопштавала су их веома угледна имена француске 
и светске науке, чланови Француског института: Ch. Heimite, Е. Picшd, Р. 
Appell, G. Lippmanne, Ј. Hadamшd и други. Од тих кратких саопштења, 

која су имала повољну презентацију у ПАН, Петровиh је редовно ства

рао шире расправе и објављивао их у значајним светским часописима, 

као и у Гласу СКА. 

7 Овде је Петровиh у скраhеном облику приказао рад објављен у 
Гласу, књ. L (1895). 

8 Студија је од интереса у сазнавању учења о анало2ијама у радо
вима Михаила Петровиhа. Годину дана по доласку из Париза професор 

је изашао у јавност са програмом рада у општој феноменологији. На 

више места упорно тврђење Ернеста Стипаниhа да се Петровиh фено

менологијом јавља у академској беседи (1900. г.) нетачно је, што потвр
ђује овај рад у Наставнику из 1896. године. 
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9 Како је Петровић у расправи изложио и примену својих метода 
у математичкој физици, то је ову расправу у АПН саопштио академик 
Љубомир Клерић, професор теоријске механике на Великој школи, 
иначе рударски инжењер по струци. 

10 У литератури Bulletin des Sciences mathematiques често се наводи 
и као Bulletin Darboux-a. У овој расправи Петровић показује како се си
метричне и простопериодичне или двопериодичне комбинације разних 

грана једне исте алгебарске функције могу развити у бесконачне ре
дове чији су чланови рационалне функције. 

11 Професор је показао више случајева како се неинтеграбилна 
Једначина 

у'2 + у2 = .f(x) 

може свести на већ испитиване и боље познате типове диференцијал
них једначина. Ова Петровићева расправа била је темељ, директан по
вод за израду докторских дисертација Тадије Пејовића (1923. г.) и Дра
гослава Митриновића (1935. г.). У београдском жаргону ова се дифе

ренцијална једначина назива "српска једначина", јер скоро да није било 
нашег математичара који није саопштио бар један рад о њој. Као што 

је наведено, овим Петровићевим радом користио се W. Haymann, а када 
је 1934. године боравио у Београду Н. Lemke, није заборавио да уступи 
своју расправу која се, поред осталог, ослањала на овом Петровићевом 

раду. 

12 У досадашњим библиографијама научних радова Михаила Пе
тровића ова расправа није помињана. Петровић је, заправо, показао да 

се Клерићев тракториограф може искористити и за решавање одређе

них класа диференциј алних ј едначина. 

13 Суштина Петровићевог рада је у решавању питања како се Ко
шијев остатак функције може одредити и онда кад функција није зада

та у експлицитном облику, већ помоћу диференцијалне једначине 

првог реда. Познати математичари Адамар и Хурвиц писали су о том 

Петровићевом резултату. 

У Mathematische Annalen (Leipzig), једном од најугледнијих светских 
часописа, Петровић је објавио још два рада. Поменимо да је мали број 

математичара код нас који се могу подичити објављеним радом у том 

часопису. 

14 Уредник часописа Bulletin de la Societe mathematique de France био 
је професор Емил Пикар, који је у редакцији часописа био најбоље упо

знат са Петровићевим намерама у овој области диференцијалних једна

чина. Посредством овог рада, а на предлог Пикара, Петровић је иза

бран за члана Друштва француских математичара. 
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15 Рад носи више значајних оцена. Пре свега, Петровиh по први 
пут излаже своју .мauogy уйореgних gиференцијалних јеgначина (дифе

ренцијалне неједначине) у директном проучавању њиховог решења, и 
то читаве две деценије пре руског математичара Чаплигина. О овоме 

подробније у 2. и 8. књизи Сабраних gела Михаила ПеШровиhа. Рад је 
значајан и по увођењу хемијске uнiiieipaцuje диференцијалних једна
чина, као наговештају да he се Петровиh бавити математичким моде
ловањем и конструкцијом аналогних рачунских машина. 

16 Појава Петровиhеве аналогне рачунске машине за решавање 
диференцијалних једначина на принципу кретања течности у затворе

ним судовима. О овом раду у ПАН Петровиh је у Годишњаку СКА (књ. 

XI, стр. 151-152) дословно написао: "Сви до сад предложени апарати за 
графичку интеграцију основани су на извесним кинематичким прин

ципима. Писац налази да се проблем графичке интеграције може на 

врло прост начин решити хидрауличним путем и предлаже за то наро

чити апарат." Шире о овоме у раду Д. Трифуновиhа ХиgроинШеzра

Шори Михаила ПеШровиhа, Годишњак града Београда, 27 (1980), стр. 

157-180. 
17 Сви Петровиhеви псеудоними обрађени су у раду Д. Трифу

новиhа Прилог збирци нтиих йсеуgони.ма, Библиотекар, Београд, 1966, 
t. ХVШ, 5-6, стр. 465-475. 

18 Овде Петровиh наставља започета истраживања у опису рада 
кондезатора језиком математике (CR, t. CXXIV, 24, рр. 1344-1346). 
Овим радом професор је био на прагу проналаска gиференцијалноz 

анализаШора фундаменталног дела савремених аналогних рачунара. О 

овоме подробније у књизи Д. Трифуновиhа Проучавање .моgеловања у 

gелу Михаила Паuровиhа, Нови Сад 1976, стр. 398. 
19 JAZU је прве Петровиhеве расправе преводила на латиничко 

писмо и ијекавицу. То је убрзо престало и JAZU је објављивала Петро
виhеве прилоге hириличким писмом и екавицом како је професор пи

сао. 

20 За све Петровиhеве радове објављене у Rad-y од 1898. до 1914. го
дине професор Владимир Вариhак је саставио кратке садржаје, превео 

их на немачки језик и објавио у JAZU Bulletin-y (Izvesca). 
21 Износи се исти поступак као у Mathematische Annalen, t. 48, а са 

проширењем на диференцијалне једначине вишег реда. 

22 Ово је у потпуности текст Петровиhевог семинарског рада са 
Ecole Normale Superieure код професора Gouгsat-a: Une pmpгiete de la 
symetгie соигЬе (мај 1892). Опште казано, млади Петровиh је из Париза 
донео у Београд веhи број научних радова веh написаних или детаљно 

скицираних, те није случајно да у првим годинама рада веома интен

зивно и учестало објављује своје расправе широм света. 
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23 Поменимо овде да шифрован текст у загради код приказа радо
ва у Revue semestrielle ( des puЬlications mathematique, Amsterdam) има зна
чење псеудонима математичара који је оценио Петровићев рад и тако 

за јавност остао анониман. 

24 Са нешто детаљнијим описом, ово је наставак рада на аналогним 
рачунарима (CR, t. CXXIV, 20, рр. 1081-1084). Постоји сепарат овог рада 
који је одштампан за потребе Светске изложбе у Паризу 1900. године. 

25 У потпуности истоветан рад у Техничком листу (лично Петро
вићева примедба у Годишњаку СКА, књ. XI, стр. 154). 

26 Ова је расправа у рукопису имала наслов Хемијске йримене 
Шеорије gиференцијалних јеgначина (Годишњак СКА, књ. XI, стр. 24). 

27 Као члан СКА, Петровић је био обавезан да у Годишњаку с 
времена на време објављује своје библиографске белешке. У овој првој 

белешци изнео је основне податке из биографије и листу првих 30 ра
дова објављених до краја 1898. године. Петровић је за те радове дао и 
кратке садржаје. Гледано данас, овај поступак Академије наука веома 

је драгоцен и користан за истраживања у националној историји наука. 

28 Петровић је био члан неколико друштава италијанских матема
тичара (Болоња, Палермо, Рим, ... ). Неговао је сарадњу са колегама из 
Италије и имао редовну преписку са њима.- Када је у Београду 1957. го
дине одржан међународни научни скуп из диференцијалних једначина, 
било је лепо и поносно слушати успомене професора Сансонеа на Ми

хаила Петровића и његово излагање о неколико Патровићевих темељних 

резултата. 

29 За овај податак дугујем захвалност професору Татомиру П. Ан
ђелићу. 

30 Математичар Cotton био је близак Петровићев пријатељ за вре
ме студија у Паризу (1890-1894). 

31 У широј анализи Петровић излаже допуну "Клерићевом шеста
ру" (Глас LI, стр. 245-316). 

32 Подробније у књизи Д. Трифуновић- П. Перишић, МаШе.ма

Шичар ПеШар Вукиhевиh, Грађевинска књига, Београд 1997, стр. 216. 
33 О академској беседи погледати ЛеШойис у овој књизи, део 

1900. година. 
34 Реч је о интегралу 

f= соsЛ:х 
!(а)= 

2 2
dx. 

0 
х +а 

35 То су Гавриловићеве прве расправе уСКА, објављене у Гласу 
СКА, књ. LXI, Београд, 1900; подробније у књизи П. Перишић- Д. Три

фуновић, МаШе.маШичар Бо'igан Гавриловиh, Београд, 1994, стр. 164. 
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36 Расправе објављене у Гласу СКА, кљ. LXIII, Београд 1902. 
37 Прво упознаваље стране јавности са намерама у општој фено

менологИЈИ. 

38 Расправе у Гласу СКА све до 1921. године излазиле су без ре
зимеа на страном језику, те су Петровићеви радови у Гласу врло ретко 

коментарисани. Због језика, делатност СКА остала је непозната свет

ској јавности. Појава Bнlletin-a у 1932. години нешто ће ублажити ову 
неповољну ситуацију у науци Србије. 

39 Петровић је без већих измена делове овог рада унео у своја пре
даваља ЕлеменШарна Шеорија zpauaкa за студенте математике, фи

зике, хемиЈе, ... 
40 Односи се на исти тип диференцијалне једначине из радова 

W. Heymann-a (Cr. В. 119), R. Liouville-a (CR, б. sept. 1886), М. Petюvitcl1-a 
(CR, 22, 1897) и других. 

41 Писмо од 11. октобра 1904; односи се на расправу Поку~иај јеgне 
ouшute механике узрока. 

42 Пре ове расправе, 7. јуна 1904. у АПН Петровић је саопштио 
ОйшШе јеgначине за маШемаШичку Шеорију акције узрока. Писмом од 

11. октобра 1904. Петровић ову расправу повлачи и уместо ље саоп
штава Покушај јеgне ойшШе механике узрока. Ово је Петровиh сигурно 

учинио због рада на сличном тексту за едицију у Паризу "Scientia" (в. 
библ. јед. 85). 

43 Исто као под 32. 
44 Ради постављеља краљевим указом (27. фебруар 1905) за редо

вног професора новоотвореног Универзитета, Петровић је био обаве

зан да достави своје биобиблиографске податке; в. први део ове кљиге 

Писма. 

45 Расправу Покушај јеgне ойшШе механике узрока из Гласа СКА, 
књ. LXIX (в. библ. јед. 73), Петровић сада објављује у Паризу као посеб
ну књигу. 

46 Реч је о функцији 

,6.(m,r·)=L 1 . 

1-( ~k т 
47 Проблем се односи на везе између нула и коефицијената једног 

датог полинома. 

48 По казиваљу Јована Карамате, ово је један од најзначајнијих 
радова Михаила Петровића. Односи се на апроксимацију дате функци

је полиномом, и то на питаље, "у каквој вези остаје нула полинома 

којим апроксимирамо дату функцију са нулама саме функције?" 
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Петровиh ј е упутио писмо АПН и моли да рукопис његове 

расправе не уђе у штампу, јер је веh објављен у једном страном часа

пису у Паризу (седница АПН од 28. маја 1909; Архив САНУ). До данас 
није утврђено где је Петровиh објавио ову расправу. Иначе, у расправи 

је реч о главном проблему спољне балистике, који се своди на решење 

једне диференцијалне једначине која зависи од закона отпора ваздуха и 

сл. -Приметимо да се веhи број математичара код нас бавио питаљима 

интеграбилности главног проблема спољне балистике. 

50 Реч је о следеhим функцијама 

H(z)=sin2 nzf( 1 
-

1 )А11 , 
2 11

2 sin nz n (п - z) 
h ,, 

!(т, п)=± Ј ~(t)X(m,n,t) dt. 
а 

51 Петровиh и генерал Милорад Терзиh упутили су захтев Office 
National de la propгiete industгielle (Paris) 11. фебруара, предали патент 
2. јуна, а објављен је 17. августа 1910. -Патент о даљинару реализован 
је у Војно-техничком заводу у Крагујевцу (1910), а откупила га је Руси
ја (1912). 

52 Ово су, дакако, дијаграми Петровиh-Терзиhевог патента (в. 
библ. јед. 104). -Поменимо да је генерал Терзиh био истакнути стру
чњак за геодезију; написао је познату књигу Виша zeogeзuja, коју је Пе

тровиh приказао у АПН 16. децембра 1935. 

53 Рад овог конгреса Петровиh је изложио у Српском књижевном 
гласнику, књ. XXXIX, б, стр. 480. 

54 Овде је реч о интегралу 

,, 
Ј(х) =Ј ue'x dt. 

а 

55 Захтев за патент Петровиh је упутио 29. септембра, доставио га 
8. децембра 1913, а 13. фебруара 1914. патент је објављен. 

56 Наставак рада из Економиста, t. П, 17, стр. 257-260.- Овај часо

пис је уређивао министар народне привреде Коста Стојановић, који је 

био и његов власник. 

57 Ову расправу Петровић је написао за споменицу о седамдесе
том рођендану председника JAZU, професора Таде Смичикласа. 
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58 Извод приредио професор Владимир Вариhак. 
59 Реч је о функцији 

= n 
~(z, а)="" _z __ 

~паn 
о 
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60 Захтев за патент Петровиh је упутио 27. јануара 1916. у 15 часа
ва и 50 минута, доставио га 1. јула, а био је објављен 21. септембра 1916. 
Петровићев патент је реализовала швајцарска фирма "Calendaria" из 
Цириха на јачим картонима, продавао се јавно. - Поменимо да Пе
тровиh овај патент није сврставао у списак своје делатности. 

61 Драгослав Митриновић је после Другог светског рата веома 
често писао, а још више говорио о Михаилу Петровићу. Излагао је Пе

тровићеве резултате и оцењивао их. 

62 Овим радом Петровић се по први пут јавља дефиницијом ну
меричког спектра као функционала који повезује једну целу функцију 

са децималним бројем. 

63 Ово је издање Посланства Краљевине Србије у Швајцарској; 
вероватно, ово је једини сачуван примерак; за овај систем шифровања 

дипломатске поште Петровић је специјално награђен од Николе Па

шиhа, тј. Владе Србије.- Подробније у Лаuойису за 1917. годину. 
64 Необјављен Петровићев рукопис налази се у Музеју града Бео

града. То је Легат Драгана Трифуновића подарен Музеју града Београ

да на чување и управљаље. 

65 Захтев за патент Петровић је упутио 24. новембра 1917. у 15 ча
сова и 57 минута, доставио га Француском патентном заводу 20. новем
бра 1920, а 24. марта 1'121. патент је објављен. 

66 Петровићје био у Паризу за време последње коректуре ове сво
је књиге и лично ургирdо за ажурност штампања, јер су радници Gau
thier-Villars-a били у штрајку. 

67 Од 18. до 28. јула 1919. на Трећем састанку представника нау
чних институција савезничких држава у Брислу, делегати Српске кра

љевске академије били су Михаило Петровић и Јован Цвијић. Помени

мо, да је Петровић са Јованом Жујовиhем (тада председником СКА) 
био делегат и на Другом састанку у Паризу (26. новембар -1. децембар 
1918). 

68 Захтев за патент Петровиh је упутио 15. фебруара 1918, доста
вио га Патентном заводу 15. јуна 1919, а 26. септембра исте године па
тент је објављен. 

69 Овај Петровиhев рад мање је позната расправа из кинемати
чких рачунара која је настала за време Српско-турског рата 1912. годи
не када је требало да капетан Михаило Петровиh површину једне 
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области на географској карти одреди помоhу курвиметра. У овој врсти 

рачунара Петровиh је антиципирао "преводиоца" алгоритма са једног 
на други рачунар. 

70 У библиографији из 1938. године (PuЬlications, VI-VII) Петровиh 
је унео gва paga о скретању магнетне игле: Deviation cle l' aiguitte aimantee 
а и voisinage d' une masse magnetique moЬile и Action du champ magnetique mo
Ьile suг l' aiguille aimantee. Петровиh је сигурно мислио да у Гласу објави 
два наставка о скретању игле, или је патенту за Француски патентни 

завод дао погрешан наслов. 

71 Писмо је адресовано на Косту Цицвариhа, уредника и власника 
ових новина. Био је познат по интригама и "бомбама" међу интелекту

алцима ондашње Србије. 

72 О Петровиhевом раду у теорији релативности погледати Писма 
у првом делу ове књиге, као и књигу Д. Трифуновиhа наведену у беле

шци бр. 2. 
73 Петровиh је ову књигу посветио краљевиhу Ђорђу: "Au Prince 

Georges de Serbie - En souvenir de nos entгetiens sш les sujets t1-aites dans се 
livгe. Et en temoignage d'une amitie inalteгaЫe et devouee".- О овој познатој 
књизи у свету науке погледати 6. књигу Сабраних gела Михаила Пе
Шровиhа. 

74 Сйоменицу су приредили Лозаниhеви поштоваоци. Поред Пе
тровиhа, у Сйоменици се налазе и прилози Ивана Ђаје, Антона Били

мовиhа, Николе Салтикова, Тихомира Ђорђевиhа, Владимира Вари

Ћака, као и два професора механике, "Пречана", који нису љ убили "ота

чественике", Србе Шумадије и Поморавља. 

75 Око ове књиге, која излаже синтезу Петровиhевих резултата до 
1921. године, постоји једна омашка. Многи аутори (нпр. Тадија Пејовиh, 
Радован Самарџиh и други) наводе ову књигу као дело инжењера про

фесора Милутина Миланковиhа, што је погрешно. Сам садржај књиге 

указује да је то немогуhе. О овоме подробније видети у раду Драгана 

Трифуновиhа Iegнa библио2рафска исйравка, Библиотекар 19 (1976), 
стр. 36-42. 

76 В.= Владимир Вујиh, професор математике у Београду иСко
пљу, познат преводилац, филозоф посебних назора. Вујиh је прилично 

времена посветио математичкој феноменологији и био усамљен у ње

ном проучавању између два рата. 

77 У библиотеци професора Татомир а П. Анђелиhа налази се пре
писка Пeтpoвиh-Pasquier у облику полемике о Липмановом експери

менту у теориЈИ релативности. 

78 Од 11. до 16. августа 1924. Петровиh је учествовао на конгресу 
у Торонту, где је заступао Универзитет у Београду и Српску краљевску 

академију. Био је потпредседник конгреса и председник I секције (тео-
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ријека математика). На пут за Канаду Петровиh је кренуо бродом, а 

вратио се у Београд возом Трансибирском железницом. Ово је профе

сор и желео - да обиђе Земљину куглу. 

У 8. кљизи Сабраних gела Михаила ПеШровиhа (Итuервална 
маШемаШика - Диференцијални ал2ортuам) детаљно је анализован 

Петровиhев однос према уџбеничкој литератури и приказано љегово 
дело у овој области. 

80 Издаља Српске краљевске академије (Глас, посебна издања и 
др.) била су у целости непозната страном свету. Ова установа високог 
угледа у српској науци и култури до 1932. године није ниједну реч о 
резултатима својих чланова објавила на страном језику!!! Уочи Првог 

рата, тачније 7. фебруара 1914. Петровиh предлаже Академији природ
них наука да се поред расправе штампају и кратки садржаји, резимеи 

"на једном од два страна језика". Професоров предлог је усвојен са 

напоменом Председништва СКА "да резиме није обавезан (! - прим. 
прир.) и да буде искључиво на француском језику". 

81 Овим прилогом Петровиh је учествовао у обележаваљу Њего
шевог дела- годишљицаЛуче микрокозме, поред Павла Поповиhа, Јо

вана )Кујовиhа, Слободана Јовановиhа и других. -Између два рата про

фесорове студије из математичке поетике (метафоре, алегорије, па

роле и др.) биле су живо присутне у нашем свету културе. 

82 У Француској заједници за унапређиваље наука, која је сваке 
године одржавала бар један обиман међународни скуп, Михаило Пе

тровиh је био стални, вишегодишљи председник секције за математику. 

- Ово је још једно француско признаље нашем професору, а уједно и 

доказ да су Michel-a Petrovitch-a сматрали својим. 
83 Овде су у нешто ширем обиму изложени резултати из 1919. го

дине у L'Enseignement mathematique, Geneve (в. библ. јед. 160).- Ово је је
дан од многих примера када се Петровиh понавља. Петровиh је знао и 

за рана увидео да је наша научна средина у математичким наукама недо

вољна и из тих разлога имао је gве верзије свог текста: домаhу и страну 

(редовно и увек на француском језику). 

84 Овде Петровиh износи у потпуности своје резултате из посебне 
кљиге објављене у Цириху (в. библ. јед. 182, такође и 277). Опет дупли
раље истих резултата! - Као што је познато, Петровиhева анализа 

Липмановог експеримента ( електрохемиј а) о апсолутном времену није 
наишла на прихватаље од стране научне јавности. Знајуhи да му је 

расправа о димензијама у Ајнштајновој механици несигурна, Петровиh 

је на конгресу у Торонту одустао од свог предаваља на ову тему иако је 

био најављен (податак из преписке писца ових редова са проф. др Дра

гомиром Ђоковиhем из Торонта). Изузетак овоме је проф. Н. Dopp који 
је у Revue des questions scientifiques 5 (1924) врло похвално писао о ставу 
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Петровића у теорији релативности. О свему овоме подробније у књизи 
Д. Трифуновића Тиха и усрgна .молиШва Милтиа Pagojчuha, Народна 
књига, Београд 1995. 

85 У овој расправи Петровић је изнео и своје погледе на поједине 
проблеме савремене математике. Иначе, Петровић је, уопште узевши, 

био знатно ангажован око побољшања квалитета Академијиних пуб

ликација, чак и у њиховом техничком опремању. Уочи ове расправе о 

спектрима, 5. априла 1926. у Академији природних наука, заједно са 
Богданом Гавриловићем, покреће питање да су штампарије дужне да 

набаве модерније математичке знаке, него што су досадашњи, за штам
пање математичких радова". 

86 Овај рад у потпуности одговара раду у L'Enseignement matMma
tique, Geneve (в. библ. јед 222). У библиографији из 1938. године (в. библ. 
јед. 350) Петровић није навео овај рад из Гласника Професорског дру
штва. - На једном предаваљу писца ових редова на Семинару за исто

рију математике МГУ (Москва, 4. новембар 1972) академик Адолф 
Павлович Јушкевич скренуо је пажњу предавачу да је неколико мате

матичара знатно пре Петровића дошло до тригонометријске смене која 

решава log (а± Ь); а, Ь Е R. 
87 Петровић је у летњем семестру школске 1927/28. године, од 

5. марта 1928, одржао курс из својих спектара, по позиву. Овом приликом 
добио је и звање "Professeur agrege l'Uпiversite de Paris". Овде је Петровић у 
знатној мери поновио садржај књиге из 1919. године (в. библ. јед. 161). 

88 У Краљевини Србији, доцније Југославији, професор Михаило 
Петровић био је кључна личност у Обавештајном одељељу Генерал

штаба краљеве војске за практични рад и даљи развој криптографије за 

потребе војске и дипломатије. 

89 Овде Петровић излаже Поенкареов поступак (начин) из 1911. го
дине у одговору на питање: "Колики ј е број коначних асимптотних 

вредности којима тежи једна цела функција F(z) када независно про
менљива z бескрајно расте у разним правцима у својој равни што полазе 
из координатног почетка?" Питање је Поенкареу поставио 3. марта 
1911. краљевић Ђорђе Карађорђевић илегалним посредством Михаила 
Петровића. О овом Поенкареовом занимљивом контакту са српским 

двором, о преписци и примени трансформације Митаг-Лефлера у 

проблему подробније погледати у раду D. Ћifunovitch-a ContгiЬution д 
l' blstoiгe d' un ргоЬ!ете de !а theoгie des fonctions, Cahieis du Seminaiтe d'Нis
toiтe des Math6matiques, Paris 1987, N°. 8, рр. 19-34. 

90 Истог дана у Академији природних наука одлучено је да се ова 
Петровићева расправа објави на француском језику као посебно изда

ње Академије. Овом приликом Петровић се одрекао ауторског хоно

рара. 



346 БИБЛИОГРАФИЈА 

91 Непотпун библиографски податак. 
92 Петровић је овом приликом изложио теоријску основу свом 

патенту из 1913. године о промени брзина код механичких машина (в. 
библ. јед. 121).- Ово је прво решење аутоматског мењача код аутомо
била. Израђен је био и прототип који се дуго налазио у стану краље

вића Ђорђа. По казиваљу принца писцу ових редова, почетком 60-их 

један чиновник амбасаде Сједиљених Америчких Држава, који је стано

вао у краљевићевој вили, однео је овај прототип аутоматског мељача у 

Америку. 

93. Видети Петровићев извештај са јубилеја ове школе (в. библ. 
јед. 258). 

94 Види Лпuойис у овој кљизи за 1931. годину. 
95 Власник и главни и одговорни уредник часописа Математички 

лист био је др Јован Карамата, тада млади доцент теоријске математи

ке на Филозофском факултету у Београду; часопис је имао југословен

ско уредништво. 

96 Користити се и напоменом под 93. 
97 Реч је о новом часопису Српске краљевске академије: Bulletin de 

1 'Academie des sciences math6matiques et naturalles - А. Sciences mathema
tiques et physiques. - Са колегом Богданом Гавриловићем Петровић је у 

Академији природних наука (19. октобар 1913) покренуо питање "да се 
радови из Гласа објављују и на страном језику као посебна публикаци

ја Академије". Петровић је са Гавриловићем и Иваном Ћајом израдио 

Правилник о издаваљу Bulletin-a А. 
98 Наводимо да је првих седам томова PuЬlications-a (1932-1938) 

изашло посредством Задужбине Луке Ћеловића Требиљца и захваљу

јући помоћи Српске краљевске академије. 

99 Занимљиво је Петровићево датираље ове расправе. Професор 
је расправу завршио 23. јула 1933. у Cartшight-y (Labradoг) за време дру
гог освајаља Северне поларне области са Међународном научном екс

педиЦИЈОМ. 

100 Библиографија из 1938. године (в. библ. јед. 350) није евиден
тирала ово Петровићево саопштење на Другом конгресу математичара 

словенских народа. 

101 Приметимо да је професор Петровић од почетка тридесетих 
па до избијаља рата 1941. године био редован писац прилога за празни
чне бројеве Политике. Прилози су увек били запажени, као што је овај 

за Божић 1934. године. 
102 Ово је једина научна расправа у којој се Петровић јавља као 

коаутор са својим најбољим сарадником др Јованом Караматом. 

103 Излаже се изворни систем заснован на пропорционалном 
представништву политичких странака у Народној скупштини. Рад је 
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заснован на математичкој анализи овог проблема. Раније је Петровиh 

са Костом Стојановиhем, школским другом са студија у Београду и по
знатим политичарем, објавио сличну расправу о изборним системима у 

часопису Мисао. Као што смо у уводу библиографије навели, овај зајед

нички рад Петровиhа и Стојановиhа, омашком је изостављен из ове 
библиографије. 

104 После Другог светског рата на неодређеним диференцијалним 
једначинама радили су у два до три наврата професор Д. С. Митриновиh 
и Иван Бандиh. 

105 У Председништву СКА 25. децембра 1934. одлучено је да Ми
хаило Петровиh буде представник наше земље у уредништву овог часа

писа балканских математичара. Уредништво су чинили: R. de Mises 
(Istanbнl), М. Petmvitch (Beograd), Popoff (Sofija), G. Tzitzeika (Bпcarest) и 
Р. Zervos (Athenes). После Другог светског рата математичари Балкана 
поново су се ујединили у своју Унију и од 1971. године почели да издају 
свој часопис Mathematica Balkanica, чије је седиште било у Београду, а 
главни уредник био проф. др Ђуро Курепа. 

106 Повезати са библ. јед. 302. 
107 О овој расправи детаљније погледати у ЛеШойису (1936. г.); 

. . 
реч Је о примени конвергентних низова у хеМИЈИ и другим наукама. 

108 Професор Татомир П. Анђелиh уступио је све податке и при
мерке геометрија Билимовиh-Анђелиh. Они су од 1937. године па 
надаље имали колекцију геометрија за средње школе од I до VI разре
да, које су се користиле у целој земљи. Једно време и после Другог свет

ског рата ове су геометрије биле у употреби. 

109 Прегледом рукописа у Заоставштини Михаила Петровиhа 
(Музеј града Београда) утврдили смо да је овај чланак лично написао 

Петровиh без навођеља иједног имена математичара. 

110 Битно је навести, да је овај Петровиhев прилог скоро истове
тан са његовим чланком из 1900. године (в. библ. јед. 46). Наиме, Петро
виh је често узимао своје раније радове, прерађивао их и поново штам

пао. 

111 Ово је јубиларан број Прилога подарен његовом оснивачу 
Павлу Поповиhу, поводом 70-годишњице живота и одласка у пензију. 

112 Математички институт у Београду фототипски је издао овај 
двоброј часописа (Београд 1961). 

113 Реч је о интегралу 

h 

U(x) =Ј (u+xv)ex1dt. 

а 
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Удружеље студената математике на Универзитету у Београду 

(основано 1926. г.) посветила је Михаилу Петровиhу двоброј свог часа
писа Математички весник поводом 70-ог рођендана и професоровог 

одласка у пензију: "Свом професору Михаилу Петровиhу - студенти 

матемтике". Професор Петровиh је био доживотни председник Удру

жеља. 

115 Академик Војислав В. Мишковиh је чувао овај Петровиhев ру
копис. На осам дана пре смрти професор је позвао Мишковиhа, и том 

приликом предао му рукопис. После рата у новооснованом Матема

тичком институту САН овај Петровиhев значајан рукопис нестао је! 

116 Кљига је имала радни наслов ИсШорија јеzуље. 
117 Ово је Картаново предаваље одржано 27. фебруара 1940. у 

Француском институту у Београду. 

118 Видети ЛеШойис за 1941. годину. 
119 ВидетиЛеLuойис за 1943. годину; и овај Петровиhев рукопис је 

нестао. 

120 ЛеШойис за 1942. годину. 
121 Исто 
122 Рукопис је у току рата сачувао професор Антон Билимовиh. 
123 Рукопис је у току рата сачувао професор Татомир П. Анђелиh. 
124 По казиваљу професора Бранислава Ивановиhа, Петровиh је 

рукопис кљиге МеШафоре и aлezopuje завршио 1941, а извесне допуне 
учинио током 1942. године. Кљига је објављена у оквиру програма обе
лежаваља стогодишљице рођеља Михаила Петровиhа. 



ПРЕДМЕТНА ПОДЕЛА ОПШТЕ 

БИБЛИОГРАФИЈЕ 

вако добијену и изложену општу библиографију дела Ми

хаила Петровиhа није могуhе користити оперативно, најце

лисходније и брзо. Њен обим је релативно велики, а и сам 

стваралац је био разноврстан, те је била нужна њена подела 

према садржаЈу Јединица. 

Предметна подела Петровиhевих радова, према изложеној општој 

библиографији, није спроведена према неким стандардним системима, 

као што је, рецимо, универзална децимална класификација или према 

неком другом библиографском коду. Ово није урађено из више разло

га, а нарочито због тога што се ова библиографија неhе каталогизова

ти, а такође и што су области прилично једнородне и по обиму јед

ноставниЈе. 

Неоспорно да је сам садржај опште библиографије, односно само 

Петровиhево дело утицало на поделу коју смо овде учинили. Петровиhе

ву општу библиографију предметно смо разврстали у gесеСй обласШи, и то: 

1. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНА ЧИНЕ 

2. МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 

З.АЛГЕБРА 

4. МАТЕМАТИЧКИ СПЕКТРИ 

5.РАЧУНАРИ 

б. МАТЕМАТИЧКА ФЕНОМЕНОЛОГИЈА 

7. НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ 

8.ПРИМЕНЕ 

9. КЊИЖЕВНИ СПИСИ. ОКЕАНОГРАФИЈА. РИБАРСТВО 

10. РАЗНО 
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Наслови исписаних области потпуно јасно указују на њихов садр

жај. Десета област- названа РАЗНО, обухвата разне Петровиhеве тек
стове који су писани неком пригодом. Овде су груписани Петровиhеви 

извештаји са научних скупова, реферати, рецензије, оцене, као и неко

лико рукописа које професор није успео до краја живота да објави. 

Осма област - ПРИМЕНЕ, садржи Петровиhева истраживања и резул
тате у механици, Шеорији релаШивносШи, физици, хе.мији. Овде су при

додати и йаШенШи које је професор заштитио у Француском патентном 

заводу. 

Неоспорно да је подела могла да се настави и на подобласти. На 

пример, област 1. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНА ЧИНЕ могла се по
делити на подобласти: аналитичка теорија диференцијалних једначина, 

директно проучавање решења диференцијалне једначине, инваријанте 

и друго. Ово није урађено; сматрамо да је непотребно због саме коли

чине информација, а подобласти би угушиле саму класификацију. 

Код овакве предметне поделе имали смо и одређене тешкоhе. 

Наиме, у више случајева Петровиhеве научне расправе по свом садр

жају припадале су двема областима, рецимо, диференцијалним једна

чинама и математичкој анализи илити анализи и алгебри и слично. То 

су познати случајеви у документаристичкој пракси када једна библи

ографска јединица носи два, па и више различитих кбдова. У случају 

Петровиhевих радова поступили смо тако што смо одговарајуhу ра

справу унели у обе области. Дакако да he због ове природне појаве у 
делу Михаила Петровиhа збир свих радова у предметној подели бити 

веhи од 400, колико је јединица садржано у општој библиографији. 

Јединице у предметној подели садрже две нумерације. Прва, на 

почетку јединице, указује наредни број јединице у одговарајуhој обла

сти, а друга нумерација, која је на крају јединице и стављена у заграду, 

указује на број те јединице у општој библиографији. 

1. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНА ЧИНЕ 

SUR LES ZEROS ЕТ LES INFINIS DES INTEGRALES DES EQUATIONS DIF
FERENТIELLES ALGEBRIQUES, Theses preseпtees а Ја Faculte des Scieпces de 
Paris, N° 823, Gauthier-Villars, Pюis, 1894, р. 109; 21,3 х 26,6. (1) 

2 SUR LES INTEGRALES UNIFORMES DES EQUATIONS DU PREMIER ORD
RE ЕТ DU GENRE ZERO, Comptes rendus, Paris, 1894, t. CXVIII, 22, рр. 
1190-1193. (2) 
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3 О АСИМПТОТНИМ ВРЕДНОСТИМА ИНТЕГРАЛА ДИФЕРЕНЦИ

ЈАЛНИХ ЈЕДНА ЧИНА ПРВОГА РЕДА, Српска краљевска академија, 

Глас, књ. L, Први разред, књ. 17, Београд, 1895, стр. 43, 16,2 х 23,5. ( 4) 

4 SUR L'EQUATION DIFFERENТIELLE BINOME DU PREMIER ORDRE, Com
ptes rendus, Paris, 1895, t. CXXI, 19, рр. 632-635. (5) 

5 SUR UNE EQUATION DIFFERENТIELLE DU PREMIER ORDRE, Comptes гen
dus, Paris, 1896, t. CXXII, 22, рр. 1261-1263. (11) 

б О ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ЈЕДНА ЧИНАМА ПРВОГА РЕДА КОЈЕ СЕ 

МОГУ ГРАФИЧКИ ИНТЕГРАЛИТИ ПОМОЋУ Г. КЛЕРИЋЕВОГ 

ШЕСТАРА, Српска краљевска академија, Глас, књ. LI, Први разред, књ. 
18,Београд, 1896, стр. 313-316. (12) 

7 SUR LES RESIDUS DES FONCTIONS DEFINIES PAR LES EQUATIONS DIF
FERENTIELLES, Mathematische Annalen, Leipzig, 1896, t. 48, рр. 75-80. (14) 

8 CONTRIBUTION А LA THEORIE DES SOLUTIONS SINGULIERS DES EQUA
TIONS DIFFERENТIELLES DU PREMIER ORDRE, Mathematische Annalen, 
Leipzig, 1896, t. 50, 1-3, рр. 103-112. (15) 

9 REMARQUES ALGEBRIQUES SUR LES FONCTIONS DEFINIES PAR LES 
EQUATIONS DIFFERENTIELLES DU PREMIER ORDRE, Bulletin de la Societe 
mathematique de France, Paгis, 1896, t. XXIV, рр. 58-80. (16) 

10 SUR L'EQUATION DIFFERENТIELLE DE RICCATI ЕТ SES APPLICATIONS 
CНIMIQUES, Vestnik Kпil Ceske spolecnosti шiuk, Praha, 1896, Trida math. priro
dovedecka, t. XXXIX, рр. 1-25. (17) 

11 О КАРАКТЕРИСТИЧНИМ КРИВИМ ЛИНИЈАМА ДИФЕРЕНЦИ
ЈАЛНИХ ЈЕДНА ЧИНА ПРВОГА РЕДА, Српска краљевска академија, 
Глас, књ. LIV, Први разред, књ. 19, Београд, 1897, стр. 105-142. (18) 

12 О ЈЕДНОЈ КЛАСИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ЈЕДНАЧИНА ДРУГОГА 
РЕДА, Српска краљевска академија, Глас, књ. LIV, Први разред, књ. 19, 
Београд, 1897, стр. 143-194. (19) 

13 SUR UN PROCED:E D'INTEGRATION GRAPНIQUE DES EQUATIONS DI
FFERENTIELLES, Comptes rendus, Paris, 1897, t. CXXIV, 20, рр. 1081-1084. (21) 

14 SUR L'EQUATION DIFFERENТIELLE LINEARE DU SECOND ORDRE, Bulle
tin de la Socicte mathematique de France, Paris, 1897, t. XXV, 8-9, рр. 221-235. (24) 

15 О ЕЛЕКТРИЧНИМ ОСЦИЛАЦИЈАМА ПРИ ИСПРАЖЊАВАЊУ 
КОНДЕНЗАТОРА, Српска краљевска академија, Глас, књ. LVI, Први ра
зред, књ. 20, Београд, 1898, стр. 27-111. (26) 

16 JEDAN POGLED NA PRIRODU TRANSCENDENATA DEFINISANIН DI
FERENCIJALNIM JEDNACINAMA PRVOGA REDA SA PROMJENLJIVIM 
PARAMETRIMA, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Rad, knj. 135, 
Razred matematicko-priшdoslovni, knj. 25, Zagreb, 1898, str. 57-108. (27) 

17 SUR LES RESIDUS DES FONCTIONS DEFINIES PAR LES EQUATIONS DIF
FERENТIELLES D'ORDRE SUPERIEUR, Vestnik Kral. Ceske spolecnosti nauk, 
Praha, 1898, Tгida math. priшdovedecka, t. VI, рр. 1-24. (28) 
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15 LE PROCEDE SPECIAL DE CALCUL NUMERIQUE EN ASTRONOMIE, Annu
aire pour l'an 1931, PuЬ!ications de l'Observat01ie astronomique de l'Universite de 
Belgrade, Belgrade, 1930, t. Ш, рр. 127-132. (244) 
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16 ФЕНОМЕНОЛОШКО ПРЕСЛИКАВАЊЕ, Српска краљевска академи
ја, Посебна издања, књ. XCVII, Природњачки и математички списи, књ. 26, 
Београд, 1933, стр. VП + 236; 16 х 24. (272) 

17 SPECTRES DES INTERES SIMPLES ЕТ COMPOSES, Spinx, Bruxelles, 1935, 
t. V, р. 93. (306) 

18 SERIES DE PUISSANCES А COEFFICIENTS NOMBRES ENТIERS СОММЕ 
INVERSIONS DES INTEGRALES ABELIENNES, La Revista de Ciencias, Lima 
(Peru), 1937, t. XXXIX, 421, рр. 51-56. (333) 

5. РАЧУНАРИ 

1 О ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ЈЕДНА ЧИНАМА ПРВОГ А РЕДА КОЈЕ СЕ 
МОГУ ГРАФИЧКИ ИНТЕГРАЛИТИ ПОМОЋУ Г. КЛЕРИЋЕВОГ 

ШЕСТАРА, Српска краљевска академија, Глас, књ. LI, Први разред, књ. 
18, Београд, 1896, стр. 313-316. (12) 

2 SUR L'EQUATION DIFFERENТIELLE DE RICCAТI ЕТ SES APPLICATIONS 
CНIMIQUES, Vestnik Kпil Ceske spolecnosti nauk, Praha, 1896, Tridimath. priro
dovedecka, t. XXXIX, рр. 1-25. (17) 

3 SUR UN PROCEDE D'INTEGRATION GRAPHIQUE DES EQUATIONS DIFFE
RENТIELLES, Comptes rendus, Paris, 1897, t. CXXIV, 20, рр. 1081-1084. (21) 

4 О ЕЛЕКТРИЧНИМ ОСЦИЛАЦИЈАМА ПРИ ИСПРАЖЊАВАЊ У 

КОНДЕНЗАТОРА, Српска краљевска академија, Глас, књ. LVI, Први 
разред, књ. 20, Београд, 1898, стр. 27-111. (26) 

5 ХИДРАУЛИЧНА ИНТЕГРАЦИЈА, Српски технички лист, Београд, 
1898. (30) 

б SUR L'INTEGRATION HYDRAULIQUE DES EQUATIONS DIFFERENTIE
LLES, American Journal of Mathematics, Baltimore, 1898, vol. ХХ, N° 4, рр. 

293-300. (32) 

7 APPAREIL А LIQUIDE POUR L'INTEGRATION GRAPНIQUE DE CERTAINS 
TYPES D'EQUATIONS DIFFERENTIELLES, American Journal of Mathematics, 
Baltimore, 1899, vol. ХХП, 1, рр. 1-12. (42) 

8 INTEGRATION GRAPНIQUE DE CERTAINS TYPES D'EQUATIONS DIF
FERENТIELLES DU PREMIER ORDRE, Bulletin de la Societe mathematique de 
France, Paris, 1899, t. XXVII, рр. 200-205. (43) 

9 ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧКЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ, Српска краљев
ска академија, Посебна издања, књ. XXXIV, Природњачки и математички 
списи, књ. 8, Београд, 1911, стр. ХШ + 774; 16,5 х 24,5. (106) 

10 КВАДРАТУРА ПОМОЋУ КУРВИМЕТРА, Српска краљевска академи
ја, Глас, књ. ХСШ, Први разред, књ. 39, Београд, 1921, стр. 50-61. (169) 
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11 MECANISMS COMMUNS AUX PHENOMENES DISP ARATES, Nouvelle Col
lection Scientifique (Diiecteur: Emile Borel), LiЬraiiie Felix Alcan, Paiis, 1921, р. 
279; 11, 9 х 18,7. (176) 

12 ХЕМИЈА И МАТЕМАТИКА, Споменица педесетогодишњице професор

ског рада Симе М. Лозаниhа, Београд, 1922, стр. 18-2З. (179) 

13 NOТICE SUR LES TRA V AUX SCIENТIFIQUES DE М. MICHEL PETROVIТCH 
(1894-1921), Academie Ioyale de SerЬie, Editions speciales, t. XLIII, Sciences ma
thematiques et naturelles, t. 10, Paiis, 1922, рр. IX + 152; 16 х 23,4. (180) 

14 УПУТСТВО ЗА ГРАФИЧКИ РАЦИОНАЛИЗАТОР, ВОЈИСЛАВ В. Ми
шковиЋ: Графички рационализаШор- Усйомена на Михаила ПеШровиhа, 

Српска академија наука, Зборник радова, књ. XXXV, Математички инсти
тут, књ. З, Београд, 195З, стр. 6-8. (395) 

б. МАТЕМАТИЧКА ФЕНОМЕНОЛОГИЈА 

1 ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ГЕОМЕТРИЈУ МАСЕ, Наставник, Београд, 1896, 
t. VII, 1, стр. 1-10. (8) 

2 О МАТЕМАТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ АКТИВНОСТИ УЗРОКА, Српска 
краљевска академија, Глас, књ. LIX, Први разред, књ. 22, Београд, 1900, 
стр. 18З-247. (51) 

З LES ANALOGIES MATHEMAТIQUES ЕТ LA PНILOSOPHIE NATURELLE, 
Revue generale des Sciences pures et appliquees, Paris, 1901, t. XII, 13, рр. 626-
632. (60) 

4 АНАЛОГИЈА МЕЂУ ДИСПАРАТНИМ ПОЈАВАМА, Српски књиже
вни гласник, Београд, 1902, t. VII, 8, стр. 5З9-598. (64) 

5 ПОКУШАЈ ЈЕДНЕ ОПШТЕ МЕХАНИКЕ УЗРОКА, Српска краљевска 
академија, Глас, књ. LXIX, Први разред, књ. 27, Београд, 1905, стр. 21-
131. (73) 

б LA MECANIQUE DES PHENOMENES FONDEE SUR LES ANALOGIES, "Scien
tia", Е. phys.-mathematique, N° 27 (Feviier 1906), Paris, 1906, р. 95; 12,5 х 19,5. (85) 

7 ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧКЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ, Српска краљев
ска академија, Посебна издања, књ. XXXIV, Природњачки и математички 
списи, књ. 8, Београд, 1911, стр. XIII + 774; 16,5 х 24,5. (106) 

8 LE NOYAU D' ANALOGIE, Revue du Mois, Paris, 1919, N° 119, рр. 475-486. (164) 

9 MECANISMS COMMUNS AUX PHENOMENES DISPARATES, Nouvelle Col
lection Scientifique (Directeur: Emile Borel), LiЬrairie Felix Alcan, Paris, 1921, р. 
279; 11,9 х 18,7. (176) 
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10 ХЕМИЈА И МАТЕМАТИКА, Споменица педесетогодишњице профе
сорског рада Симе М. Лозаниhа, Београд, 1922, стр. 18-23. (179) 

11 NOTICE SUR LES TRA V AUX SCIENТIFIQUES DE М. MICHEL PETROVIТCH 
(1894--1921), Academie royale de SerЬie, Editions speciales, t. XLIII, Sciences math
ematiques et naturelles, 1, 10, Paris, 1922, рр. IX + 152; 16 х 23,4. (180) 

12 ЈЕДНА ЗАЈЕДНИЧКА ЦРТА НАУКЕ И ПОЕЗИЈЕ, Српски књижевни 

гласник, Београд, 1925, t. XVI (н. сер.), 7, стр. 482-488. (197) 

13 БРОЈНИ СПЕКТРИ ПОЈАВА, Српска краљевска академија, Глас, књ. 

CXXVII, Први разред, књ. 58, Београд, 1927, стр. 45-66. (215) 

14 ВРЕМЕ У АЛЕГОРИЈАМА, МЕТАФОРАМА И АФОРИЗМИМА, Ле

топис Матице српске, Нови Сад, 1927, г. CI, књ. 313,1-3, стр. 185-192. (218) 

15 SUR LA POSSIВILIТE D'UNE MECANIQUE GENERALE, Les Nouvelles You
goslaves, Belgrade, 1929, t. I, 17, р. З. (239) 

16 ФЕНОМЕНОЛОШКО ПРЕСЛИКАВАЊЕ, Српска краљевска академи
ја, Посебна издања, књ. XCVII, Природњачки и математички списи, књ. 26, 
Београд, 1933, стр. VII + 236; 16 х 24. (272) 

17 ОПШТИ ПОЈАМ ПРЕСЛИКАВАЊА, Српски књижевни гласник, Бео
град, 1935, t. XLIV (н. сер.), 1, стр. 34-47. (299) 

18 МАТЕМАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ И ОЦЕАНОГРАФСКО-БИОЛОШКИ 
ПРОБЛЕМИ, Годишњак Оцеанографског института, Сплит, 1939/40, св. 
П, стр. 52-73. (368) 

19 ЕЛЕКТРИЧНЕ АНАЛОГИЈЕ, Наука и техника, Београд, 1941, t. 1, 3, стр. 
141-151. (383) 

20 МЕТАФОРЕ И АЛЕГОРИЈЕ, Српска књижевна задруга, Београд, 1967, 
коло LX, бр. 405, стр. 196; 12,6 х 18,4. (399) 

7. НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ 

1 О ВАРЉИВИМ ДОКАЗИМА У ГЕОМЕТРИЈИ, Наставник, Београд, 

1900, t. XI, 1, стр. 1-3. (46) 

2 PROBLEMS, L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1904, t. XI, р. 232. 
(71) 

3 FORMULE D' ABEL, L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1905, t. XII, 
р. 39. (77) 

4 PROBLEMS, L'lntermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1905, t. XII, р. 125. 
(78) 
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5 PROBLEMES, L'Intermediai1·e des mathematiciens, Bruxelles, 1906, t. ХШ, р. 38. 
(84) 

б PROBLEMS, L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1907, t. XIV, р. 149. 
(87) 

7 PROBLEMES, L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1908, t. XV, р. 52. 
(94) 

8 PROBLEMES, L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1913, t. ХХ, р. 62. 
(126) 

9 SERIE INFINIE, L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1913, t. ХХ, р. 97. 
(127) 

10 FONCТIONS ENТIERES, L'Intermediaire des mathematiciens, Bruxelles, 1913, t. 
ХХ, р. 116. (128) 

11 МЕЂУНАРОДНА КОМИСИЈА ЗА МАТЕМАТИЧКУ НАСТАВУ, 

Просветни гласник, Београд, 1913, t. XXXIV, 8, стр. 724-731. (131) 

12 РЕДУКТИВНИ АНАЛИТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ, Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti, Rad, knj. 202, Razred matematicko-prirodoslovni, knj. 56, 
Zagreb, 1914, str. 132-176. (136) 

13 SUR LES RESULTATS OBTENUS DE L'INTRODUCTION DU CALCUL DIF
FERENTIEL ЕТ INTEGRALE DANS LES CLASSES SUPERIEURES DE L'EN
SEIGNEMENT SECONDAIRE, L'Enseignement mathematique, Geneve, 1914, t. 
XVI, р. 296. (139) 

14 АПСОЛУТНЕ И РЕСТРИКТИВНЕ МАТЕМАТИЧКЕ НЕМОГУЋ
НОСТИ, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Rad, knj. 204, Raued ma
tematicko-prirodoslovni, knj. 57, Zagreb, 1914, str. 131-140. (141) 

15 SUR QUELQUES FONCTIONS DES COTES ЕТ DES ANGLES D'UN TRI
ANGLE, L'Enseignement mathematique, Geneve, 1916, t. XVIII, 3--4, р. 153-
163. (143) 

16 THEOREME SUR LA MOYENNE ARITHMEТIQUE DE QUANТITES POSIТI
VES, L'Enseignement mathematique, Geneve, 1916, t. XVIII, 3--4, рр. 163-176. (144) 

17 MODULE D'UNE SOMME, L'Enseignement matblmatique, Geneve, 1917, t. XIX, 
1-2,рр. 53-56. (149) 

18 REMARQUES SUR L'INTEGRALES fиvdx, L'Enseignement mathematique, 
Geneve, 1919, t. ХХ, 4, рр. 268-270. (160) 

19 SUR LE NOMBRE е, L'Enseignement mathematique, Geneve, 1921-22, t. ХХП, 
1-2,рр.48-50. (177) 

20 ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ДЕТЕРМИНАНАТА, Литографија Касте М. Бој

ковиhа, Београд, 1924, стр. 43; 20,5 х 29,3. (185) 
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21 ИНТЕГРАЛНИ РАЧУН, Литографија Касте М. Бојковића, Београд, 
1924, стр. 64; 20,5 х 29,3. (186) 

22 ТЕОРИЈА ИЗВОДА СА ПРИМЕНАМА, Литографија Касте М. Бојко

вића, Београд, [1924], стр. 96; 20,6 х 33,5. (187) 

23 ГЕОМЕТРИЈСКА ПРИМЕНА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ЈЕДНА ЧИНА, 

Литографија Касте М. Бојковића, Београд [1924], стр. 42; 20,6 х 33,5. (188) 

24 ТЕОРИЈА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ЈЕДНА ЧИНА, Литографија Касте 

М. Бојковића, Београд [1924], стр. 73; 20,6 х 33,5. (189) 

25 ТЕОРИЈА ФУНКЦИЈА, Литографија Касте М. Бојковића, Београд, 

[1924], стр. 96; 20,6 х 33,5. (190) 

26 ТЕОРИЈА АНАЛИТИЧКИХ ФУНКЦИЈА, Литографија Касте М. Бој

ковића, Београд, 1925, стр. 244; 20,6 х 28. (200) 

27 ОСНОВЕ ДИ Ф ЕРЕНЦИЈАЛНОГ РАЧУНА, Литографија Ко сте М. Бој

ковића, Београд, 1925, стр. 91; 20,6 х 33,5. (201) 

28 АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ, Литографија Касте М. Бој
ковића, Београд, [1926], стр. 83; 20,6 х 33,5. (212) 

29 АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ, Литографија Касте М. Бој
ковића, Београд, [1926], стр. 54; 20,6 х 33,5. (213) 

30 LOGARIТHME D'UNE SOMME ЕТ D'UNE DIFFERENCE, L'Enseignement 
mathematique, 1927, t. XXVI, 4-5-6, рр. 300-302. (222) 

31 ТЕОРИЈА ЕЛИПТИЧКИХ ФУНКЦИЈА, Удружење студената матема

тике на Београдском универзитету, Београд, 1927, стр. 138; 20,6 х 29. (224) 

32 ТЕОРИЈА РЕДОВА, Удружење студената математике на Београдском 

универзитету, Београд, 1927, стр. 40; 20,6 х 33,5. (225) 

33 ТЕОРИЈА АЛГЕБАРСКИХ ЈЕДНА ЧИНА, Удружење студената мате

матике на Београдском универзитету, Београд, 1927, стр. 204; 20,6 х 33,5 
(са Н. Н. Салтиковим). (226) 

34 ЈЕДНО ПИТАЊЕ ИЗ НАСТАВЕ О ЛОГАРИТМИМА, Гласник профе
сорског друштва, Београд, 1928, t. VIП, 1, стр. 42-45. (227) 

35 ИНТЕГРАЦИЈА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ЈЕДНА ЧИНА ПОМОЋУ РЕ
ДОВА, Удружење студената математике на Београдском универзитету, 

Београд, 1929, стр. I + 116; 20,6 х 27,5. (241) 

36 ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЈА ГРЕШАКА, Удружење студената мате

матике на Београдском универзитету, Београд, 1930, стр. П + 58; 21 х 28. 
(247) 

37 О ЗАВИСНОСТИ МЕЋ У ВЕЛИЧИНАМА У ЗАДАЦИМА, Математи

чки лист за средљу школу, Београд, 1932, t. I, 3-4, стр. 37-44. (257) 
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38 ГРЕШКЕ МАТЕМАТИЧАРА, Гласник Југословенског професорског 

друштва, Београд, 1933, t. ХШ, 10-12, стр. 874-881. (273) 

39 INTERPRET ATIONS GEOMETRIQUES DU ТНЕОКЕМЕ DE WILSON, Sphinx, 
Bruxelles, 1936, t. VI, 7, рр. 110-111. (313) 

40 SUR UNE COURBE REMARQUABLE, Sphinx, Bruxelles, 1936, t. VI, 11, рр. 
103-104. (314) 

41 СТВАРНЕ И ПРИВИДНЕ ГЕОМЕТРИЈСКЕ НЕМОГУЋНОСТИ, 

Билимовиъ А. - АнъЕЛИЋ Т.: ГеомеШрија за II разреg cpegњux школа, Бео
град, 1937, стр. 84-86. (330) 

42 ЕЛИПТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ, Предаваља на Београдском универзитету, 

Задужбина Луке Ћеловића Требиљца, Београд, 1937, стр. 128 + Ш; 
15,9 х 23,7. (332) 

43 LE POSTULATUM DE BERTRAND СОММЕ CONSEQUENCE DU THEO
REME DE GOLDBACH, Sphinx, Bruxelles, 1938, t. VIII, 2, рр. 19-20. (339) 

44 ПОГРЕШНИ ГЕОМЕТРИСКИ ЗАКЉУЧЦИ ИЗ НЕПАЖЉИВО НА
ЦРТАНЕ СЛИКЕ, Билимовиъ А.- АНЋЕЛИЋ Т.: ГеомеШрија за Ш разреg 

cpegњux utкола, Београд, 1938, стр. 76-80. (345) 

45 ИНТЕГРАЦИЈА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ЈЕДНА ЧИНА ПОМОЋУ РЕ

ДОВА, Предаваља на Београдском универзитету, издаље Задужбине 

Луке Ћеловића Требиљца, Београд, 1938, стр. 219; 15,2 х 23,3. (349) 

46 А PROPOS D'UN THEOREME DE М. POMPEiu, Bulletin Mathematique de la 
Societe Roumaine des Sciences, Bucuresti, 1938, t. 40, 1-2, рр. 205-208. (355) 

47 ОСЕТЉИВА МЕСТА ОБИЧНИХ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ЈЕДНА

ЧИНА, Математички весник, Београд, 1939, бр. 5-6, стр. 8-11. (363) 

48 ЗАНИМЉИВОСТИ У ПРИМЕНАМА ПИТАГОРИНОГ ПРАВИЛА, 

Билимовиъ А. - АНЋЕЛИЋ Т.: Геомаuрија за IV разреg cpegњux школа" Бео
град,1939, стр. 78-84. (365) 

49 НЕОДРЕЂЕНИ, НЕМОГУЋНИ И НЕПОТПУНО ОДРЕЂЕНИ ПЛА

НИМЕТРИСКИ ЗАДАЦИ, Билимовиъ А. - АнЋЕЛИЋ Т.: ГеомеШрија за V 
разреg cpegњux школа, Београд, 1940, стр. 157-160. (375) 

50 ВАРЉИВОСТ ОКА ПРИ УПОРЕЂИВАЊ У ДУЖИ И ПОВРШИНА, 

Билимовиъ А. - АНЋЕЛИЋ Т.: ГеомеШрија за Ј разреg cpegњux utкола, П 

издаље, Београд, 1940, стр. 73-76. (376) 

51 О РАВНОТЕЖНИМ ФИГУРАМА ДВА ДОГАЂАЈА СА ЈЕДНАКИМ 

ВЕРОВАТНОЋАМА, Српска краљевска академија, Глас, кљ. CLXXXV, 
Први разред, кљ. 92, Београд, 1940, стр. 99-108. (377) 

52 СТЕРЕОМЕТРИСКЕ НЕЈЕДНА ЧИНЕ, Српска академија наука, Збор

ник радова, кљ. XXXV, Математички институт, кљ. 3, Београд, 1953, стр. 
1-4. (394) 
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8.ПРИМЕНЕ 

Механика 

1 ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ГЕОМЕТРИЈУ МАСЕ, Наставник, Београд, 1896, 
t. УП, 1, стр. 1-10. (8) 
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19 ЧЛАНЦИ, Друштво математичара и физичара НР Србије, Научна књига, 

Београд, 1949, стр. V + 110; 17 х 24,4. (392) 

Физика 

20 SUR LA DECHARGE DES CONDUCTEURS А САР АСIТЕ, RESIST ANCE ЕТ 
COEFFICIENT DE SELF-INDUCTION V ARIABLES, Comptes rendus, Paris, 
1897, t. CXXIV, 9, рр. 452-455. (20) 
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бр. 19,стр. 146-148;бр.20,стр. 155-157. (181) 
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XXVIII; бр. 8396, стр. 5 (24. септембар). (251) 
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29 У ЦАРСТВУ ГУСАРА, Српска књижевна задруга, Београд, 1933, Поу
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37 НА ОСТРВУ СВЕТЕ ЈЕЛЕНЕ, Политика, Београд, 1935, г. XXXII, бр. 
9570, стр. 4-5 ( 6-9. јануар). (300) 

38 СА ОКЕАНСКИМ РИБАРИМА, Српска књижевна задруга, Београд, 
1935, Савременик, коло V, књ. 19, стр. 245; 12,6 х 18,9. (305) 

39 НА МАДАГ АСКАРУ, Политика, Београд, 1936, г. XXXIII, бр. 9926, стр. 7 
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40 С ЛОВЦИМА МОРСКИХ СЛОНОВА - НА ПРАГУ ЈУЖНЕ ПОЛА
РНЕ ОБЛАСТИ- ЗАБАЧЕНА, ОЧАЈНО УСАМЉЕНА И ПУСТА 

КАРГЕЛЕНСКА ОСТРВА, Политика, Београд, 1936, г. ХХХШ, бр. 10019 
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11085, стр. 9 (8. април). (362) 

51 ПЛОВИДБА МОРЕМ. - ИСТОРИЈА ПОДМОРНИЦЕ, Политика, 
Београд, 1939, г. XXXVI, бр. 11149, стр. 10 (17. јун). (364) 

52 ГИМНАЗИЈСКЕ УСПОМЕНЕ, Споменица о стогодишњици Прве 
мушке гимназије у Београду 1839-1939, Београд, 1939, стр. 293-301. (366) 

53 МАТЕМАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ И ОЦЕАНОГРАФСКО-БИОЛОШКИ 
ПРОБЛЕМИ, Годишњак Оцеанографског института, Сплит, 1939-40, св. 
П, стр. 52-73. (368) 

54 ЛОВ У ВЕЛИКИМ ДУБИНАМА, Политика, Београд, 1940, г. XXXVII, 
бр. 11352, стр. 15 (б-9. јануар). (369) 

55 БЕОГРАД, НЕГДАШЊИ ЦЕНТАР ВЕЛИКОГ РИБАРСТВА, Београд

ске општинске новине, Београд, 1940, t. LVIII, 1, стр. 5-10; 2, стр. 91-97; 3, 
стр. 188-19б; 4, стр. 313-32б; 5, стр. 429-440; б, стр. 523-532; 7-8, стр. 
б25-б34; 9,стр. 735-743; 10,стр. 803-811. (370) 

5б ВЕЛИКИ РИБОЛОВ НА ДУНАВУ, Правда, Београд, 1940, г. XXXVI, бр. 
12747-12750. (371) 

57 ЈЕДАН ЋЕРДАПСКИ ДОЖИВЉАЈ, Београдске општинске новине, 

Београд, 1940, t. LVШ, 4, стр. 355-358. (372) 

58 МУЗИКАНТ МИЈА ЈАГОДИНАЦ, Политика, Београд, 1940, г. XXXVII, 
бр. 114б1, стр. 9 (27. април). (373) 

59 РОМАН ЈЕГУЉЕ, Српска књижевна задруга, Београд, 1940, Поучник, 
књ. XI, стр. 187; 13,5 х 19,3. (374) 

бО ЛОВ НА АЈКУЛЕ - НОВ ИЗВОР ВЕЛИКИХ ЗАРАДА, Политика, 

Београд, 1941, г. XXXVIП, бр. 11710, стр. 11 (б-9. јануар). (380) 

б1 ЈЕДНА ЕНГЛЕСКА КЊИГ А У НАШОЈ ПРЕВОДНОЈ КЉИЖЕВНО

СТИ ПРОШЛОГ ВЕКА, Годишњица Николе Чупића, Београд, 1941, t. L, 
Издање Чупићеве задужбине, књ. 83, стр. 128-143. (385) 

б2 ЋЕРДАПСКИ РИБОЛОВИ У ПРОШЛОСТИ И У САДАШЊОСТИ, 

Српска краљевска академија, Српски етнографски зборник, књ. LVП, 

Друго одељење, књ. 24, Београд, 1941, стр. VIII + 120; 1б х 24. (386) 

63 МЕТАФОРЕ И АЛЕГОРИЈЕ, Српска књижевна задруга, Београд, 1967, 
Коло LX, бр. 405, стр. 196; 12,6 х 18,4. (399) 

10. РАЗНО 

Научни скупови 

1 МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС МАТЕМАТИЧАРА, Српски !):њижевни 
гласник, Београд, 1912, t. XXIX, б, стр. 480. (115) 
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2 МЕЂУНАРОДНА КОМИСИЈА ЗА МАТЕМАТИЧКУ НАСТАВУ, 
Просветни гласник, Београд, 191З, t. XXXIV, 8, стр. 724-7З1. (131) 

З МЕЂУНАРОДНИ САВЕЗ ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА, Српски 

књижевни гласник, Београд, 1920, t. I (н. сер.), 2, стр. 130-138. (166) 

4 МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС МАТЕМАТИЧАРА У КАНАДИ, Српски 
књижевни гласник, Београд, 1925, t. XIV (н. сер.), 2, стр. 158-159. (193) 

5 ПРОСЛАВА 400-ГОДИШЊИЦЕ COLLEGE DE FRANCE, Српска краљев
ска академија, Годишњак за 19З1, t. XL, Београд, 19З2, стр. 27З-276. (258) 

6 МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС МАТЕМАТИЧАРА У ZURICH-Y, Српска 
краљевска академија, Годишњак за 19З2, t. ХП, Београд, 19ЗЗ, стр. 26З-266 
(са А. Билимовићем). (267) 

7 ПРОСЛАВА ЗОО-ГОДИШЊИЦЕ DESCARTES-A, Српска краљевска ака
демија, Годишњак за 19З7, t. XLVII, Београд, 19З8, стр. 277-280. (336) 

Историја математике 

8 ДИМИТРИЈЕ НЕШИЂ, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Ljetopis 
za 1904, t. 19, Zagreb, 1905, str. 84-87. (76) 

9 АПСОЛУТНЕ И РЕСТРИКТИВНЕ МАТЕМАТИЧКЕ НЕМОГУЋНО
СТИ, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Rad, knj. 204, Razтed 

matematicko-prirodoslovni, knj. 57, Zagreb, 1914, str. 131-140. (141) 

10 ФРАНЦУСКА МАТЕМАТИКА, Летопис Матице српске, Нови Сад, 

1926, г. С, књ. ЗО7, З, стр. 207-220. (209) 

11 КВАДРАТУРА КРУГА И ТРИСЕКЦИЈА УГЛА ПРЕД ПАРИСКОМ 

АКАДЕМИЈОМ НАУКА, Српски књижевни гласник, Београд, 1928, 
t. XXIV (н. сер.), 5, стр. З68-З70. (229) 

12 ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЈЕДНОГА ПРОБЛЕМА ТЕОРИЈЕ ФУНКЦИЈА, 
Српска краљевска академија, Глас, књ. CXXXIV, Први разред, књ. 6З, Бео
град, 1929, стр. 85-90. (235) 

13 ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊ У БИЛТЕНА НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ ЗА 

МАТЕМАТИЧКЕ И ПРИРОДНЕ НАУКЕ, Српска краљевска академи

ја, Годишњак за 19З1, t. XL, Београд, 19З2, стр. 280-28З (са Б. Гаврилови
ћем и И. Ђајом). (259) 

14 КВАДРАТУРА КРУГ А, Гласник Југословенског професорског друштва, 
Београд, 19З8, t. ХVШ, 7, стр. 60З-609. (340) 

15 МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ НА БЕОГРАДСКОМ УНИВЕРЗИТЕ
ТУ- КОШНИЦА НАУЧНОГ РАДА, Политика, Београд, 19З8, г. XXXV, 
бр. 10755, стр. 9, (8. мај). (342) 

16 ПРЕДГОВОР ЗА КЊИГУ ELIE CARTAN-A: УЛОГА ФРАНЦУСКЕ У 
РАЗВОЈУ МАТЕМАТИКЕ, Публикације Југословенског астрономског 

друштва, Београд, 1941, 2, стр. З-4. (384) 
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Рецензије - оцене 

17 РЕФЕРАТ О ГЕОМЕТРИЈИ ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ОД ДР ПЕТРА Л. ВУКИЋЕВИЋА, Просветни гласник, Београд, 1900, 
t. XXI, 6, стр. 628-683 (са Владимиром Зделаром). (49) 

18 РЕФЕРАТ О РАДОВИМА Б. ГАВРИЛОВИЋА "0 АНАЛИТИЧКИМ 
ИЗРАЗИМА НЕКИХ ФУНКЦИЈА" И "0 ТЕЖИНАМА АЛГЕБАР
СКИХ СКУПОВА", Српска краљевска академија, Годишњак за 1900, 
t. XIV, Београд, 1901, стр. 19-20. (54) 

19 РЕФЕРАТ О РАДОВИМА Б. ГАВРИЛОВИЋА "0 БЕРНУЛИЈЕВИМ 
И АЈЛЕРОВИМ БРОЈЕВИМА" И "0 ЈЕДНОЈ ВАЖНОЈ ОСОБИНИ 
ДЕТЕРМИНАНАТА", Српска краљевска академија, Годишњак за 1900, 
t. XIV, Београд, 1901, стр. 47-49. (55) 

20 РЕФЕРАТ О УЏБЕНИКУ "АРИТМЕТИКА И АЛГЕБРА ЗА ВИШЕ 

РАЗРЕДЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА" ОД ДР ПЕТРА ВУКИЋЕВИЋА, Про

светни гласник, Београд, 1905, t. XXVI, 7, стр. 17-18. (75) 

21 SUR LES RESULTATS OBTENUS DE L'INTRODUCTION DU CALCUL DIF
FERENТIEL ЕТ INTEGRALE DANS LES CLASSES SUPERIEURES DE L'EN
SEIGNEMENT SECONDAIRE, L'Enseignement mathematique, Geneve, 1914, 
t. XVI, р. 296. (139) 

22 Ј. S. SCHWATT: AN INTRODUCTION ТО ТНЕ OPERATIONS WIТH SERIES, 
PНILADELPНIA, 1924, Revue generale des Sciences pures et appliquees, Paris, 
1925, N° du 30 juin, р. 371. (195) 

23 ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊ У БИЛТЕНА НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ ЗА 
МАТЕМАТИЧКЕ И ПРИРОДНЕ НАУКЕ, Српска краљевска академи

ја, Годишњак за 1931, t. XL, Београд, 1932, стр. 280-283 (са Б. Гаврило
виhем и И. Ћајом). (259) 

24 РЕФЕРАТ О РАДУ Д. МАРКОВИЋА "ГРАНИЦЕ КОРЕНА АЛГЕ
БАРСКИХ ЈЕДНА ЧИНА", МитrиновиЋ С. Д.: Прилози за био2рафију 
Михаила ПеШровиhа, Весник Друштва мат. и физ. НРС, Београд, 1960, vol. 
XII, 1-4, стр. 149. (346) 

25 РЕФЕРАТ О РАДУ Д. С. МИТРИНОВИЋА "0 ЈЕДНОЈ КЛАСИ ДИ
ФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ЈЕДНА ЧИНА ПРВОГ РЕДА НА КОЈЕ СЕ НАИ
ЛАЗИ У ПРОБЛЕМИМА ГЕОМЕТРИЈЕ", МитrиновиЋ С. Д.: Прилози 

за био2рафију Михаила ПеШровиhа, Весник Друштва мат. и физ. НРС, 
Београд, 1960, vol. XII, 1-4, стр. 149. (347) 

Писма 

26 ПИСМО СРПСКОЈ КРАЉЕВСКОЈ АКАДЕМИЈИ, Српска краљевска 
академија, Годишњак за 1904, Београд, 1905, t. XVIII, стр. 61-62. (72) 

27 ОТВОРЕНО ПИСМО УРЕДНИКУ "БЕОГРАДСКОГ ДНЕВНИКА", 
Политика, Београд, 25. јун 1921. (174) 
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Био-библиоrрафије 

28 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА- I, Српска краљевска академија, Годишњакза 
1897, Београд, 1889, t. XI, стр. 141-154. (34) 

29 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА- П, Српска краљевска академија, Годишњак 
за 1899, Београд, 1900, t. ХШ, стр. 269-271. (44) 

30 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА-Ш, Српска краљевска академија, Годишњак 
за 1901, Београд, 1902, t. XV, стр. 273-274. (63) 

31 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА- IV, Српска краљевска академија, Годишњак 
за 1904, Београд, 1905, t. XVIII, стр. 335-356. (74) 

32 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА-У, Споменица о отвараљу Универзитета, Бео
град, 1906, стр. 105-109. (79) 

33 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА- Vl, Српска краљевска академија, Годишњак 
за 1907, Београд, 1908, t. XXI, стр. 427-428. (91) 

34 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА- VII, Српска краљевска академија, Годишњак 
за 1908, Београд, 1909, t. XXII, стр. 345-346. (100) 

35 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА - VIII, Српска краљевска академија, Годи
шњак за 1911, Београд, 1912, t. XXV, стр. 331-332. (108) 

36 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА- IX, Српска краљевска академија, Годишњак 
за 1912, Београд, 1914, t. XXVI, стр. 260-264. (137) 

37 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА- Х, Српска краљевска академија, Годишњак 

за 1914-1919, Београд, 1921, t. XXVIII, стр. 237-240. (172) 

38 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА- XII, Српска краљевска академија, Годишњак 
за 1925, Београд, 1926, t. XXXIV, стр. 293-296. (202) 

39 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА - XIII, Српска краљевска академија, Годи
шњак за 1929, Београд, 1930, t. XXXVIII, стр. 163-167. (242) 

40 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА - XIV, Српска краљевска академија, Годи
шњак за 1933, Београд, 1934, t. XLII, стр. 210-213. (284) 

41 БИО-БИБЛИОГРАФИЈА- XV, Српска краљевска академија, Годишњак 
за 1936, Београд, 1937, t. XLVI, стр. 266-269. (327) 

42 LISTE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE М. MICHEL PETROVIТCH, 
PuЬ!ications mathematiques de l'Unive1·site de Belgiade, Belgiade, 1938, t. VI-VII, 
рр. XIII-XXIX. (350) 

Рукописи 

43 КРЕТАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ТАЧКЕ У СЛУЧАЈЕВИМА КАД ОТПОР 

СРЕДИНЕ ЗАВИСИ ОД БРЗИНЕ И ПОЛОЖАЈА ТАЧКЕ, Српска 

краљевска академија. (101, R1) 

44 ШИФРОВАЊЕ И ДЕШИФРОВАЊЕ - СИСТЕМ М. П., 1917, стр. 7. 
(155, R2) 
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45 КВАЛИТАТИВНА ИНТЕГРАЦИЈА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ЈЕДНА

ЧИНА, Српска краљевска академија, Саопштења Академије природних 

наука, Београд, 1939,25 шт. табака; 21,3 х 29,4. (367, R3) 

46 ПРОСТИ БРОЈЕВИ, Српска академија наука, Саопштења Академије 
природних наука, Београд, 1943, 13 шт. табака; 21,3 х 29,4. (387, R4) 

47 О ЈЕДНОЈ МОДИФИКАЦИЈИ ГРЕФЕОВОГ МЕТОДА ЗА РЕШАВА

ЊЕ ВИШИХ БРОЈНИХ ЈЕДНА ЧИНА, Музеј града Београда, Заостав

штина Михаила Петровиhа, Београд 1886, стр. 8. (R5) 

48 ДА СЕ ИЗЛОЖЕ И/КРИТИЧКИ ПРЕТРЕСУ РАЗЛИЧИТЕ ТЕОРИЈЕ 

О ВОЉИ, Велика школа у Београду, Београд 1889, стр. 11; АС, ВШ -
1889, 49. (R6) 

49 ИЗЛОЖИТИ СВЕ НА ЧИНЕ РА ЧУНАЊА ПОВРШИНЕ УОПШТЕ, 

КАКО ИЗ ОРИГИНАЛНИХ МЕРА, ТАКО И ИЗ ПЛАНОВА СНИ

МЉЕНИХ ГРАФИЧКИМ ПУТЕМ, ЗАЈЕДНО СА СРЕДСТВИМА 

(ПЛАНИМЕТРИМА) ЗА РА ЧУНАЊЕ ПОВРШИНА, ОД НАЈПРО

СТИЈИХ ДО НАЈСЛО:ЖЕНИЈИХ И НАЈУПОТРЕБЉИВИЈИХ У 

ПРАКСИ, Велика школа у Београду, Београд 1889. стр. 46; АС, ВШ -
1889, 47. (R7) 

50 О ПОЛУ И ПОЛАРИ КРИВИХ ЛИНИЈА, Велика школа у Београду, 

Београд 1890, стр. 26; АС, ВШ- 1890, 147. (R8) 

51 LA VRAIE SECTION, Ecole Noпnale Superieшe, Paris,l892, стр. 3; Музеј града 
Београда, Заоставштина Михаила Петровиhа. (R9) 

52 DETERMINATION DE LA DENSIТE MAXIMA DE L'EAU, Ecole Noпnale 
Superieure, Paris;1892, стр. 2, Музј града Београда, Заоставштина Михаила 
Петровиhа. (Rlo). 

53 UNE PROPRIETE DE LA SYMETRIE COURBE, Ecole Noпnale Superieure, Paris, 
1892, стр. б; Музеј града Београда, Заоставштина Михаила Петровиhа. 

(Rн) 



ОПШТА ЛИТЕРАТУРА О 
МИХАИЛУ ПЕТРОВИЋУ 

етровиhеви резултати у науци, његово дело у Српској кра

љевској академији (1897-1943) и Универзитету у Београду 
(1894-1941), честа иступања у јавним гласилима и позна
тијим српским часописима између два рата његов педаго

шки рад, (образовао је скоро 50 генерација математичара у Србији), 
његова успешна војна каријера - све је то довело да научна и, уопште, 

културна јавност Србије и света буде окренута професору, да о њему 

пише, саопштава његове нове подухвате. Од када је кренуо послом на 

Универзитету (1894) па до данас, нема енциклопедије ни лексикона 
који не садрже обимнију одредницу о Михаилу Петровиhу. Његово име 

се налази у највеhим и најзначајнијим светским биографским речницима 

математичара, нпр. Биоzрафический словарь gеятелей в области мате

матики (Киев, 1979). Овај познати речник преведен је на више страних 
језика, и од Срба, поред Михаила Петровиhа, садржи одреднице о Руђеру 

Бошковиhу и Јовану Карамати. 

Ову, такозвану општу литературу о Михаилу Петровиhу, упозна
ли смо у великом броју. Нужна је било учинити избор литературе. Наш 

избор омогуhује кориснику да упозна кључна и садржајна места о ли

чности Михаила Петровиhа. 

Поред оваквог избора опште литературе о Михаилу Петровиhу, 

овде желимо да поменемо најзначајнија имена која су најчешhе писала 
о нашем професору. У писаној речи ових аутора треба тражити кази

ваља о Петровиhу, а та су имена следеhа: Емил Ликар, Пол Пенлеве, 

Емил Борел, Ели КарШан, Алексанgар Боzgанов, Леониg МајсШров, 

МилуШин Миланковиh, Јован КарамаШа, Милош Раgојчиh, Милан He
gиh, Раgош МиШровиh, Ћорlје Kapaljopljeвиh, Драzослав МиШриновиh, 
Душан Неgељковиh, Анgрија СШојковиh, Милораg БерШолино, ЕрнесШ 

СШийаниh, као и йисац ових реgова. 
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Изiлеg Косанчиhевоi венца у Бeoipagy с йочетка овоi века 

(йролеhе 1904. iоgине), og улице Краља Петра Првоi йрема великом 
стейеништу. Исйреg йрофесорове роgне куhе (йриземна са четири 

йрозора) налази се gворски фијакер са ливреисаним возачем; йреко 

йута на iребену iруйа 'iра!Јана и фотоiраф сйреман ga ухвати излазак 
из куhе йрестолонаслеgника краљевиhа Ћор!Ја Кара!Јор!Јевиhа и йро

фесора Михаила Петровиhа. Да ли је човек за камером йознати фото

iраф Милан Јовановиh? 

Уизлаiању goia!Jaja, йојава и свеzа ~ито Лeiiioiiиc живота и gела 
Михаила Петровиhа gоноси, нисмо се користили сйуштеницама ( фус
нотама) како би указали на йорекло извора. Свака оgреgница Лeiiio

iiиca састављена је тако (gатум, место, саgржај само'i goia!Jaja, ga ли 
је ipa!Ja или књиiа, часойис и сл.) ga сама уйуhује на извор, а извори су 
били слеgеhи: Архив Србије (МПс, ВШ, БУ), Архив Јуiославије (Збир

ка М арам б о), Архив САНУ и Архив ENS. Найомињемо ga се веhи geo 
извора за Летойис налази у сйуштеницама у оgељку ове књи'iе йоg на

словом Писма, затим у gелу Белешке- Найомене у оgељку Библиоiра

фија, као и у књизи Драiана Трифуновиhа Лeiiioiiиc живоiiiа и paga 
Михаила Пeiiipoвиha (САНУ, Бeoipag 1969, стр. 629). 
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етровиlш су пореклом из Старе Србије, тачније са Косова 

и Метохије. Недалеко од манастира Дечани, близу дана

шње југословенско-албанске границе, на средини пута 

Пеh-Ћаковица, у селу Јуник живело је неколико породи

ца Петровиh, пореклом од истог претка Петра Станкова. Јуник је било 

типично српско село које је живела у сталној причи о моћима манасти

ра, о српским светиљама, а нису изостале и гусле са јуначким песмама 

и казивањима. Уходаним путем Петровићи су одлазили манастиру у 

одређене православне дане на службу Божију, на причест и савете које 

им је даривао игуман. У Јунику су били махом неписмени, а тако пуни 

знања и достојанства о својој цркви и народу. Било је неколико изузе

така који су у блиском им манастиру научили читати, понешто запи

сати и рачунати уз боб, прсте и рабош. Тешко је било живети у краје

вима које су Турци држали. Ваљало је кренути и отиhи у свој народ. 

Петровиhи су били добри сточари и своја знања о домаhем благу 

преносили с колена на колено. Учестале сеобе српског народа из старе 

постојбине у ненасељену Шумадију нису мимоишле ни Породицу Петро

виh. Средином XVIII века прелазе у Србију и заустављају се на једном 
пропланку код Тополе. По месту из којег су дошли, сада ново своје 

огњиште називају Јунковац, које и данас живи у причи о овој великој 

породици, често спомињу Арсенија, кума Карађорђева и друге. Нажа

лост, данас Петровиhа у Јунковцу нема. Све је пусто и без белега. Село 

1 За истржаиваче који се баве историјом српских породица и селом Петровиhи су 
изузетно захвална заједница којој се треба окренути и детаљно је истражити. Овде he 
бити изложена овлашна грађа о Петровиhима како би читалац могао да дозна основне· 
чињенице о професоровом пореклу. 
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чак и цркве нема иако је Српској православној цркви дало много и за
дужило је. 

Вероватно у времену друге сеобе, браhа Милосав и Станко, 
сточари из села Јуник, долазе у Србију. Милосав се населио код Смеде
рева (село Друговац), а Станко близу Тополе и, као што поменусмо, то 
место назва Јунковац. Пун снаге и полета да створи ново огљиште, 

одгојен на темељима морала, поштеља и бриге за отачество, изродио је 
деветоро мушке деце. Професоров прадеда Станко често се помиљао у 

куhи Петровиhа у Београду. Његово име се користило као иначица 
здравља, оштроумности, поштеља. Станкови синови били су: Радивоје, 

Петар, Стојадин, Арсеније, Милован, Ђорђе, Павле, Михаило и 

Милутин. Станко је на свог најстаријег сина Радивоја, деде професора 
Михаила Петровиhа, пренео вештине и знаља у одгајаљу стоке. Ради
воје постаје богат трговац свиљама, одлази послом на велике пијаце 
Осјека, Пеште и Беча. Стекао је велики иметак, умножио више пута 
имање у Јунковцу, а отворио је и своја два каменолома. 

Професоров деда Радивоје као угледан домаhин и велетрговац, 
познаник митрополита и угледних људи у Београду и Крагујевцу, 

желео је да школује своју мушку децу. "Кљигама и учености" опреде
лио је прва два сина; школовао је Никодима, оца професора Михаила 

Петровиhа и Милоја, који је доцније постао срески начелник. И сина 

Милана усмерио је школи; умро је врло млад као учитељ. Последља два 

сина, Јеврема и Илију, отац Радивоје усмерио је свом послу, производ

љи стоке и камена. Професорови стричеви били су угледни људи Срби

је, живели дуго и имали свој пород познат и цељен у народу. Из ових 

куhа било је више угледних правника, економиста, свештеника, генера

ла, па и градоначелника града Београда. 

Михаила Петровиhа, Никодим, рођен је у Јунковцу 1843. го
дине, као прво дете оца Радивоја. Као ђак-пешак завршио је основну 

школу и провео прве године детиљства у задрузи Петровиhа у Јунков

цу. Све је присутно у очима дечака: рођаци, поштоваље старијих, дом, 

по која књига. Радивоје не бира Крагујевац (који је ближи) за даље 

Никодимово школоваље, веh Београд. Желео је да буде у граду у којем 

живи митрополит и у којем после неколико разреда гимназије може да 

настави богословију. Тако је и било. Никодиму је било око петнаест го

дина када је дошао у Београд. Вршњак Карађорђевог унука Петра, Прва 

београдска гимназија били су Никодимови домашаји. Врло тихе приро

де и нежног здравља, Никодим није био за послове који су тражили. 
физичку снагу. Као младиh доброг владаља и племените спољашљости 

и син угледног и богатог трговца, Никодим је примљен у Београдску 

богословију коју је завршио 1861. године. Повремено је на богослуже
њу у Саборној цркви и предаје једно време у Девојачкој школи у 
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Београду. Митрополит Димитрије запазио је способности овог бого

слова и шаље га почетком 1862. године у Русију на даље школоваље. 
Отац Радивоје све је уложио да му првенац постане високошколован 
учен човек. Сложно се са избором даљег школоваља. У Кијеву, а једно 

време био је и на Семинарији у Новгороду, студира на Вишој семина

рији. По казиваљу професорове родбине која данас живи у Швајцар

ској, Никодим је после завршених студија у Кијеву полагао још и 2-3 
испита "строгости", што се данас може тумачити тиме да је Никодим 

стекао зваље доктора богословских наука. Вероватно да се почетком 

1865. године вратио у Србију. У Београду једно време опет предаје у 
Девојачкој школи, да би наредне године постао професор Богословије. 

На овој дужности упознаје свештеника Новицу Лазаревиhа, проту 

Саборне цркве у Београду. Новици Лазаревиhу, врло достојанственом, 

отреситом и оштроумном човеку (рођен у Гружи 1821. године), допао 
се млади Никодим Петровиh. Почетком 1867. године Никодим се оже
нио Новичином hерком Милицом Лазаревиh. Са љом је изродио пето

ро деце: Михаила, Радивоја, Милоша, Новицу и Марију. Често боле

шљив, у тридесет и другој години, а уочи рођеља своје кhери Марије, 

умро је Никодим Петровиh (1875. године) у Београду. 
У новијој историји Српске православне цркве записано је да про

фесор Никодим Петровиh покреhе, издаје и уређује духовни часопис 

ПРАВОСЛАВЉЕ. Од 1871. излазио је сваког месеца до 1873. године 
када се професоров отац разболео. Ово је био први чисто научни духо

вни часопис Српске православне цркве, јер пре љега ПАСТИР 

(1868-1870) доносио је и друге различите прилоге. 
Михаило је често помињао свог оца, жалио је много што није 

могао да боље упозна тог паметног, вредног и амбициозног човека. Би

ла му је тек седма година када је Никодим умро. Остале су само приче 

о оцу и љеговом часопису Православље којег је често прелиставао. 

Мајка Михаила Петровиhа, Милица, рођена је 1848. године у 
Београду. По женској линији пореклом је из познате београдске поро

дице Нешиh. Павле Нешиh један је од најугледнијих трговаца Београ

да и вишегодишљи кмет београдске општине; приликом једног путо
ваља у Цариград упознаје Каранфилу. По породичном предаљу, Павле 
Нешиh је Каранфилу купио као робиљу грчког порекла (рођена 1813). 
Они су израдили двоје деце: Марију и Симу. Сима Нешиh је рођен 
8. јуна 1831. године у Београду. "Као син имуhних родитеља имао је 
прилике да иде у иностранство ради даљег школоваља. У Бечу је учио 
трговачку академију. По повратку у Србију, млад, интелигентан, обра
зован (знао је немачки, француски, турски, грчки, јеврејски, цинцарски 
и арнаутски- једном речи полиглот), Нешиh се посветио полицијској 
служби којој је достојно служио. У време јунских догађаја- сукоба код 
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Чукур-чесме 1862. године, био је са службом у Београду, у Управи гра
да као полицијски терџуман- српски тумач. На тој дужности је и по

гинуо приликом интервенције код турских власти због раљаваља срп

ског дечака Саве на поменутој чесми". Сима Нешиh терџуман прва је и 

права жртва догађаја на Чукур-чесми. 

Баба Михаила Петровиhа, Марија Нешиh, рођена је 1830. године 
у Београду. Било јој је седамнаест година када је упознала и удала се за 

Новицу Лазаревиhа. Нешто после рођеља љихове кhери Милице, мајке 

Михаила Петровиhа, умрла је Каранфила. Павле Нешиh се за непуну 

годину дана од Каранфилине смрти поново оженио и имао још двоје 

деце Ђоку и Драгу. Ћока Нешиh познат је код нас по увођељу првог 

телеграфа у Србији. Ма р иј а ј е живела окружена љубављу својих унука, 

гледајуhи их како се развијају и школују. За време школоваља у Паризу 

Михаило Петровиh је у сваком писму деди Навици посвеhивао доста 

простора баба Мари. Уочи удаје своје унуке Марије, јула 1895. године, 
умрла је Марија Нешиh-Лазаревиh. 

Мајкица, како су звали мајку Михаила Петровиhа, подредила је 
себе својој деци и куhи. Гостољубива, тихе природе, са свим пле

менитим особинама жене тог периода у Београду, у потаји је стално 

прижељкивала успех и здравље своје деце. Са својим оцем, Новицом, 
трудила се око љиховог васпитаља и образоваља. Михаило Петровиh, 
који је имао мајчин лик, као нежеља, посебно је био привржен мајци. 

Стално је био уз њу и своје најјаче године живота и рада поделио је у 
дому са мајком. И када је љој било најтеже, одмах по завршетку Првог 

светског рата ( оболела је од рака на желуцу), Михаило Петровиh је 
учинио све да јој помогне. Одвео је у Швајцарску на лечеље, где је у 
Берну и оперисана. Крајем 1918. године у Реперсвилу, на рукама свога 
сина, умрла је Милица Петровиh. 
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1868 

Београд је очекивао отварање Народног позоришта, варош већ 
годину дана проверава одлуке без присуства Турака, прогресивни Ми

хаило Обреновић III доживљава велике успехе своје владавине, Велика 
школа у Капетан-Мишином здању већ пету годину изналази квалитет 

свога рада и програма - Београд са двадесет осам хиљада становника 

налази се на историјској раскрсници. Научне установе, листови и часа

писи, јавни научио-културни живот, грађански ред- све је то у почетку 

развоја. Београд је пред собом имао свој развој, који ће преко ослобо

дилачких ратова и других догађаја оставити трајно обележје. 

Ове 1868. године, недалеко од породица Бранислава Нушића, 

брата Јанка Веселиновића и Милорада Јовичића, у непосредној близи

ни Конака кнегиње Љубице и Саборне цркве, а одмах иза зграде старе 

Митрополије (данашња зграда Патријаршије ), на Савској падини пре
ма ушћу, на Косанчићевом венцу, 24. априла родио се Михаило Петро
вић као прво дете оца Никодима и мајке Милице. По обичају у српским 

породицама прво рођено дете добијала је име владара, друго по деди 

итд. Тако је у Петровићевој школској генерацији било више Михаила, 

по несретном књазу Михаилу Обреновићу. У књизи ПроШокола кр

шШених 1868 лјеШа у београдској Саборној цркви пише предвуковским 
правописом да је име детета (имја младице) Михаило. У професоровој 

младости, у говору и на свескама у школи налазе се и облици имена 

Мијаило, Михајло, Миаило, а више пута краљевић Ђорђе звао је свог 

професора Микајло. Иначе, име Михаило је грчког порекла, има га и у 

хебрејском језику, библијско је име и има више варијанти. 
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1869 

Рођење брата Радивоја; добио име по деди Радивоју Петровиhу. 

Имао је лик оца Никодима и био тихе природе и нежног изгледа. У 

образовању је пошао путем свога оца. После завршене богословије у 

Београду одлази у Русију (Новгород), где студира теологију на Др

жавној семинарији. У Новгороду борави у истом периоду када и Михаи

ло у Паризу. За време школских распуста долазио је у Београд. Са 

фотографија- поклона деди и брату, дознајемо да је 1891. био богослов 
треhе године, а 1897. године свршени богослов. Радивоје се није вратио 
у Србију и 1899. године губи му се сваки траг. 

1871 

Рођење брата Милоша (Миша). Био је у петом разреду Прве 
београдске гимназије када је умро од запаљења плуhа. 

- Професоров отац, др Никодим Петровиh, професор Београдске 

богословије, почео је да издаје и уређује духовни часопис ПРАВОСЛА

ВЉЕ. Излазио је сваког месеца до 1873. године када се професоров 
отац разболео. Ово је први чисто научни духовни часопис Српске пра

вославне цркве, јер је пре њега ПАСТИР (1868-1870) доносио и друге 
различите прилоге. Дистрибуцију часописа водио је професоров деда 

по мајци Новица Лазаревиh, прота Саборне цркве у Београду. 

1873 

Рођење брата Новице (Нова). Добио име по деди Навици Лазаре

виhу. Несталан и плаховит, врло веселе природе, Новица није хтео да 

учи и стекне високо образовање. Са пет разреда гимназије (Прва 

београдска гимназија) одлази у чиновнике, у Конзулат Краљевине 

Србије у Призрену. Упознао је младог српског дипломату Бранислава 

Нушиhа. Према професоровом сеhању, а казивању краљевиhа Ђорђа, 

Новица је био врло лепе спољашњости. Нежног здравља, често боле

шљив на плуhима, умро је врло млад 1898. године. 

- Ве;шка школа је често вршила измене свог основног закона 

(Закон о усШројсШву Велике школе или Акаgемије од 24. септембра 
1863) и допуњавала га како би се квалитет и организација наставе што 
више приближили савременим захтевима науке и нивоу других уни

верзитета у Европи. Тако је 20. децембра донета измена Закона којом 
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је Филозофски факултет подељен на два одсека: Филолошко-исШориј
ски и Прироgно-маШемаШички оgсек. 

Као што he доцније бити изложено, Петровиh he студирати на 
Природно-математичком одсеку. 

1874 

Септембра месеца, са непуних седам година, полази у основну 

школу. Београд је у то доба имао око десетак основних школа. Зграда 

је била "повише дедине цркве". То је место у Старој вароши на којем је 
данашња основна школа "Краљ Петар Први". Тако се млади Михаило 

отиснуо у живот учености. Био је одважан, отац Никодим је повео свог 

првенца на овај пут. А стаза до школе са здањима: Двор Митрополије, 

Гимназија, Конак кнегиње Љубице, Саборна црква, Апотека, мало 

даље Дом Српског ученог друштва, Дом Београдског ·читалишта и 

остало - остаhе трајно у Петровиhевим мислима. То су били дечакови 

пејзажи на којима је себе градио. Рачуницу је у школи учио по књига

ма Стевана Д. Поповиhа, а био је у првој генерацији основаца у Србији 

која је почела да изучава нове мере- МеШарски сисШем мера- које је 

Кнежевина увела законом од 1. децембра 1873. Тачно име професо
ровог учитеља није познато. 

1875 

Смрт оца Никодима. Велики губитак за породицу, а Српска право

славна црква изгубила је у професору Никодиму високог интелектуал

ца који је Србији за кратко време пружио добра која се вечито памте. 

Школовање и бригу о развоју Михаила и његове браhе преузео је деда 
по мајци Новица Лазаревић, прота Саборне цркве у Београду. 

-Јула 23. рођена је у Београду Петровићева сестра Марија- Ма
ра. Добила је име по баби, сестри познате личности старог Београда

Симе Нешића Терџумана. Марија је завршила основну и Девојачку 
школу у Београду. Године 1895. удаје се за Живојина Перића, тада писа
ра Министарства иностраних дела, а доцније познатог правника. Инте

ресантно је поменути да је на овој свадби био и Emile Picard, Петровићев 
професор са Ecole Normale Superieure у Паризу. Од 1895. Петровић ће, 
као нежења, стално живети поред своје сестре коју је веома волео. 
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Марија Петровиh-Перић живела је до дубоке старости у Швај

царској са својом ћерком Вукосавом, унукама Беатричом и Рути зетом 

Браниславом Ивановићем, као и праунуцима Јованом и Маријом. 

1876 

При крају другог разреда основне школе, у јуну, избија први срп

ско-турски рат. Петровиhа ратне прилике у Србији прате у годинама 

школовања и првим годинама рада у науци. Тако је, на пример, почетак 

његових студија обележен непотребним ратом Срба и Бугара (1885. г.), 
а када је највише требало да ради на својој феноменологији (ЕлеменШи, 

1911. г.), избили су балкански ратови, а нешто доцније и велики свет
ски рат. 

1877 

Због нередовних ратних прилика изазваних победничким другим 

српско-турским ратом, од 1. децембра до 1. марта наредне године имао 
Је прекид у школоваљу. 

1878 

Завршио основну школу. Десет му је година; упознао страхоте 

рата са Турцима; изгубио је оца. Слуша савете мајке Милице и труди се 

да удовољи свим захтевима деда Новице. Воли да се игра алатом у 

дворишној просторији своје куће. Својевољно из Рачунице за основне 

срйске rиколе (Београд, 1875, стр. 158), коју је написао Ђура Поповиh, 
решава све задатке и ту свеску ("теку") чува. 

- Септембра месеца полази у Прву београдску гимназију. У то 
време ова гимназија била је у дворишној згради Капетан-Мишиног зда

ња које се тек обновило од последица ратова (за време српско-турских 
ратова била је болница). Ова година, када Петровић полази у први 

разред гимназије, сматра се почетком његовог рада у овој згради. При
ликом прославе стогодишњице Прве београдске гимназије Петровиhје 
писао у Сйоменици школе (1939): "Кад би вам неко од некадашњих 
ученика Прве београдске гимназије рекао да је у Капетан-Мишином 

здању провео пуних педесет и пет година, не променивши за све то вре

ме ни занимање, ни своју чиновничку каријеру, ви бисте га гледали са 
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неверицом, питајући се да ли је тако шта могућно. Па ипак, не само да 

је могућно већ је одиста тако и било, и то баш са писцем ових редака 
који је у зграду ушао почетком школске 1878/79. године као ученик 
првог разреда гимназије, а из ње изашао школске 1937/38. године као 
пензионисани редовни професор Београдског универзитета, само са 

једним прекидом за време школовања на страни, после свршене Вели
ке школе, опет у истој згради". 

1880 

Увођење нових предмета, затим обимнији план наставе и друго 

изменили су Шроzоgишње студије на Филозофском факултету Велике 

школе. Ове, 1880. године донет је Закон о изменама и gойунама у 
усШројсШву Велике школе og 24. сейШембра 1863. zоgине (25. јануар) ко
јим, поред осталог, студије на Филозофском и другим факултетима 

трају чеШири zоgине, а што ће се односити и на Петровићеву генераци-. . 
ЈУ и траЈати до данашњих дана. 

- Учи да свира виолину, од које се целог живота неће раздвајати. 

Као самоук на виолини, постаје прави мајстор у извођењу народног 

мелоса. Много доцније, са својим оркестром Суз снима и прве плоче у 

Радио Београду (данашња зграда САНУ). По казивању савременика, 

то је била изворна, народна музика врло живог ритма. За познатог во

калног солисту Мијата Мијатовића и друге Петровић је лично правио 

своје аранжмане. 

Једна од виолина професора Петровића је сачувана. Налази се у 

Музеју града Београда, веома је стара, израђена је у XVII веку. 

-Млађи ђаци увек су знатижељно гледали у своје старије другове. 

И Петровић посматра старије гимназијалце који у децембру демон

стрирају и лепе плакате по Београду са натписом Тероризам у беоzраg
ској :гимназији због строгог оцењивања професора француског језика 

Живка Недељковића и професора математике Јефте Ћорђевића. Пе
тровић није заборавио да помене професора Недељковића у својим 
Гимназијским усйоменама (1939) и да опише ову строгост. "Од на
ставника који су нам улевали страх и трепет, али од којих смо ипак мно
го научили; може се навести као тип у оно време чувена страшило за 

ученике, професор француског језика, Живко Недељковић, звани 

,Конжа'. Надимак је добио због речи "conjugaison" коју је употребљавао 
сваки час, и на један нарочити, нама смешан начин. Предавао је хода
јући по учионици и прихватајући сваки час свој увек црвен нос палцем 

и кажипрстом. Као пример за правила о којима је предавао (уз сваки-
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дашљу узречицу ,ну дабоме') тражио је да набубамо читаве стране из 
француских текстова. То је ипак имало ту добру страну да, ако се успе 

задржати све то зарезано у памети, из таквих текстова могао се много 

боље научити француски језик но из сувопарних, за нас често и нера

зумљивих правила. Али мало је било љих који су то могли сварити и у 

глави задржати. Јединице су пљуштале на сваком часу пропитиваља, и 

ти су часови одиста за све били часови страха и ужаса." 

Једно је сигурно: Петровић је убрзо по одласку у Париз на даље 

школоваље и усавршаваље са успехом читао литературу на францу

ском језику и положио врло строг пријемни испит (више предмета) на 

Ecole Nшmale Superieure. 

1881 

Упознаје професора кљижевности Андру Николића. Непоновљи

во време када је министар просвете долазио у Гимназију да лично 

ђацима представи нове професоре. У септембру Стојан Новаковић, као 

министар просвете, лично је представио новог професора V разреду 
Прве београдске гимназије. Петровићу је професор Николић био врло 

драг и често је са својим другом Павлом Поповићем коментарисао 

литерарне способности професора кљижевности. Догађаји су донели 

да Андра Николић и Петровић буду истог дана изабрани за чланове 

Српске краљевске академије, а 1905. године, када је Петровић поста
вљен за редовног професора новоотвореног универзитета, Андра Ни

колиh је био министар просвете. 

- Петровић једно време учи по наставном плану из 1873, а од ове 
године (20. август) по Привременом насШавно.м йлану за 2имназије и 
реалке, којег је донео Стојан Новаковиh, тада министар просвете, а на 

предлог Савета професора Прве београдске гимназије. Настава је била 

обимна, а у школу се ишло и пре и по подне. Училе су се у великом 

броју часова ботаника, зоологија (уџбеник Јосифа Пецића), физика, 
хемија, исторИја света (уџбеник Стојана Бошковића), затим геологија, 

земљопис (уџбеник Владимира Карића), па чак и дијететика. Број 

часова латинског језика је редуциран, а живим језицима је дат већи број 

часова. 

- Као ученик нижих разреда гимназије врло много чита. Путопи

си, кљиге фантастичне садржине, приче о гусарима и дела Жила Верна 

просто су пленили младог Петровића. Љубав према овој литератури 

остала је у Петровићу присутна целог живота. Доцније, све што је ство

рио у својим путописима и приказима о гусарима може се тумачити и 
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као призвук младог Петровиhа, који је у Петровиhу тридесетих година 
овог века био стално присутан. А када је за Српску кљижевну задругу 
написао прву кљигу путописа, није заборавио на ђачки период испуњен 

баш овом врстом литературе. "Оно о чему се у детиљству и младости 
маштало, читајуhи Aвaнiilype кайеiilана Xaiilepaca од Жил Верна, и о 
чему сам лично имао бледу визију проводеhи дане и ноhи у зимским 

риболовима по Сави и Дунаву, пуним ловачких и бродарских авантура, 
доста пута у кршу од леда, или ношен леденим сантама, доживео сам да 

видим и непосредно осетим на лицу места и упоредим са сликом коју 

сам себи створио о поларном леденом хаосу." Приликом треhег путо

ваља у егзотичне крајеве света Петровиh је у једном писму свом другу 

Павлу Поповиhу написао: " ... Ево ме на овој ,галебовој стени' о којој 
смо некад, као деца толико маштали". 

Иако није припадао ђачкој дружини Haga, Петровић врло активно 
учествује на литерарним састанцима. Ове, 1881, године чита дело 
Џемса Моријера Чуgноваiilи goza!Jajи Ишйаанца Хаџи-Баба, о чему ће 

доцније, 1941. године написати посебну студију у Гоgишњици Николе 
Чуйиhа. 

- Петровићевој генерацији математику је предавао строги Јефта 

Ћорђевић, а у вишим разредима професор Срета Стојковиh, доцније 
познато име јавног живота у Београду. Био је једно време директор 

Прве београдске гимназије и председник Српске кљижевне задруге. 

Доживео је дубоку старост, а за време прослава испита зрелости доби

јао је централно место. Познат је нашој јавности по добрим средљо

школским уџбеницима, као и по стручним радовима објављеним у На

ставнику. Објавио је и више занимљивих нематематичких радова, на 

пример Физичко васйиiilање у Грка и Римљана (Београд, 1898). Ђаци су 
га звали "математичар по струци, песник по души". Лепим речима и 

саветима умео је да одржи дисциплину на својим часовима и да прибави 

поштоваље својих ученика, које су они умели за љега да сачувају и онда 

кад су престали да буду ђаци. Приликом избора професора за нижу 

математичку анализу на Великој школи (1885), да су околности у Саве
ту биле боље, могла је судбина да предодреди Стојковића и као профе

сора Велике школе, при чему би млади Петровић опет имао истог про

фесора математике. 

Михаило Петровић је у гимназији ценио и поштовао своје профе

соре. Знао је да се одушеви предаваљима, а такође и да осети оскудност 

знаља (Коста Вујић). Петровићу су, међу осталима, предавали: Мита 

Живковић (латински језик), Коста Вујиh (немачки језик), Живко Не
дељковић (француски језик), Андра Николић (кљижевност), Марко 



418 ЛЕТОПИС 

Леко (хемија), Јован Ђаја (историја), Гаврило Витковиh (рачун с гео
метријом), Срета Стојковиh (математика). 

1882 

Било је веома напорно учити гимназију. Наставни план и програм 
оптереhивао је ђаке својом гломазношhу. Ђаци су остајали по читав 
дан у школи. Имали су 38 часова недељно у вишим и 34 часа наставе у 
нижим разредима гимназије, не укључујуhи "факултативне" предмете и 
војна вежбаља на Калемегдану. Ове, 1882. године донет је правилник да 
часови математике и језика буду први у распореду часова. 

- Занесен симпатијама према свом професору хемије Марку Леку, 

веh у четвртом разреду гимназије, у својој куlш, оснива хемијску лабо

раторију, где изводи почетне и врло смеле експерименте. У личној би

блиотеци Михаила Петровиhа наишли смо на уџбеник Симе М. Лоза

ниhа Хемија са iлеgишШа моgерне Шеорије Ј (Београд, 1880) за студенте 
Велике школе, из којег је млади Петровиh, као ученик четвртог разре

да гимназије, учио. Према Петровиhевим забелешкама на страницама 

овог уџбеника, видимо да је под контролом професора Лека читао ово 

дело. И не само то! На првој и последљој страници ове кљиге професор 

Леко је својом руком исписао научна дела из хемије која Петровиh 

треба да прочита (ова литература је била на немачком језику). О хеми

ји у гимназији Петровиh је записао: "Поред Андре Николиhа и Јована 

Ђаје професор хемије Марко Леко био је такође велика симпатија 

наше генерације гимназиста. Лично за писца ових редова и љегове ген

ерацијске другове то је био идеал вољеног наставника. Он нас је умео 

толико одушевити за свој предмет да смо неколицина нас, добивши од 

родитеља, а по препоруци самога професора, потребну за то суму, ство

рили код својих куhа малу хемијску лабораторију, у којој смо понав

љали неке од експеримената које је у школи изводио професор и врши

ли квалитативне хемијске анализе које нам је он давао на рад. Доцније, 

кад је професор Леко постављен за професора Војне академије, он је 
неке од нас позивао да недељом долазимо к њему у лабораторију и да 

вршимо анализе материја које нам је он давао. Писац и љегов друг 

Павле Поповиh били су се још, чим су у четвртом разреду упознали 

професора Марка Лека, заверили да he се одати на хемију и нинашта 
друго. Али је судбина другојаче решила ствар: један од нас двојице је 
постао професор кљижевности, а други математичар, који је, ипак, 
задржао све своје симпатије за хемију, и то захваљујуhи само своме на

ставнику који га је и увео у науку и остао му у драгој успомени". 
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Ову склоност према хемији наводимо стога што је хемија предмет 
који је утицао да се доцније, при упису на Велику школу, определи за 
природно-математичке науке. Ево шта о томе каже и Живојин Ћорђе

виh, професор универзитета, приликом једне прославе: "Тако смо ми, 
ондашњи средњошколци виших разреда, често прелазили праг Велике 

школе и били ревносни посетиоци великошколских предавања и вели
ки поштоваоци професора Велике школе ... Мирис хемијске лабора
торије која је била директно уз гимназију не мало је утицао да се веhина 
одличних матураната пресели у њу и да се ода изучавању природних 

наука". 

Ј о ш у гимназији формирана склоност према хемији и страст према 

експерименту дуго га неhе напустити. На Великој школи Петровиh је 

по знању из хемије истакнут студент у својој генерацији. Његове оцене 

код професора Симе М. Лозаниhа биле су стално одличне. Према оце

нама из органске хемије може се приметити да је било доста одличних 

великошколаца, доцније познатих имена јавног живота, на пример: 

Милорад Јовичиh, Коста Стојановиh, Димитрије Марчиh, Милорад По

повиh и други. 

У првим годинама самосталног рада као професор за теоријску 

математику на Великој школи и доцније на Београдском универзитету, 

Петровиh је прве своје радове, објављене у земљи и иностранству, 

посветио примени математике у хемијским наукама. Можемо сматрати 

да је Петровиh први човек у ондашњој Србији који се бавио научним 

проблемима кинетике гасова, решавајуhи одређене врсте диференци

јалних једначина. Овакве једначине Михаило Петровиh је звао "хемиј

ске диференцијалне једначине". Ево неких наслова: О Riccati-jeвoj 

gиференцијалној јеgначини и њеној йри.мени у хе.мији (1896), Прилози 
хе.мијској кинетици (1898), О утицају неiiiачних йоgатака на резул
тате квалитативних хе.мијских анализа (1903), Хе.мија и .мате.матика 
(1922) и тако даље. 

У једном свом раду из 1896. године у Чешкој академији наука, по
сле излагања особина резултата генералисане Riccati-jeвe диференци

јалне једна чине, приказује хемијску методу за решавање исте једна чине 

првог реда посредством "хемијског рачунара": 

dy - = H(~l- y)(<pz- у). 
dt 

Ова идеја о налажењу одговарајуhег аналогног модела за решавање 

једног математичког задатка ставила је Петровиhа у ред предсказате

ља савремених аналогних рачунских машина. 
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На Београдском универзитету Петровиh је држао курс из iiieopuje 
zрешака за студенте хемије и физике, где је, по казиваљу ондашљих 

студената, први пут у нашој средини излагао методе обраде резултата 

мереља и планираља експеримената (данас посебна математичка дис
циплина). Може се само претпоставити са каквим је прегалаштвом и 

осеhајем "хемичара" држао ове часове. 

У својој феноменологији и уопште аналошким проблемима, где 

уводи врсту генералисане механике, много простора посветио је хеми

ји. Хемију је често узимао као пример науке која је изразито диспарат

на према математичким наукама, а која у себи крије низ аналошких 

група које дозвољавају одређено пресликаваље са другим наукама. 

Његово посебно дело Феноменолошко йресликавање (Београд, 1933) 
обилује оваквим студијама. 

- Као ученик четвртог разреда гимназије, млади Петровиh са сво

јом браhом силази на обале Саве и Дунава. "Вазgух йри вogu цеменйlи

ра йлуhа" -говорио је деда Новица Лазаревиh и тражио од својих унука 

да одлазе на две реке. Од дунавског аласа, мештара Ђуре Пупе слуша 

доживљаје о некадашљем турском мајстору Ибишу и о турским 

"коранџијама" који су ловили јаком и великом мрежом. 

Из дечачке радозналости и љубави према Сави и Дунаву прешло 

се на рибарски посао. Петровиh је у ово време био рибарски шегрт код 

неколико рибара- аласа. Аласе осваја својом скромношhу и интересо

ваљем. Људи са Дунава постају врло блиски Петровиhу. 

-Од петог разреда, па до испита зрелости Петровиh је учио и пред

мет "гимнастика и војно вежбаље". Војно вежбаље је уведено настав
ним планом од 9. маја 1881. године са мотивацијом "да је омладини треба
ло вратити борбени и национални дух, који је бИо нешто попустио 

после тешког националног разочарења на Берлинском конгресу 1878. го
дине". Војно вежбаље које се у време Петровиhевог школоваља из
водило било је врло обимно, тако да од гимнастике није остало ништа. 
У војним вештинама ишло се толико далеко да су ученици нижих 

разреда свршавали регрутску школу, а старији гимназијалци подофи
цирску школу. Петровиhу су предавали војно вежбаље потпоручник 

Михајло Живковиh, доцније познат као "гвоздени генерал", и поручник 

Светозар Радојичиh. 

1883 

Бити ђак осамдесетих година значило је много. У малој средини 
београдских предграђа, нарочито, ђак је уживао известан углед. Како 
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сами родитељи и суседи нису често редовно завршили ни основну шко

лу, ђаци су сматрани као некакви изабраници којима су се сви пана

сили. Ђаци би са пуно важности причали све што се у разреду дешавало 

па држали и читава предаваља о томе. Обућар, бакалин, месар, већи

ном без особитог посла, слушали су их са благонаклоношћу. Због угле

да који су уживали и важности која им је припадала они су хтели да 

предљаче у свему: у знаљу, моралу, племенитости, поносу и у политици. 

Покрет Светозара Марковића и радикалски покрет захватили су ђачку 

омладину, и она је хтела и осећала се позваном да у љима не само 

учествује већ и предљачи. Ђачке генерације осамдесетих година, поно

сите и самоуверене, са дубоким осећаљем морала и правде и уверене у 

своју мисију будућих народних вођа, буниле су се на сваку, љима наиз
глед неправду. 

За време познате Тимочке буне професори Андра Николић и 

Јован Ђаја су ухапшени. Михаило Петровић припадао је групи ученика 

Прве београдске гимназије која је врло жучно негодовала. 

О професору Јовану Ђаји Петровић је писао: "0 Јовану Ђаји, као 
наставнику који нас је усхићивао, чије смо часове увек жељно ишчеки

вали, имало би се додати и ово: после свега онога што смо ми другови, 

ма које струке доцније били, доживели, видели и слушали у нашем 

даљем школоваљу, можемо и данас тврдити да се не може замислити 

паметнији и привлачнији начин предаваља од онога који је имао про

фесор Ђаја, и на који је у наше дечје главе улевао знаље из обично 

сувопарне, за основце мало привлачне старе историје света. Ми смо од 

тада имали или познавали наставнике историЈе КОЈИ су, и сами занети и 

узбуђени величином догађаја о којима причају усхићени јуначким под

визима које само што не износе у стиховима, претварали час историје у 

час патриотских и поетских декламациЈа, али нам нису улевали какво 

стварно позитивно знаље. Други су говорили сувопарно, готово 

аутоматски, механички, не водећи бриге о томе да ученика колико-то

лико заинтересују за свој предмет. Професор Ђаја није нимало био 

декламатор, али тако исто не ни сувопаран. За време љегових пре

даваља свако је око било упрто на наставника, свако уво отворено и 

начуљено да не изгуби шта од онога што је он рекао. Код љега истори

ја није била ,колекција датума испуљених догађајима'. Мирно, без 

узбуђеља, речито, јасним и равноправним гласом, ни најмаље не фрази

рајући, он је не само занимљиво низао догађаје већ одмах хватао и везу 

међу љима и, што је нас слушаоце највише занимало, указивао на то 

како се све то данас зна. Тада смо први пут чули за улогу и вредност ле

генде, за изворне историје, за јероглифе, за љихов проналазак и о томе 

како се од онда расветлила оно што је дотле почивало у тами незнаља 

или нејасних наслућиваља. А може се мислити колико треба настав-
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ничке вештине па да почетници, који из предмета још ништа не знају, 

којима је историја дотле била скуп прича за децу, буду њоме у толикој 

мери заинтересовани и да стекну појам о њеном смислу као науке". 

1884 

Као ученик шестог разреда гимназије често присуствује у Народ

ном позоришту "беседама с игранком" и другим поселима у корист си

ромашних ученика. Није познато да ли је Петровиh и учествовао у про

граму ових ђачких приредби. Верујемо да јесте. 

1885 

Конзервативац по убеђењу, одан чиновник Министарству просве

те и црквених послова, директор гимназије Ђура Козарац (од 1882. г.) 
који је дошао из шабачке полугимназије да "уреди прилике у школи", 

био је у сукобу са Петровиhевом генерацијом када је у разреду читана 

и анализована забрањена књига Нана Емила Золе. 

- Од 15. маја до 14. јуна Михаило Петровиh полаже испит 

зрелости с одличним успехом (све одличне оцене) и завршава школо

вање у Првој београдској гимназији. Министров изасланик био је Јован 

Туроман. Одељење у којем је учио седми разред и положио испит 

зрелости имало је двадесет осам ученика. Та генерација је дала веhи 

број ваљаних интелектуалаца. На пример, када је 1905. године Велика 
школа прерасла у Универзитет, међу првих осам редовних професора 

Универзитета била су два ученика ове генерације: Михаило Петровиh 

и Љубомир Јовановиh. Ево имена ове генерације: 

Боривоје Анђелковиh 

Бранимир Рајиh 

Василије Симиh, адвокат 

Велимир Стефановиh 

Гаврило Ј овановиh, професор 

Драгољуб Ђорђевиh 

Драгомир Јанковиh, министар Двора 

Душан Јовановиh, лекар 

Ђорђе Ђорђевиh, професор 

Живадин Живадиновиh 

ЖиванГашиh 

Љубомир Стојановиh, лекар 
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Марко Николиh 

Милан Нешковиh 

Милорад Поповиh 

Милутин К. Драгутиновиh, професор 

Михаило Диниh 

Михаило Матиh 

Михаило Обрадовиh 

Михаило Петровиh, професор Универзитета 

Негослав Велизариh, лекар 

Немаља Стојановиh 

Павле Поповиh, професор Универзитета 

Стеван Петковиh 

Таса Кузмановиh 

Тома Ћурђевиh 

Хенрих Лилер, професор 

Љубомир Јовановиh, професор Универзитета 
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Приликом прославе стогодишљице Прве београдске гимназије 

(1939) Петровиh је о својој генерацији писао: "0 друговима од којих је 
љих неколицина још у животу не мисли се овде говорити појединачно. 

Судбина нам је доделила разне улоге у животу и ми смо се по свршеном 

школоваљу разишли сваки на своју страну, састајуhи се с времена на 

време, обавештавајуhи се један о другоме и претресајуhи заједничке 

старе успомене. Тај нараштај није земљи дао ниједног државника, али 

је дао професоре универзитета, кљижевнике, правнике, дипломате, 

лекаре и журналисте. Једна чиљеница запажена и код других нара

штаја, гимназиста, испољила се и код нас: оно што је друг давао од себе 

као гимназист и оно што ј е дао на своме по љ у рада кад ј е свршио школу 

и стао на ноге, није увек било у сагласности и сразмерности. По неки од 

нас, од којих су наставници били дигли руке, а и сами другови им пред

сказивали да од љих неhе бити никад ништа, постали су доцније оно 

што се није могло од њих очекивати: одлични књижевници, првокласни 

журналисти и др. Обрнуто, од оних са самим одличним оценама није 

увек испадало оно што им се предсказивало да he бити, и они су у живо
ту остављали траг много слабији но они на које се мало рачунало". 

- Васпитан у свештеничкој породици, Петровиh је био примерног 

владаља и "осредљи ученик". "По неки од нас, од којих су наставници 
били дигли руке, а и сами другови им предсказивали да од љих неhе 
бити никад ништа" - ово су скромне Петровиhеве речи и вероватно се 

односе на немачки језик или географију. По казиваљу Павла Поповиhа 

Петровиh је био одличан ученик. "Ипак, било је одличних ученика који 

никад нису радили у Hagu; такав је, на пример, био мој школски друг, 
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данашљи професор математике Михаило Петровиh." У осталом, према 
обичајима у ондашљој Србији, да је Петровиhу ишла слабо школа, си
гурно би отишао у чиновнике, а не би наставио студије на Великој 
школи, па затим специјалистичко школоваље у Паризу. 

Према кљигама којима се користио као ђак, можемо закључити да 
је млади Петровиh понео солидно знаље из београдске гимназије. Дру
говање групе гимназијалаца коју су чинили Михаило Петровиh, Паја 

Маринковиh, Јован Цвијиh, Јаша Продановиh, Владислав Рибникар, 
Љуба Јовановиh и други, данас нам изгледа као нешто што је доста 

утицало да ови млади људи прерасту у генерацију која he наредних 
неколико деценија носити прогрес науке у нашој земљи. 

- Поред рада на Великој школи и, доцније, на Универзитету, као 

и поред обимних истраживаља у математичким наукама, Петровиh је 

као ретко ко имао веhи број "пратеhих области" интересоваља, а и 
велику љубав према природи. Као нежеља, имао је могуhности да и 

овде потпуно себе преда. Пре свега, треба поменути патенте, затим 

криптографију и океанографију, а посебно рибарство, музику и вино

градарство. Ако је риболов Петровиhу био одмор, па и извор одличних 

прихода, тада је сигурно виноградарство одиграло посебну улогу у 

љеговом начину живота. То је почело ове, 1885. године, после испита 
зрелости, када је по савету лекара, деда Новица Лазаревиh купио вино

град ван Београда, на Топчидерском брду. Петровиh је врло брзо зав

олео овај виноград и доцније му је значио исто што и Сава и Дунав. 

Неговао је лазу и справљао своја вина; проводио је многе и многе дане 

у обиљу зеленила. Веhи део својих научних радова створио је у атмос

фери тог дивног винограда. У конаку винограда (стара моравска архи

тектура) често је сакупљао математичаре који би, после стручних сед

ница у Капетан-Мишином здаљу (слушаоница 50), били Петровиhеви 
гости. 

Лично је водио бригу о винограду, а имао је и виноградара. 

-На почетку Петровиhевих студија оснива се нова катедра за ма

тематику на Великој школи, што he да доведе до врло неугодне ситуа
ције око избора професора за нову катедру. 

Групу предмета математике на Великој школи дуго је држао сам 

професор Димитрије Нешиh. Повремено је имао неколика приватних 

приправника (нпр. П. Вукиhевиh и Ђ. Петковиh), а помагао му је и 

Емилијан Јосимовиh, професор математике на Војној академији. Не

оспорно, овакво стаље у настави математике на Великој школи оте

жавало је нормалан рад и развој наставе. 

Први корак у сређиваљу наставе математике био је формирати 

две катедре математике: за нижу и вишу математичку анализу. Савет је 
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више пута тражио ову поделу од Министарства просвете и 2. јуна ове 
године дошло је до поделе катедре математике. 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА 

П. Бр. 5174 
2. Јуна 1885. год. 

Београд 

Господине 

Ректорат Велике школе више пута чинио је министру просвете и 

црквених послова представке о томе да се катедра Математике у Ве

ликој школи подели у двоје, и тако да се нова катедра за нижу .маШе

.машичку анализу усШанови. 

Уверен о потреби отварања те нове катедре, а сагласно са зако

ном о уређењу Велике школе, одлучио сам да се математичке науке у 

Великој школи с почетком нове 1885/6. школске године предају на 
двема катедрама према подели горе више казано]. 

Ову одлуку част ми је, господине, саопштити Вам с тим да бисте је 

изволели доставити академијском савету Велике школе и за тим на 

време учинити нужне припреме за новоустановљену катедру и њезина 

предаваља. 

За наставника исте катедре стечај је веh расписан, и у најкраhем 

року имаhу част послати Вам на избор и списак пријављених кандида

та за нову катедру. 

Министар просвете и црквених послова 

Стев. Д. Поповиh 
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1885 

Склоност према природним наукама одвела је свршеног матуран

та Прве београдске гимназије на Природно-математички одсек Фило

зофског факултета Велике школе. На почетку студија било је петнаест 
великошколаца (како су се тада звали студенти) Прве године Приро
дно-математичког одсека: Михаило Петровић, Коста Стојановић, Ми

лорад Јовичић, Димитрије Марчић, Милан Нешковић, Сретен Нико

лић, Павао В. Поповић, Ђорђе Малентијевић, Драгољуб Ћорђевић, 

Душан Јовановић, Јаков Јелисавчић, Јосиф Марковић, Љубомир 

Павловић, Миливоје Филиповић и Немања Стојановић. 

Као и данас, наредних година дошло је до осипања слушалаца, 

тако да је јуна 1889. године од ове генерације Велику школу завршило 
само седморица од петанест уписаних, и то: 

чар; 

Михаило Ппuровиh, професор Универзитета, математичар; 

Косйlа Сйlојановиh, ванредни професор Универзитета, математи-

Милораg Јовичиh, професор Војне академије, хемичар; 

Димийlрије Марчиh, професор гимназије, математичар; 

Павао В. Пойовиh; 

Милан Миhиh; 

Љубомир Павловиh, професор гимназије, геолог. 

Поред познатог методичара Димитрија Марчића, професора ма

тематике у средњим школама (био је професор Драгославу С. Митри
новићу), у овој генерацији посебно су се истакли Михаило Петровић, 

Коста Стојановић и Милорад Јовичић, који су доцније имали знатан 
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удео у развоју науке код нас. Од љих, ипак, најбољи студент био је 

Коста Стојановиh. Стојановиh је у свим предметима био одличан, док 

је Петровиh своје учеље подредио личном укусу, тако да је у геологији, 
минералогији, метеорологији и нацртној геометрији показао нешто 
слабији успех. 

Прва година студија Михаила Петровиhа, школске 1885/86. годи
не, била је донекле нередовна јер је то била година српско-бугарског 

рата. Млади Петровиh је слушао предаваља у атмосфери рата. На 

пример, од 11. новембра 1885. године у просторије Прве београдске гим
назије, која је била у истој згради са Великом школом у Капетан-Ми

шином здаљу, била је усељена XIV резервна болница. Учионице су биле 
претворене у болничке просторије, до ношен је санитетски материјал, а 

пристизали су и први раљеници. У оваквој атмосфери, у предљим про

сторијама Капетан-Мишиног здаља Михаило Петровиh је слушао пре

даваља на првој години Природно-математичког одсека Филозофског 

факултета. Ратно стање на Великој школи трајало је све до 15. фебруара 
1886. године. У овом периоду гимназијалци и великошколци, потресени 
призором самих раљеника у просторијама своје школе, пријављивали 

су се за војску као добровољци и одлазили у рат. Није познато да ли је 

Михаило Петровиh учествовао у овом рату као ђак-добровољац. 

Овај рат, као и ранија незадовољства у администрацији Србије 

проузрокована одлукама Берлинског конгреса (1878) после другог 
победничког рата против Турака, затим појава радикала, умногоме he 
утицати да ова генерација великошколаца учи у врло бурном времену, 

када млади грађански ред Београда у својој одважности врло живо 
полемише сваки потез администрације. Неоспорно да овакве прилике 

нису могле мимоиhи великошколце, који су у више махова били носио
ци манифестација, а такође и политике избора професора за Велику 

школу. 

-У време Петровиhевих студија на Великој школи била су три 

факултета: Филозофски, Правни и Технички, при чему је Филозофски 
факултет био подељен на два одсека- Природно-математички и Фило

зофско-филолошки- а студије су трајале четири године. Оваква поде

ла по факултетима настала је још од осниваља Велике школе (б. окто
бар 1863). На Природно-математичком одсеку настава није била поде
љена по групама, као што је то случај данас, те из ових разлога свршени 

великошколац није добијао посебну специјалност. Сви студенти Одсе
ка учили су по јединственом наставном плану и програму. Према архив

ском материјалу може се тачно утврдити које је предмете слушао Пе

тровиh у периоду 1885-1889. 
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1. семестар 
Неорzанска хемија 

Геоzрафија 

МаШемаШика 

Психолоzија 

1. семестар 
МаШемаШика 

БоШаника 

Хемијска Шехнолоzија 

Физика 

Геоzрафија 

1. семестар 
НацрШна zеомеШрија 

Зоолоzија 

БоШаника 

Минералоzија 

АсШрономија сферна 

ИсШорија филозофије 

1. семестар 
ИсШорија срйскоz нароgа 

Економија 

ИсШорија филозофије 

Механика 

Психолоzија 

АсШрономија, сферна 

I ioguнa 

П ioguнa 

III ioguнa 

IV ioguнa 

2. семестар 
Орzанска хемија 

МаШемаШика 

Геоzрафија 

Физика 

2. семестар 
МаШемаШика 

БоШаника 

Физика 

Геоzрафија 

ЛЕТОПИС 

2. семестар 
НацрШна zеомеШрија 

Зоолоzија 

БоШаника 

Геолоzија 

Физика 

Лоzика 

2. семестар 
ИсШорија срйскоz нароgа 

Економна йолиШика 

ИсШорија филозофије 

Механика 

Психолоzија 

АсШрономија 

Лоzика 

Из архивских извора сазнајемо да су се ови предмети предавали у 

великом броју часова. Тако је, на пример, Петровиh слушао физику 8 
часова недељно (професор Коста Алковиh), математику б часова (про

фесор Димитрије Нешиh), хемију б часова (професор Сима Лозаниh) 
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итд. Интересантно је навести да се математика слушала само у прве две 
године студија, док је, на пример, физика предавана у све четири године 

(у IV години механика). Из наставног плана уочава се да је било доста 
предмета. У IV години је, рецимо, Петровиh слушао само механику и 
астрономију, док су остали предмети били историјско-филозофске 
садржине. 

1886 

Случај је хтео да Петровиhев први испит на Великој школи буде 
хемија, предмет који је пресудно утицао још у гимназији да млади 

Петровиh упише Природно-математички одсек Филозофског факулте
та. На испиту (28. април) из неорганске хемије код професора Симе М. 
Лозаниhа Петровиh је добио врло добру оцену. Испиту је председавао 
професор Љубомир Клериh. 

- Долазак Димитрија Даниhа за професора Велике школе изазвао 

је велике нереде међу студентима I године Природно-математичког 
одсека и Техничког факултета. Јавност, такође, није остала по страни, 

а студенти бојкотују Даниhеве часове недоласком. Студенти (Михаило 

Петровиh, Коста Стојановиh и др.) штитили су Академски савет 

Велике школе; Савет је још прошле године одбио Даниhа, а сада га 

министар просвете својевољно поставља за хонорарног професора. Ти 

младиhи, који he доцније прерасти у врло угледну генерацију наше 
науке, показали су одиста врло зреле ставове - нису дозволили да им 

предаје човек за кога је Савет Велике школе рекао да нема квали

фикација. Настала ситуација наводи ректора (професор Коста Алко

виh) да тражи од министра просвете постављеље "академског суда, који 
he решавати веhе кривице ученика" (28. мај). 

На седници Академског савета од 5. јуна ректор је саопштио "да је 
ђаке за недолазак на часове Дим. Даниhа, хон. професора, корио у 

присуству декана и поново их обавестио и убеђивао да је дужност 

њихова да долазе на часове. Ректор је и писмено, преко огласне табле, 

позвао ђаке да дођу на први час Дим. Даниhа. -Ректор каже да је мини

стар о овом догађају рекао да науку на Великој школи мора да засту

пају само способни људи. Министар моли Савет да приведе крају овај 

случај и да казни кривце; "ако се казне ђаци да ли је то прави корак у 
овом случају?". 

Професор Даниh није hутао и у Виделу (орган Српске напредне 

странке) објављује велики чланак, где напада Савет Велике школе (8. 
јун). 
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Ректор Алковиh обавештава министра просвете (б. јун) "да је три 
пута позвао ученике на почетно предаваље Даниhа, новопостављеног 

хонорарног професора ниже математике, и три пута ниједан ученик 
~ије дошао (два пута објава на табли)". После првог недоласка ректор 
Је великошколце казнио укором и они после тога опет нису дошли на 

час Даниhа. Ректор у овом допису предлаже министру да хитно постави 
Академски суд. Јуна 10. министар Милан Кујунџиh поставља чланове 
Академског суда: ректор Коста Алковиh и професори Гргур Мило
вановиh и Ђорђе Ћорђевиh. 

Седамнаестог јуна заседао је Академски суд да испита и казни сту

денте I године Одсека и Техничког факултета што на поновни рек
торов позив нису дошли на приступна предаваље Даниhа. Закључено је 

да се студенти појединачно испитају и да се нарочито види да није било 

мешаља са стране у подстицаљу бојкотоваља часова математике. Су

традан, 18. јуна, Суд је саслушао студенте. "На питаље: што нису до
лазили на часове Даниhа, сви су дали одговор: ... што је постављен за 
хонорарног професора ниже математичке анализе човек за кога је 

Савет Велике школе казао да нема потребне квалификације и о чему је 

писано у новинама. Они (студенти), водеhи рачуна да неhе бити добро 
по љихов глас и стручну спрему ако овај важан предмет слушају код 

таквог наставника, пошто he многи доцније, кад сврше школу, бити, 
можда, професори овог предмета у средљим школама, мислили су да he 
на овај начин успети да им овај предмет и даље предаје дражени и по

знати професор Нешиh. Изјавили су да их нико са стране није наго

варао. - На питаље да ли су знали да г. министар има по закону право 

поставити хонорарног професора - одговорили су: да се за хонорарног 

професора не може поставити лице за које је Савет Велике школе 

казао да нема квалификације, а да су од ректора сазнали да то право по 

закону има г. министар." 

Јуна 19. Академски суд донео је пресуду да се ученици I године 
Техничког факултета, сем Димитрија Матиhа који у овоме није уче

ствовао због болести, и ученици I године Одсека казне са два дана 
затвора. 

Ректор 23. јуна обавештава министра просвете о казнама студена
та. "Што је Академски суд овако благо поступио и казнио кривце са два 

дана затвора, поглавити је разлог што су они најiЮсле послушали 
Савет ректора и не само дошли на прво предаваље г. Д. Даниhа, пре но 

што се Суд састао, но се и на осталим предаваљима понашали као што 

доликује ученицима Велике школе." Министар просвете дописом од 

24. јуна "обуставио је извршеље осуде ... Ни мало не сумљам да су 
ученици који су се огрешили о закон школски учинили то у вероваљу 

да тиме чине услуге науци". 
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-Након бурних догађаја око Димитрија Данића, 15. новембра про
фесор Данић је одржао испит из аналитичке геометрије у равни за 

I годину Природно-математичког одсека. Од 15 кандидата на испит није 
изишло 7 студената, остајући доследни у бојкоту професора Данића. 
Остали студенти, међу којима и Петровић, положили су аналитику са 

одличним успехом. Једино су Димитрије Марчић и Милан Мицић били 

врло добри. Овом испиту је председавао професор Димитрије Нешић. 
Могуће је претпоставити да је професор Данић у оваквим условима на 

Великој школи намерно оценио све студенте одличном оценом. 

- Од почетка студија у Београду Михаило Петровић је испољио 

све црте свог талента и показао да се од њега могу у будућности очеки
вати велика дела. Ни свој таленат, ни ове наде Петровић није изневе

рио. На студијама Петровић је у групи одличних великошколаца 

(Коста Стојановић, Милорад Јовичић и Димитрије Марчић). Показује 
самосталност у учењу. При крају нешто закаснеле школске 1885/86. го
дине (српско-бугарски рат), 21. новембра 1886. Петровић ј е као студент 
I године завршио семинарски рад из математике који је носио назив О 
јеgној моgификацији Грефеова меШоgа за решавање виших бројних 
јеgначина. Рад је вероватно читан на семинару код Петровићевог про
фесора Димитрија Нешића. Пре свега треба приметити, да излагање 

18-годишњег Петровића, студента I године, има обележје креативног и 
оригиналног. Материјал семинарског рада не показује уобичајен по-

о о 

ступак у семинарским радовима: да се изложи наЈпотпуниЈе све познато 

о теми, што је, махом, садржано у уџбеницима или неким доступним 

расправама. Напротив, Млади Петровић, проучивши Грефеову методу, 
поставља себи потпуно оригиналан задатак: да изнађе могућност 
увођења једне друге функције него што је она у Грефеовој методи. 

1887 

Другог јуна Петровић полаже географију са врло добрим успехом 

код професора Магарашевића. На испиту, коме је председавао профе
сор Коста Алковић, било је десет кандидата, од којих је 7 положило са 
одличним, 2 са врло добрим и 1 није изишао на испит. 

-Јуна 16. полаже са одличним успехом органску хемију код профе
сора Симе М. Лозанића. Испиту је председавао професор Јован Жујо
вић. Од 12. кандидата било је 6 одличних и 2 врло добра, а 4 кандидата 
нису изишла на испит. Код Петровићеве генерације запажен је врло 
повољан успех из хемије. Ова генерација је доцније дала једног доброг 
и познатог хемичара, Милорада Јовичића, хонорарног професора Ве-
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лике школе, професора Војне академије и дописног члана Српске кра
љевске академије. 

-Децембра 19. полаже код професора Димитрија Нешиhа вишу 
математику са одличним успехом. Испит коме је председавао професор 

Коста Главиниh био је заједнички за студенте Ш и IV године Природ
но-математичког одсека. Сви кандидати (девет) положили су вишу 

математику са одличним (Радован Кандиh, Јован Цвијиh, Коста Сто
јановиh, Милорад Јовичиh и др.). И поред тога што је ово била добра 

генерација и могла да покаже овакав успех, треба истаhи да је профе
сор Нешиh имао нешто блажи критеријум при оцењивању велико

школаца. 

1888 

На испиту из минералогије на Ш години студија, 12. априла, било 
је шест студената - три одличне и три врло добре оцене. Петровиh је 

положио са врло добрим. Испиту је председавао професор Андра 

Ћорђевиh, а испитивао је професор Јован Жујовиh. 

-После петогодишњег шегртовања код разних аласа Саве и Дуна

ва, Петровиh почиње да се припрема за добијање професионалне ква

лификације. Као студент Ш године Велике школе у јуну постаје рибар

ски калфа код мајстора-аласа Арсе Илиhа. 

Чича Ареа, како је Петровиh звао свог мајстора, остао му је дуго 

у сеhању, а његове обичаје и поједине узречице Петровиh је дуги низ 

година употребљавао. О пријему код председника Француске репуб

лике Карноа, као одличан студент Ecole N01male Superieure, Петровиh је, 
између осталог, написао својима: " ... Обавезан сам, хтео-не хтео, да 
идем, а то hy учинити толико пре што ми је ово последња година што 
сам овде, и у исти мах последља прилика за такву почаст; кад се будем 

вратио куhи, зацело, пре he ме чича Ареа позвати на весеље но Карно 

- На испиту из геологије (30. јун) на Ш години студија код профе
сора Јована Жујовиhа Петровиh је једини са добром оценом; остали 

кандидати положили су са врло добрим и одличним успехом. Испиту је 
председавао професор Милан Недељковиh. У предметима: геологији, 
нацртној геометрији, минералогији и метеорологији, где је Петровиh 
добио нешто слабије оцене, запажен је одличан успех Косте Стојано

виhа, Милорада Јовичиhа и Димитрија Марчиhа. 
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1889 

При крају прве деценије рада Велике школе, која је тек унеколико 

повеhала ниво наставе од дотадашљег Лицеума, тачније речено 1872. го
дине, жељом кљаза Милана Обреновиhа установљена је Светосавска 

награда за најбоље урађене темате из филозофско-филолошких, при

родно-математичких, правних и техничких наука. Ово традиционално 

такмичеље је низ година уживало углед како на самој школи, тако и у 

јавном животу. Додељиване су три награде у новчаном износу (прва 

награда износила је приближно 2,5 месечне плате професора Велике 
школе!), а о награђеним великошколцима писали су дневни листови 
детаљно, доношена је биографија награђеног, кратак опис студија итд. 

Све је ово давало посебно обележје такмичељу. 

Учесници такмичеља обично су преко урађених темата скретали 

пажљу на област свог интересоваља, тако да није случајно да је област 

из које је рађен темат бивала и трајна дисциплина интересоваља. Ово 

је био случај са Богданом и Павлом Поповиhем, Миливојем Башиhем, 

Милорадом Јовичиhем, Тихомиром Ћорђевиhем и др. 

Као студент IV године, Петровиh је 2. јануара доставио свој рад за 
расписани тем~т из примељене математике, тачније механике, на Тех
ничком факултету. Тему је задао професор Љубомир Клериh: 

ИзложиШи све начине рачунања йовршине уойшШе, као и из 

йланова снимљених 2рафички.м йуШе.м, зајеgно са среgсШви.ма (йлани

.меШри.ма) за рачунање йовршина, og најйросШијих go најсложенијих и 
најуйоШребљивијих у йракси. 

За урађену тему, коју је доставио под шифром Non volumus velle, sed 
facere- Н obbes (изрека филозофа Хобса: Н е желе Ши, веh раgиШи) и коју 
је оценио професор Љ. Клериh, Петровиh је добио другу награду. Прва 

и треhа награда додељене су студентима технике. 

Пре свега треба истаhи да се Петровиh определио за тему која је 

тражила познаваље математичких справа. Ово опредељеље тумачи се 

као наговештај доцнијег Петровиhевог рада. Није потребно детаљно 
(видети доцније)наводити да је Петровиh крајем 19. и почетком 20. ве
ка био познато име математичке литературе по својим конструкцијама 

аналогних рачунских машина. Њему у овој области припада првенство 

у решаваљу диференцијалних једначина путем моделоваља, а посред

ством разних хидродинамичких и хемијских процеса. До Петровиhа у 

овим случајевима користила се само кинематичка концепција (пла

ниметар и интеграф ). 
Реферат професора Клериhа о Петровиhевом темату, као и сам 

темат нису још пронађени. 
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Прегледом других пријављених темата примеhен је покушај да се 
образац за површину полигона уопшти. 

- На испиту из астрономије код проф. Милана Недељковиhа (31. 
јануар) Петровиh је показао врло добар успех. Испиту је председавао 
проф. Миливоје Јосимовиh. 

-На крају VII семестра, између 18. и 25. јануара Петровиh јетре
бало да полаже нацртну геометрију код проф. Милана Капетановиhа. 

Сачуван је документ од 17. јануара 1889. у коме Петровиh моли ректо
ра Велике школе да му одложи полагање испита из нацртне геометри

је: "Јављам вам да не могу доhи на испит из нацртне геометрије 18. ов. 
мес. јер сам спречен болешhу, што hy доцније легалном сведоџбом 
доказати". 

На поновљеном испиту од 28. фебруара, у присуству испитивача 
проф. Капетановиhа и председавајуhег проф. Јосимовиhа, Петровиh је 

положио нацртну геометрију са добрим успехом. 

- Према записнику седнице Академског савета Велике школе од 

5. априла ове године, тачно можемо утврдити састав наставног особља 
Природно-математичког одсека Филозофског факултета Велике шко

ле у време када Михаило Петровиh завршава студије: 

СШарешина оgсека: Сима М. Лозаниh 

Професори: Димитрије Нешиh, Коста Алковиh, Милан Недељ

ковиh, Милан Капетановиh, Јован :Жујовиh, Стеван Јакшиh, Љубомир 

Недиh, Милан Јовановиh Батут, Ђорђе Јовановиh, Богдан Гавриловиh 

и МИ:јалко Ћириh 

-На испиту из историје Срба код професора Панте Среhковиhа, 

27. маја, било је седам апсолвената, међу којима и Петровиh. Сви су 
кандидати положили са одличним успехом. Испиту је председавао про

фесор Ј о ван Ћорђевиh. 

-При крају IV године студија, у оквиру предмета психологија, Пе
тровиh је урадио писмени састав са темом Да се изложе и криШички 

йреШресу различиШе Шеорије о вољи. Професор Љубомир Недиh је, 
према записнику седнице Одсека, похвално оценио овај Петровиhев 
рад. Досад још није утврђено којом приликом је рад рађен и како је 

изгледао. 

- Шестог јуна положио је метеорологију са добрим успехоl\-~ код 

професора Милана Недељковиhа. На испиту коме је председавао про

фесор Стеван Јакшиh, било је 7 студената IV године: 4 су положила са 
добрим, 2 са врло добрим (Коста Стојановиh и Милорад Јовичиh), а 
један студент није изашао на испит (Милан Миhиh). 
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- Петровић је показивао посебно интересоваље за изучаваље ме
ханике код професора Љубомира Клерића, што he доцније наставити 
код професора Konigs-a на College de F1-ance за време специјалистичког 
школоваља на Ecole Normale Superieure, као и код професора Р. Appell-a. 
Са угледом добитника Светосавске награде из механике (П награда) на 

Техничком факултету, Петровић је 24. јуна код професора Клерића са 
одличним успехом положио механику. Испиту је председавао професор 

Стаменковић. 

- Полагањем завршних испита из IV године, почетком јула, Петро
вић је завршио студије ца Природно-математичком одсеку Филозоф
ског факултета Велике школе. У табели су приказане Петровићеве 

оцене са испита на Великој школи. И поред тога што недостаје 14 оце
на, из ове табеле може се уочити Петровићев успех на студијама. Мла

ди Петровић је припадао групи студената која је показивала успех само 

у оним предметима за које је постојало лично интересоваље. Пре свега, 

код професора Нешића (математика), професора Клерића (механика), 

професора Лозанића (хемија), као и код професора Срећковића 

(историја) и професора Недића (психологија, логика), Петровић је био 
истакнут студент своје генерације: истицао се не само одличним успе

хом већ и посебним интересоваљем за наведене предмете, писаљем за

пажених семинарских радова, као и самоиницијативних приказа. Про

фесоре је просто пленио ширином познаваља ствари које су умногоме 

излазиле из оквира уџбеника и студентских бележака. 

Предмет Успех Год. Датум Испитивач 

Неор2анска хемија вр.добар I 28. 4188б. С. Лозанић 

АналиШичка 

2еомеШрија у равни одличан I 15. 11. 188б. Д. Данић 

Гео2рафија вр.добар п 2. 6. 1887. С. Магарашевић 

Ор2анска хемија одличан п 1б. б. 1887. С. Лозанић 

Виша маШемаШика одличан п 19. 12. 1888. Д. Нешић 

Минерало2ија вр.добар ш 12. 4. 1888. Ј. Жујовић 

Геоло2ија добар ш 30. 6. 1888. Ј. Жујовић 

АсШрономија вр.добар IV 31. 1. 1889. М. Недељковић 

НацрШна 2еомеШрија добар IV 28. 2. 1889. М. Капетановић 

ИсШорија Срба одличан IV 27. 5. 1889. Р. Срећковић 

МеШеороло2ија добар IV 6. б. 1889. М. Недељковић 

Механика одличан IV 24. б. 1889. Љ. Клерић 
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Супротно овим предметима, Петровиh је имао нешто слабији 

успех из минералогије, геологије, метеорологије, као и нацртне геоме

триЈе. 

-План наставе на Природно-математичком одсеку Велике школе 

учинио је да свршени великошколац добије опште образоваље из при

родних наука. Специјалност није постојала. Склоност према поједином 

предмету била је основа за доцније опредељеље. Према томе, Петро

виh није завршио Велику школу као математичар, веh као студент са 

општим образоваљем из природних наука. Друга је то ствар што је 
Петровиh показивао склоности према математици, при чему је та скло

ност расла са годинама. Тек при крају студија Петровиh се дефинити

вно определио за математику, што Је и довело до тога да се на специ

јалистичком школоваљу у Паризу и определи за математичке науке. 

Овоме треба придодати и чиљеницу да је у Ш и IV години студија сам 
изучавао математику, јер се овај предмет у последље две године није 

предавао. Као што је раније речено, афирмацију као студент матема

тичар Петровиh је добио у IV години освајаљем друге награде на так
мичељу великошколаца. 

- Ћачки војни рок се служио у два дела по два и по месеца, и то за 

време летњег распуста. После завршених студија Петровиh је цео јул, 

август и половину септембра провео на одслужељу војног рока (I део). 
Служио је у пешадијској чети. У војсци је био са својим другом Павлом 

П. Павловиhем, тада великошколцем III године Природно-математи
чког одсека Велика школе. Да је Петровиh на овај начин служио 

војску, поред других докумената, највише потврђује и љегово писмо 

(23. фебруар 1893) из Париза деди Навици Лазаревиhу: " ... Нека ми 
мајка потражи, кад буде имала кад, оно увереље да сам био 2,5 месеца 
у војсци, и нека га остави на сигурно место, јер би без тога могао имати 

неприлика ако на лето ступим у војску ... " 



СТУДИЈЕ И УСАВРШАВАЊЕ У 
ПАРИЗУ 

1889 

Супротно математичарима Данићу (Ј ена), Нешићу (Беч и Карлст
руе ), Гавриловићу (Пешта и Берлин) и Вукићевићу (Берлин), Петро
вић бира Париз за даље усавршавање. Вероватно да је до овог избора 

дошло из два разлога: прво, деда Петровићев, прота Новица Лазаревић, 

ближи сарадник митрополита и добростојећи човек у администрацији 

Србије, ближе је познавао Јеврема Грујића који је у то време био 

посланик наше земље у Паризу; и друго, Петровићева два "конкурен

та" нешто старији Петар Вукићевић и Ђорђе Петковић, налазили су се 

у Берлину, односно Бечу на специјализацији из математичких наука. 

Достојанствени и оштроумни деда Новица Лазаревић, знајући те

шкоће око добијаља државне стипендије, повео је свог унука у Париз да 

се, најпре о приватном трошку, даље школује. "Ја hy код владе да по
радим за државну стипендију, а дотле ти учи" - говорио је Новица Ла

заревић. 

- У Паризу се настанио приватно код породице Mirman (Rue Brezin 
13) која је издавала "ђачки п~шсион" студентима Париског универзите
та. Имао је цео пансион од 7. октобра до 7. јуна 1890. За ову годину дана 
Петровић је савесно прионуо на књигу, припремајући пријемни испит 

за упис на Ecole Normale Superieure (ENS). 

1890 

Такмичење на Великој школи. - Како је тема за награду у школ

ској 1889/90. години била објављена још 9. маја 1889, Петровић је знао 
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за њу и у Паризу је, поред спремања пријемног испита за упис на ENS, 
састављао темат. Тема је гласила: О йолу и йолари кривих линија; оце

нио ју је професор Богдан Гавриловиh, а млади Петровиh је добио дру

гу награду; прва награда није додељена. Петровиhева шифра за Свето

савску награду била је 

- Почетком године Петровиh предузима одговарајуhе мере за 

упис на Ecole Normale Superieure. Било је потребно добити одговарајуhе 
потврде, уверења, сагласност и слично. Улазак у ову школу и њен 

интернат захтевао је од Петровиhа као првог странца који he у Интер
нату провести пуне 4 године посебне услове: пре свега, одличан успех 
на пријемном испиту, препоруку Министарства иностраних дела Срби

је, одобрење француског министарства за образоваље, уверење о пла

hању Интерната итд. При овоме се посебно заложио посланик наше зе

мље у Паризу, Јеврем Грујиh. На молбу од 28. јануара Јеврем Грујиh је 
одговорио Петровиhу писмом и саветима. 

- Пошто је добио сагласност да може конкурисати за Ecole Nor
male Superieure, Петровиh је 24. фебруара дао следеhу изјаву: 

D'apies l'autOl'isation que j'ai l'e~ue comme etl'angel' de М. le ministl'e de 
l'Instruction puЬlique, је soussigne Petl'ovitch Michel ne а Belgrade (Sel'Ьie) le 
8. mai 1868, domicilie а Pмis rue Вl'ezin 13, declмe mon intention de piendl'e 

part, cette annee au concours рош l'administшtion а l'Ecole nOl'male supeiieшe. 
Apies avoil' fini l'Ecole, је ferai mon service dans la SerЬie. 

La lettre de convocation pour le concoшs devra m'etl'e adressee а mon nom. 
Paris 13, rue Brezin. 

Paтis, le 24 П 1890. Petrovich Michel 

-За потребе уписа и ступања у Интернат Ecole Noтmale Superieшe, 
Петровиh је био лекарски прегледан и вакцинисан. Преглед је обавио 

наш лекар у Паризу, др Иванишевиh. 

Le Docteш Ivanichevitch 
13, Rue du Poteau, 13 

r, de 2 а 4 hs 

Је soussigne, docteur en medicine de la Faculte de Pмis, certifie, que М. 
Michel Petrovich, de Belgrade SerЬie, а ete vaccinne avec resultat. 

Vu Pour Certification Materielle 
De La Signatшe de Mr Ivanisevic 
Apposee Ci-Dessus 
Pмis 24. П 1890. 
Le commissail'e De Police 
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-У припремаљу пријемног испита (Х 1889-VI 1890) био је систе
матичан и врло упоран. Пред собом је имао велику количину матери

јала из математике, физике, латинског и француског језика, као и 

кљижевности. Водио је евиденцију колико је дневно урадио, а директ

на упутства добијао је од свршеног "нормалца", сина госпође Mirman 
код које је становао. Према пронађеној грађи, млади Miпnan је Петро
виhа снабдевао пријемним задацима од 1884. до 1889. године како би 
имао увид у обим, тежину и врсту задатака. Ево неколико задатака које 

је Петровиh у овом периоду решавао: 

1) 17. apr. 1890: Etant donne у= е-х', on а en general 

у(п) = e-xv" 

V11 etant un polynome entier du n-ieme degre: 
а) Calculei les coefficients de се polunome; 
Ь) Demontгer que toutes les гacines de l'equation V11 =О sont гeelles; 
с) Demontгeг que le nombгe de Iacines positives et egal au nombгe des 

шcines negatives. 
2) 21. api. 1890: Lieu geometгique des points, d'ou l'on peut menei des noг

males а une ellipse donne, faisant un faisceau haпnonigue. 
3) 23. api. 1890: Un polynбme и =.f(x) du degгe n veгifie l'identite 

ny = (х- а) у'+ Ьу" 

а) Chercher les coefficients de у, oгdonnes suivant les prissances de (х- а); 

Ь) Сhегсhег les conditions de гealite des шcines. 

- Боравак у Паризу често је користио и за туристичка путоваља 

по Француској и земљама Средоземља, било о свом трошку, било у 

организацији Интерната Нормалне школе. Из једног доцнијег писма 

својима у Београду види се ;r:~a ј е Петровиh на овим путоваљима највише 

пажље посветио риболову у Средоземљу, као и животу људи на острви

ма Средоземног мора. 

Уочи полагаља пријемног испита на Нормалној школи Петровиh 

11. маја одлази на десетодневно туристичко путоваље у Le Наvге. 

- Пре полагаља пријемног испита Петровиh је администрацији 

Ecole Noпnale Superieшe доставио следеhа обавезна документа: молбу за 
упис, документ да није млађи од 18 и старији од 24 године (крштеница), 
увереље о :Вакцинацији, увереље о телесној способности, изјаву о десе

тогодишљем ангажоваљу по завршетку школе, дозволу оца или тутора 

ако је кандидат малолетан, увереље о одслуженој војсци, биографију и 

увереље о моралним квалитетима ради вршеља наставничке дужности. 
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Поред ових образаца, које је Петровиh испунио 26. маја, био је дописан 
и захтев: L' autorisation ministerielle. 

-За потребе уписа у Ecole Normale Superieure Петровиhев деда Но
вица Лазаревиh дао је писмену изјаву, која је у нашем министарству и 

оверена: 

Conformement aux conditions pour l'admission а l'Ecole Normale 
Superieure а Paris, је soussigne Lazarevic Novica, cure de Belgrade, tuteur de М. 
Petrovitch Michel, m 'engage а remplir toutes les conditions materielles, agregees 
pour son admission а 1 'Ecole, et en paтticulier а verser le prix de la pension et du 
trousseau, dans le cas ou Michel Petrovitch seiait admis а 1 'Ecole. 

Le 2. juin 1890 

Belgшde 

Cure de Belgiade 

Lazaievic N ovica 

Au Ministeie des affaiies Etiangeies, рош legalisation du sceau et de la sig
natшe ci-contie, constatant l'authenticite de la signatшe de Мr Novica Lazaievic, 
Сше de Belg1-ade. 

4. juillet 1890 Рош le Ministeie 

Le Secretaire 

Gavrilovic 

- Пријемни испит на Ecole Normale Superieure тражио је од канди
дата познаваље обимног градива. И поред тога што је то био пријемни 

о о 

за одељеље природно-математичких наука у научноЈ секциЈИ школе 

(Section des Sciences), кандидат се оцељивао и из опште културе. После 
десетомесечног припремаља, Петровиh је у јуну полагао пријемни 

испит из следећих предмета: 

Писмени испит (16-21. јун) 
Mathematiques .................................. 10 

Physique ........................................ 7 

Dissertation franr;aise .............................. 2 

Version latine .. .................................. 1 

Усмени испит (21-29. јун) 
Mathematiques .................................. 35 

Pl1ysique ....................................... 15 

Chimie ........................................ 10 

Epure .......................................... 2 

Dessin d' imitation . ................................ 1 



СТУДИЈЕ И УСАВРШАВАЊЕ У ПАРИЗУ 441 

Нисмо могли утврдити потребан минималан број поена, као ни 

број поена које је добио Петровиh. Из једног писма колеги са године 

Mathieu-y може се наслутити да је Петровиh добио максималан број 
поена јер је "показао успех за француску државну стипендију". Уоста

лом, од Michel Petrovitch-a Министарство за образоваље Француске 
тражило је изузетан успех на пријемном испиту (то је био једини услов 

као странцу). На основу Петровиhеве заоставштине може се видети да 

је из Dissertation fraш;aise имао тему Уло2а науке у моралном живоШу, а 
текст писменог задатка из математике овде у оригиналу наводимо. 

I. Entre les coordonnees х, у d'un point А et les coordonnees u, v d'un point 
В, on etaЬlit les relations 

ou Л est un nombre positif donne. 

Apres avoir deduit de ces relations l'equation qui relie les coefficients angu
laires а, ~ des droites qui joignent l'origine aux points А, В, on montrera que, en 
general, а chaque point А coпespondent trois positions du point В: ces points В 1 , 

В 2 , В 3 peuvent-ils etre reels et distincts? Ou le point А doit-il se trouver pour qu 'il 
en soit ainsi? Sur quellieu doit-il etre situe pour que deux de ces points, В2 et В3 , 

par exemple, soient confondus? Si le point А decrit се lieu, quels sont les lieux 
decrits par les points confondus В2 , В 3 et par le point В 1? 

П. Etant donnes deux axes rectangulaires Ох, Оу, on prend sur l'axe des х 
un point fixe А, sш l'axe des у on point fixe В, et l'on mene par le point О une 
parallele а la droite АВ. On considere un systeme de trois cercles assujettis а avoir 
meme ахе lЋdical et а etre tangents, le premiei en А а l'axe des Х, le second en в 
а 1' ах е des у, le tюisieme en О а la paralШe а АВ. 

Demontiei que 1' ах е шdical des trois ceicles passe par un point fixe. 

TIOUVei le lieu des points communs а ces trois ceicles: on indiqueia quelle 
est en geneialla fOime de cette сошЬе, et l'on examinera en particuliei le cas ou 
l'angle en А du tiiangle ОАВ est egal а n/6. 

-После успешног пријемног испита одлази (2. јула) у Београд на 
своју Саву и Дунав на тромесечни одмор. 

-На почетку студија, одмах по ступању у Интернат Ecole Normale 
Supeiieшe, Петровиh је 30. октобра уплатио пансион за годину дана (10 
месеци) у износу од 1200 f. Ово је свакако био осетан издатак за Петро
виhеву породицу, а нарочито за проту Новицу који је лично поднео све 

трошкове школовања својих унука. 
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- Петровиh, као први странац у Интернату, почео је студије са јед

ном генерацијом Француза која је запажена у развоју француске науке. 

Она је дала неколико познатих математичара, физичара, биолога и хе

мичара. Према евиденцији доласка на часове код професора Goursat-a, 
а коју је водио Петровиh као старешина студената за овај курс, тачно 

се утврђују имена генерације 1890: 

Cotton Bocquet 
Sagnac Desjacques 
Petrovitch Camille 
Mathieu Mauton 
Maurain SiЬuet 

Rey Shiebaut 
Paris Vexdier 
Вlizю·d Volluet 
Aшould Mouffetard 
Beudon Breda 

- Код професора Konigs-a на College de France слуша обиман тро
годишњи курс механике. Према Петровиhевим белешкама са овог 

курса (Conferences de М. Konigs), програм механике обухватио је како 
рационалну механику, тако и неколико поглавља техничке механике. У 

првој години је слушао кинематику, а у наредне две динамику, као: 

PYincipes de la YecheJ-che des integгales des pYoЬlemes de dynamique et leurs 
pгopYietes иlntegгales algehriques des proЬlemes de la dynamique и тако даље. 

Посебно место у програму механике код професора Konigs-a зау
зела је рачунарска техника, у којој су опширно излагане појединости о 

математичким апаратима: планиметрима, интеграфима, курвиметрима 

и др. Верујемо да је у овој области Петровиh био запажен студент јер је 

из Београда од професора Клериhа понео довољно знања о рачунар

ској техници, па и Светосавску награду из примене планиметра. Доцни

је, по доласку у Београд, Петровиh се при адаптирању Клериhевог 

шесШара за решавање диференцијалних једначина непосредно користи 

белешкама са часова професора Konigs-a. Уопште, у рачунарској те
хници на принципу кинематике (планиметар-интеграф) све што је Пе
тровиh дознао и урадио највише дугује професору Клериhу са Велике 

школе и професору Konigs-y са College de France. 

-За време студија у Паризу Петровиh је био врло елегантног из

гледа. Код кројача Duchamp-Keimel у улици Des Fille-St-Thomas 7 стално 
је шио одела и набављао осталу потребну гардеробу. Према реверсима 

кројачких мера млади Петровиh је носио стално сивоплаво одело са 

обавезним шеширом. 
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- У досадашљим списима о Михаилу Петровиhу многи аутори су 
наводили Picard-a и Painleve-a као два истакнута професора која су има
ла знатан утицај на Петровиhа "нормалца". Међутим, из преписке са 
Mathieu-oм дознајемо да је Петровиh био посебно одушевљен профе

сором Тапnеrу-ем, коме је и посветио своју докторску тезу. Taпnery, као 

дугогодишљи управник Научног одељеља природно-математичких 

наука на Нормалној школи, давао је упутства младом Петровиhу, уво

дио га у научни живот Париза и директно утицао на Петровиhеву ори

јентацију у литератури (IV година студија). Од 22. новембра ове године 
на Париском факултету код професора Tannery-a слуша диференцијал
ни рачун са применом и диференцијалне једначине. Знатно доцније 

Петровиh је исти курс држао на Београдском универзитету. Упоређи

ваљем Петровиhевих табака (скрипата) за овај курс и студентске све

ске предаваља професора Taпnery-a наишли смо на велику подударност. 

Уосталом, то није случајно, Петровиh у својим специјалистичким кур

севима на Великој школи и Универзитету потпуно пресликава програм 

француске школе. 

- Комплексне функције слуша у I години код професора Goursat-a, 
а парцијалне једначине код професора Raffy-a од З. децембра. 

1891 

На семинару из анализе 21. јануара излаже решеље интеграла 

rr/2 f (tg8) 1-п de. 
о 

-Почетак летљег семестра. Режим учеља у Интернату ENS био је 
веома строг. Одлазак на предаваља на College de Fгance и Faculte des Sci
ences, а потом припремаље колоквијума, вежбаља, учеље ... Према 
донетим свескама из Париза могли смо се уверити у обимност и интен

зитет рада младог Петровиhа. 

- Трогодишљи течај физике (1891-1893), подељен у више специја
листичких курсева, слуша и полаже код професора Bouty-a, Lippmann-a 
и Pellat-a. Према програму студија Петровиh је равноправно, у прве три 
године, изучавао математику и физику. И поред тога што Петровиh 
излази из ове школе као доктор математичких наука (1894), физику не 
напушта у својим доцнијим истраживаљима. Beh 1897. године у Comptes 
rendus-y Париске академије наука објављује запажену студију о кон
дензатору, што he у наредној години опширније изложити и у Срп-
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ској краљевској академији. Уопште, у физичким истраживањима био је 

највише заокупљен проблемом кондензатора, који је пружао највише 

могуhности за изналажење математичког модела разним електричним 

поЈавама при пражњењу кондензатора. 

При спремању испита из физике Петровиh је имао нарочит метод 

учења. Наиме, за курсеве физике сам је исписивао питања и давао одго

воре. У његовој школској свесци наишли смо на комплетна питања, ко

ја уједно дају и тачну слику о обимности курсева физике. 

- Управник Интерната Нормалне школе R. Dupont слао је обаве
штења "нормалцима" лично на име. Сачувана је неколико обавештења 
упуhених М. PetiOvitch-y: 

Universite 
de Fiance 

М. Michel Petrovitch 

Ecole Noпnale Superieure 
Paris, le 30 avril1891 

Летњи режим од идуhе недеље: устајање у 5 ч. (уторак, среда, 
четвртак и субота), петком у 6 ч. и у 7 ч. понедељком и недељом. 

Universite 
de France 

М. Michel Petrovitch 

Ecole Noimale Superieure 
Paris, le 30 aviil1891 

R. Dupon 

Курс проф. Got-a почеhе у петак 1. маја у 5 часова у сали Apiila. 
Наредних недеља он he бити суботом у исто време. 

R. Dupon 

-Завршава своје образоваље из хемијских наука. Након помену

тог бављења хемијом у гимназији код професора Марка Лека, одлич

ног успеха на Великој школи код професора Симе М. Лозаниhа и једно
годишњег курса у Паризу, Петровиh на Faculte des Sciences код профе
сора Tгoost-a 29. јула ове Г'Јдине успешно полаже испит из хемијских 
наука. На испиту је требало ::~;а одговори на два питања: 

1. Piopгiete de l'etain et de ses oxydes, 
2. L' acide tartiique. 

- Интернат Нормалне школе организовао је студентска путова

ња, обично по Медитерану. Према издатој карти од 21. јула и рачунима 
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хотела, Петровић ове године први пут колективно путује на релацији 

Париз-Лион-Медитеран, са важношћу карте од 25. јула до З. новембра. 

-Од 21. децембра 1891. до 6. јануара 1892. године Петровић је имао 
сталну приградску вазну карту Paris-FontaineЬleau-Paris. 

1892 

Фебруара 24. учествуЈе на традиционалном балу Ecole Normale 
Superieure. 

- При крају курса из физике код професора Pellat-a Петровић је 
вежбао на Regnault-oвoм апарату за одређиваље густине течности, те је 

своје експерименталне резултате за воду обрадио у облику семи

нарског рада Deterтination de la densite тахiта de Г eau. У раду се Петро
вић не задовољава само експериментом, већ добијене резултате подре

ђује математичкој обради. У познатој Regnault-oвoj релацији 

F = аа t+ 20 
1 +т (t + 20) 

одређује параметре а, а и т из низа мереља (ti, FJ 
log а= 1,958516 log а= 0,038291 т= 0,004810. 

Вероватно да је млади Петровић ове величине одредио методом нај
маљих квадрата (Legendre-oв поступак): 

h2 = I: [Fi- F(t)]2
, 

са очигледним захтевом да се нормалне једначине 

линеаризу]у. 

дh2 
-=0 
да ' 

дh2 
-=0 
да , 

дh2 
-=0 
дт 

- Професор Липман ангажује Петровића у раду на проналаску 

фотографије у боји. 

- Материјално стаље Петровићеве породице није било задово

љавајуће. Деда Новица Лазаревић је о свом трошку школовао једног 
унука у Паризу, а другог, Радивоја, у Новгороду у Русији. Млађи Петро
вићев брат Новица није радио ништа, а сестра Марија је довршавала 
Девојачку школу. У осталом, из преписке Петровића и деда Новице 

најбоље се виде материјалне тешкоће око школоваља. 
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Одличан успех у I години студија и стално ургирање дедино у Ми
нистарству просвете највише су допринели да након једне и по године 

студија Петровић добија државну стипендију. Према Шематизму Кра

љевине Србије за 1892. годину Петровић је постао државни питомац 
марта ове године, са месечном стипендијом од 250 динара. 

-Од 5. марта слуша Cours de М. Lippmann са уводним предавањем 
професора Lippmann-a Attraction electrique. Ово је, у ствари, био једносе
местрални курс из електрицитета (5. март- 18. јун), који је обухватао: 
општи електрицитет, електродинамику, електромагнетику, индукцију, 

термоелектрицитет, елементе хидроелектрицитета и друго. 

За професора Lippmann-a Петровића везују многе успомене са сту
дија: 1893. године полаже код професора Lippmann-a дипломски испит 
из физичких наука; 1894. године Lippmann је позвао Петровића у Лон
дон на демонстрацију филма у боји. Доцније, двадесетих година овог 

века Петровић ће искористити један Lippmann-oв експеримент из елек

трохемије (1886) желећи да покаже да је и за услове релативистичке 
механике време апсолутна константа. 

- Петровић је уносио ведар дух у Интернат Нормалне школе. 

Причао је својим друговима (сви су били Французи) о својој далекој 
малој домовини на Балкану, о Београду и његовој бурној историји, као 

и о обичајима свог народа. У ведром расположењу Michel Petrovitch је 
средином П године студија (1892) саставио и пролог-песму својој гене
рацији (1890-1894), у којој је употребом стручних израза окаракте
рисао сваког појединца. Песму наводимо у оригиналу. 

LA VRAIE SECТION 

Qui а f(x) fait les yeux doux, 
C'est Arnould; 

Qui qui aime pas casquer des ronds, 
С' est Beudon; 

Qui qui pelote les palefreniers, 
C'est Bocquet; 

Et qui qui s 'fout des Mouffetards, 
S 'est Brizard. 

Qui qui pompe l 'hydroquinon, 
С' est Cotton; 

Qui qui aime а conter des craques, 
C'est Desjacques; 

Qui qui est tranquille comme une fille, 
С' est Camille; 
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Qui а les cheveux couleur de feu, 
С' est Mathieu. 

Qui qui n'court pas les putains, 
C'est Maurain; 

Qui qui est gros comme un ballon, 
C'est Mouton; 

Qui s'goberge de dix- sept fils, 
C'est Paтis; 

Qui qui nous rache des Schottiscts, 
Petrovitch. 

D'la section l'plus effile, 
C'est Jean Rey; 

Qui l'grand jour avait le trac, 
C'est Sagnac; 

Qui qui s 'excite au Soufflet, 
C'est SiЬuet; 

D'la section le plus, megot, 
С' est Shiehaut. 

Qui qui s 'шine chez le barЬier, 
С' est V erdier; 

Qui qui а le plus gadouille, 
С' est V olluet; 

Qui qui chiade comme un dard, 
С' est 1 'Mouffetard; 

Mais qui jamais n'fut gaga, 
С' est l 'Вreda. 

447 

-Са групом "нормалаца" одлази 29. марта на екскурзију у правцу 
Dun Kerque-a. 

- Летњи распуст проводи у Београду; често одлази у дедин вино

град на Дедињу или у риболов. Приликом путовања Париз-Београд и 

обратно, поред путне исправе био је снабдевен и санитетском визом 

(Passeport sanitaire, бр. 3640). 

-Од 16. новембра слуша обиман курс анализе код професора Gou
rsat-a. За овај курс Петровиh је био старешина својим колегема. 

- После двогодишњих студија и свих положених испита на Faculte 
des Sciences Михаило Петровиh је дипломирао математичке науке. 
Добио је диплому Licence es Sciences mathematiques. 
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-Као студент Faculte des Sciences и питомац ENS активно је пратио 
савремене догађаје у Паризу, присуствујуhи многим академијама, семи
нарима и слично. Децембра 27. присуствује јубилеју Пастера. 

-Са групом "нормалаца", својих колега из интерната ENS, одлази 
у Rouen на дочек Нове 1893. године. 

1893 

Јуна 17. полаже испит из рационалне механике код проф. Р. Appell-a. 
Наводимо текст писменог задатка са овог испита: 

1. Une plaque pesante АВС dont le perimetre contient un segment rectiligne 
АВ s 'appuie par се сбtе АВ sur un plan fixe qui est hшizontal et sur lequel АВ 
glisse sans frottement. 

Cette plaque, qui est immoЬile а l'origine du temps, est abandonnee а l'ac
tion de la pesanteur. 

On demande la condition necessaire et suffisante pour que, pendant le mou
vement, le сбtе rectiligne АВ se deplace parallelement а sa position initiale. 

2. La condition demandee est, en particulier, satisfaite pour une plaque 
homogene dont le perimetre est une demi-circonference de cercle. 

On considere une plaque homogene, demi-circulaire, dont le rayon est egal 
а 1 metre; on suppose, en outre, qu'a l'origine du temps la plaque est immoЬile et 
fait avec le plan horizontal un angle de 30 degres. 

On demande de trouveг, dans ces hypotheses particulieres, une limite 
superieure et une limite inferieure du temps qui s 'ecoule depuis 1 'origine jusqu' а 
l'instant ou la plaque semi-circulaire vient co:incider avec le plan horizontal. 

- При крају 3. године студија, 23. јуна присуствује великом кон
церту уметничке музике у великој сали ENS (дириговао је А. Cheve). 
Петровић Парижанин био је заинтересован за позориште, концерте, 

разне камерне сцене и друго. Све ово демантује честе Миланковиhеве 

изјаве о Петровиhевој повучености у "том интересантном граду за 

млади свет". 

-Са групом најбољих "нормалаца" на пријему је код председника 

Француске Републике. 

-Како је на крају треhе године студија имао све положене испите: 

Astronomie (проф. Tisseiand), Physique (проф. Lippmann), Physique П 
(проф. Bouty), Mecanique physique et experimentale (проф. Boussinesq), Phy
sique mathematique (проф. Poincare), Mecanique Iationnelle (проф. Appell), 
Петровиh је стекао звање дипломираног физичара и добио диплому 

Licence es Sciences physiques. 
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- Лисансом из физичких наука Петровиh након трогодишњег 

школовања заокружује своја знања из математичких наука. Степени у 

науци које је тог тренутка имао били су довољни да се врати у земљу и 
потражи место на Великој школи или у гимназији. Међутим, знајуhи да 
београдска средина у својим редовима има веh два математичара са 

највишим степеном у науци (докторат наука), Димитрија Даниhа и Бог

дана Гавриловиhа, а да Петар Вукиhевиh и Ђорђе Петковиh спремају 

докторске тезе у Берлину, односно Бечу, Петровиh септембра ове 

године испољава своју даљу амбицију у науци и одлучује да настави 

усавршавање у Паризу и положи докторат наука. Имао је и даље држа

вну стипендију и почетком нове школске године приступа изради своје 
тезе. 

Испити су завршени закључио са треhом годином студија и сада, у 

IV години, без испитних обавеза приступа правој студији научне лите
ратуре. На основу реверса Националне библиотеке у Паризу може се 

закључити да Петровиh врло интензивно чита. Студију литературе огра

ничио је на радове из Comptes rendus-a Париске академије наука и Бил
Шена Друштва француских математичара. Водио је евиденцију колико 

је и шта прочитао. Тако је у школској свесци 1893/94. нађена следеhа 
евиденција проучених радова за март и април 1894. године: Pruvost 3, 
Hermite 1, Appell3, Painleve 1, Tannery 2, Picard 1, Frenet 1, Laurent 6, Salmon 
1 итд. (цифра поред имена означава број радова аутора). Имао је 
нарочито одређене белешке за проучавање ове литературе, које уједно 

показују и начин Петровиhевог учења: преписивао је главне теореме 

прочитаног дела и додавао своје коментаре, примедбе и слично, чиме 

се доцније користио. 

Поред овога, Петровиh у IV години слуша више курсева на Пари
ској политехници, Париском универзитету и College de France код про
фесора Poincare-a, Picard-a, Painleve-a и Darboux-a. 

-Према концепту једног писма професору Ермиту од 5. децембра, 
Петровиh је приликом спремања докторске дисертације имао контака

та са овим славним математичарем (в. Писма у овој књизи). 

-Са групом "нормалаца" Полази на екскурзију у Amiens (16. децем
бра). 

-У Интернату Нормалне школе постојало је студентска позори

ште Theatre des Folies Normaliennes, које је с времена на време давало 
приредбе. Децембра 29. Петровиh учествује на приредби овог позори
шта изводеhи наш народни мелос на виолини. 

Петровиh "нормалац" остао је у сеhању свим студентима Интер

ната по својој виолини. У слободним часовима често је свирао и гово-
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рио колегама о народној музици своје земље. Крајем 1966. године, када 
се академик Јован Карамата обратио професору Maurain-y, једином та
да живом "нормалцу" генерације 1890-94, са молбом да изнесе своја 
сећања на Михаила Петровића, Maurain није заборавио да помене ни 
његову виолину. Наводимо у целости Maurain-oв прилог, који је том 

приликом упутио Српској академији наука и уметности. 

PETROVIТCH А L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

Petгovitch, quoiqu'etгangeг, avait ete admis а ргеndге part au concoшs d'en
tгee а l 'Ecole Supeiieшe, Section des Sciences, de 1890, et la fa<;:on dont il avait 
satisfait aux examens avait ete si bгillante qu'il avait oЬtenu d'entгei а l'Ecole 
dans les memes coпditions que les eveves fiaщais. А cette epoque les eleves de 
leie et 2еше annees etaient гepaitis en plusieшes salles (thuшes en aigot 110I

malieп); С 'est ainsi que је me suis tгouve pendant deux anпees dai1S la meme 
thuшe que PЊ·ovitch, et de се fait, particulieгement lie avec lui, ainsi que deux 
camaiades disparus il у а longtemps. De cette pгomotion de l'Ecole Noгmale је 
suis actuellement le seul sшvivant. 

Је ne suis pas mathematicien et ne saшais donnei d'iпdicatioпs sш les etudes 
poшsuivies раг Petrovitch. 

С' etait un chaimant camaшde, en geneгal d 'une Ьоnпе gaiete, pлfois un реп 
tacitшne; il joпait du violon а la manieie tzigane, pлfois nostalgique; sоп violon 
etait toujoшs pies de lui et il s'en saisissait sans Iaison appaгente, toujoшs, piet а 
le deposeг s'il pensait genei le tшvail de ses camлades. Il aimait les longues 
piomeпades et noпs entainait paifois dans celles qп'il faisait а tiaVeiS Paiis ou 
dans les enviгoпs. П aimait beaucoup Ја peche; il poгtait sш lui une photo le 
Iepгesentaпt а cote d'uп poisson, UП estшgeon је CГOiS, dont la longueш depassait 
sa ргорiе taille; il nous l'acontait des pгouesses de ресhеш, qпi n'ont pas а ргеn
dге place ici, сл elles n'avaient pas рош victimes les poissons гouges dн petit 
bassin de l'Ecole Noimale. 

1894 

sig. Cl1. Maшain 
15 novembie 1966 

Интензивно ради на докторској дисертацији. Чита расправе Фу

кса, Пенлевеа, консултује Танерија, а Пикару саопштава своје прве 

резултате. 

- Са групом најбољих "нормалаца" опет је на пријему код пред

седника Француске Републике (март месец). 
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-Априла месеца Петровић је на екскурзији по Медитерану. 

- Почетком маја одлази у Лондон са проф. Липманом да би уче-

ствовао у демонстрирању фотографије у боји. Проналазач професор 

Липман је поштовао Петровићеве способности у захтевима лабора

торИЈе. 

- Одласком Димитрија Нешића на државничке послове и у пензи

ју, на Великој школи у Београду расписан је конкурс за професора ма

тематике. Јуна 21. објављен је стечај у Просветном гласнику за 1894. го
дину. 

Стечај 

за девет катедара на Великој шiшли: - Београд 

У Великој школи упражњене су ове професорске катедре: 

У Филозофском факултету: за општу историју (стари век), за хе
мију (органску и неорганску), за маШемаШику и за палеонтологију (па
леозоологија и палеоботаника). 

У Техничком факултету: за хемијску и механичку технологију и за 

техничку физику са електрицитетом. 

У Правном факултету: за административно право, за грађански 

законик с грађанским поступком и за кривични поступак. 

Ради попуњења ових катедри расписује се стечај и позивају се сви 
они који желе компетовати за једно од поменутих места да се са својим 

сведоџбама пријаве Министарству просвете и црквених послова до 

1. септембра ове године. 
Прва је плата професора Велике школе 3 282,80 динара, а сваких 

пет година повишава се са 757,80 динара. 
По члану 5 Закона о регулисаљу професорских плата од 28. фе

бруара 1875. године, ако би се тицало знатних научника, може се, по 
споразуму с Академијским саветом Велике школе, одредити мера прве 

плате професора Велике школе, као што се могу Краљевим указом 

признати и године професорске службе на страни проведене. 

У случају потребе, тј. ако се за напред означене катедре не би при
јавио ниједан кандидат који би имао потпуну квалификацију за редов
ног професора, моћи ће се за сваку од тих катедара поставити и хоно

рарни професор. 

П. бр. 8344. Из канцеларије Министарства просвете и црквених 
послова, 21. јуна 1894. године у Београду. 

- После предаје рукописа докторске тезе Париском универзитету 

(25. мај), Петровић је доставио Париској академији наука расправу Sиг 
les integгales unifoгmes des equations du ргетiег oгdi"C et clu genгe zего. Њу је 
28. маја приказао профеор Е. Picaгd. 
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У ствари, Петровић је из своје тезе извукао најважнији резултат 
који се односи на број интеграла једначине облика: 

у'=Р(х,у)' 
Q (х, у) 

где су Р и Q полиноми по х (степена n) и у (степена т): једначина не 
може да има више од три различита, алгебарски независна интеграла. 

Она је Riccati-eвa када има три, остане ли на два интеграла тада је опет 

Riccati-eвa или линеарна, или облика: 

, _ Р(х,у) 
У - ( )т' 

у-<р 

где је Р полином са степеном n+ 2 за у и рационална функција од х. Ако 
има само један интеграл, тада има претходну форму или облик: 

у'= Р(х,у) 
(у- <pl)l' (у- <р2 )Cf , 

где су <р1 и <р2 алгебарске функције по х и Р полином степена р+ q + 2 
по у. 

Петровићев рад је брзо запажен у литератури. Коментарисали су 

га Autonne, Wallenberg, Hamburger, а Picard га је у целости унео у свој 
Traite d' Analyse (Paris, 1896, Т. Ш, р. 356-359). 

-Недељу дана од расписиваља конкурса за професора математи

ке на Великој школи, 29. јуна Петровићје одбранио своју докторску те
зу на Париском универзитету пред комисијом-Професора: Hermite 
(председник комисије) и испитивачи Picard и Painleve. Тезу је урадио из 
области диференцијалних једначина са темом Sur les zeros et les infinis des 
integrales des equations dijjerentielles algehriques (стр. 109) која је заведена 
на Париском универзитету под бројем 823. 

Овим испитом Петровић је добио научни степен Docteur es Sciences 
mathematiques. 

-Као што је раније било речено, Петровић је докторску тезу штам
пао о свом трошку у издању LiЬrairie Gauthier-Villars et Fils. Четвртог јула 
подиже 142 примерака тезе и исплаћује трошкове штампања у висини од 
пет месечних стипендија (1 019,80 f.). Како је желео да своју тезу и уједно 
свој први научни рад посвети професорима Tannery-y и Painleve-y, то је при 
штампању тезе тражио да се на првој страни напише: "А Messieurs Ј. Tan
nery et Р. Painleve- Homage reconnaissant- М. Petrovich". 
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- На путу за Београд Петровић се задржао неколико дана у Бечу 

(Laundongasse 49, Th. З Wien) на позив свог доброг друга Павла П. 
Павловића. 

- Као државни питомац, у Министарству просвете подноси изве

штај и сертификате о завршеној стипендији. Овом приликом Петровић 

је предао одређена документа на расписани стечај за професора ма

тематике на Великој школи. У Београд је стигао Михаило Петровић, 

математичар и физичар Париског универзитета са стеченим диплома

ма: Licence es Sciences matblmatiques, Licence es Sciences physiques и Docteur 
es Sciences matblmatiques. 



ПРОФЕСОР ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ У 

БЕОГРАДУ 

1894 

(Седница Академског савета од 17. септембра о стечају за девет 
упражњених места на катедрама Велике школе) 

За професора математике пријавили су се: др Ђорђе Петковић, 

хонорарни професор математике на Великој школи (од 1893), Петар Л. 
Вукиnевиn, државни питомац, Петар Типа, професор гимназије и 

др Михаило Петровиn, државни питомац. Изузетно јака конкуренција

три млада човека науке, три школована математичара, три доктора 

математичких наука, три државна питомца у Бечу, Берлину и Паризу и 

један професор гимназије. 

Одлучило је гласаље чланова Савета: за Михаила Петровиnа гла

сало је 11, за Петра Вукићевиnа 10, а за Ђорђа Петковиnа 1 члан. Типа 
је остао без гласова. Један глас више значио је много. Михаило Петро

виn је изабран за професора математике на Великој школи. 

Указом П. бр. 863 од 22. октобра државни питомац за теоријску 
математику у Паризу др Михаило Петровиn постављен је за редовног 

професора математике на Великој школи на Филозофском факултету. 

-У првој години рада на Великој школи (школска 1894/95) Петро
виn је имао осам часова недељно. Предавао је само нижу математику 

студентима прве године Природно-математичког одсека, а часове је 

држао понедељком, уторком, петком и суботом од 8 до 10 h. 

Наредних година Петровиn ne предавати математику студентима 
друге и треће године Филозофског и Техничког факултета, да би од 

1900. остао сам на Филозофском факултету и започео своје специјали
СТИ'"IКе курсеве. 
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- По Закону о gржавни.м чиновници.ма Петровић је, после избора 
за професора Велике школе, 10. новембра у Министарству просвете 
положио заклетву. 

- У Србији је био обичај да новоизабраног професора Велике 

школе прими владар земље. Маршал двора мајор М. Рашић обавестио 

је 21. децембра младог професора Петровића да ће сутра бити примљен 
код краља: 

Бeozpag, 21. Деце.м. 1894. 
По налоzу Њеzовоz ВеличансШва Краља часШ .ми је извеаuиШи 

Госйоgина Мих. ПеШровиhа, йроф. Вел. UlKOЛe ga he za Њеzово Величан
сШво блаzоволеШи йри.миШи суШра, 22. Шек . .мес. у 11 caiiiu йр. йоgне. 

1895 

Маршал Двора 

Мих. Pa~uuh, .мајор 

По Петровићевом доласку у Београд, француски математичари 

бирају га за члана свог друштва. У Паризу је ове године изабран за чла

на научног друштва Societe math6matique de France. 
У часопису овог друштва Bulletin SМF Петровић је наредне године 

(1896) почео да објављује своје расправе. У овом часопису, којег је дуги 
низ година водио професор Emile Picard, Петровић је објавио укупно 14 
расправа, које су у виду бележака (Note de Petrovitch) скоро све прика
зане у Comptes rendus Париске академије наука. 

-У априлу ове године са Богданом Гавриловићем члан је испитне 

комисије за полагање професорског испита следећих кандидата: Илије 

Ћукановића (Ваљево), Љубомира Стефановића (Пожаревац), Ристе 
Стојановића (Књажевац), Павла С. Павловића (Београд) и Милана 
Томића (Чачак). 

-Ректор Велике школе обавештава 21. априла министра просвете 
да болесног професора Богдана Поповића, члана комисије за полагаље 

професорског испита за француски језик, могу да замене Спасоје Ра

дојчић или Михаило Петровић. 

- Прво исШуйање у Срйској краљевској акаgе.мији. - На седници 

Академије природних наука од 1. маја ове године професор Димитрије 
Нешић приказао је Петровићев рад О аси.мйШоШни.м вреgноаuи.ма 

инШеzрала gиференцијалних јеgначина йрво2 pega у присуству академи
ка: Стојана Новаковића, Љубомира Ковачевића, Јована Жујовића (се

кретар Академије природних наука), Стојана Бошковића и М. Мили-
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hевиhа. Професор Нешиh је позитивно реферисао, а рад је објављен у 
Гласу L на 43 стране. 

- Први пут 10. јуна испитује нижу математичку анализу у првој 
години Природно-математичког одсека Филозофског факултета. Испиту 

је председавао професор Милан Недељковиh. Од 23 кандидата 14 није 
изишло на испит, 5 је положило са врло добрим, 3 са добрим, а један 
кандидат није положио испит. 

У јесењем року, 13. октобра, на испит је изишло шест кандидата. 
Петровиh је три кандидата оборио, два су положила са добрим и један 

са врло добрим. Овом испиту председавао је професор Мијалко Ћириh. 

Прегледом оцена које је Петровиh давао на испитима током низа 

година на Великој школи и Београдском универзитету, може се запа

зити да је Петровиh имао врло строг критеријум. Ретко је давао одли

чне оцене, а редовно је у сваком испитном року обарао половину од 

пријављених кандидата. Овакав Петровиhев став на испитима из мате

матике (нарочито у првим годинама рада на Великој школи) утицао је 

на веhу озбиљност студената при спремаљу испита. Ово је, свакако, био 

нов моменат у настави математике у поређењу са ранијим периодом 

када је професор Димитрије Нешиh врло лако оцењивао одличним, а 

слабих оцена скоро да није ни било. 

- Млади професор Велике школе, и поред велике ангажованости у 

настави и науци, средином године полаже испит за рибарског мајстора 

код мајстора-аласа и бившег устабаше рибарског еснафа Владе Богдано

виhа. По казиваљу савременика, добијено мајсторско писмо урамљује као 

сваки "овлашhени занатлија" и ставља га у своју радну собу. Петровиh је 

често наводио ово писмо као свој најдражи документ. Стављао је мајстор

еко писмо испред свих добијених диплома и плакета за научни рад. Од 

ове, 1895. године Петровиh почиље да се професионално бави риболовом. 

- На крају ове календарске године Петровиh је имао шест нау

чних радова: докторску дисертацију штампану у Паризу, три расправе 

у Париској академији наука, једној у Српској краљевској академији и 

један рад у Паризу. Младом Петровиhу је било 27 година, а Београд по 
први пут сазнаје ове резултате свог грађанина који је рођен на обалама 

двеју река - Саве и Дунава. 

1896 

Година у којој најављује своја учења о аналогијама у природи и 

друштву. 
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-За време школског распуста 1893. године основано је друштво 
Суз са циљем да забави и развесели средину, другове и пријатеље; са 

оркестром присуствује друштвеној слави, читању "цјеломудренија" и 
помаже познате излете по Србији. Међутим, пун замах друштво Суз 

добија од ове, 1896. године. 

- Петровић се брзо укључује у рад Главног просветног савета Ми

нистарства просвете. Тако је на седници од 18. маја одређен у комисију 
"за исйиШивање и сређивање йреgмеШа маШемаШика у среgњим школа
ма" (са Димитриј ем Нешићем, Богданом Гавриловићем, Васом Дими

ћем, Стеваном Давидовићем, Ср е том Стојковићем, Петром Типом, Ј о

си ф ом Ковачевићем и Михаилом Миловановићем). Као члан оваквих 
комисијама Петровић је имао велике могућности да утиче на развој 

наставе математике у средњим школама. Да ли је то радио? 

-У Гласу Академије (LI, стр. 315-316) Петровић је показао да се 
Клерићев тракториограф може искористити и за решавање одређене 

класе диференцијалних једначина. Под називом О gиференцијалним 

јеgначинама йрвоzа pega које се моzу zрафички инШеzралиШи йомоhу 
2. Kлepuheвoz шесШара Петровић износи следеће: 

Нека је дата диференцијална једначина првога реда 

(1) 

Ставимо у њој 

(2) 
х= Х+ kcosa, 
у= У+ ksina, 

dy = tga 
dx ' 

где је k стална, а У, Х, а променљиве количине, и нека је 

(З) F(X, У, а)= О 

нова, тако добијена једначина. Може се доказати следеће: 

Кад год је могућно изабрати сталну количину k тако да промен
љиве а нестане у једначини (3), тј. да се она сведе на једну једначину 

(4) \lf(X, У)= О 

између Х и У, диференцијална једначина (1) може се графички инте
гралити помоћу г. Клерићевог шестара и то тако да се интеграли једна
чине (1) добијају као тракторије криве представљене једначином (4). 
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Јер ако у једначину (4) ставимо вредности 

(5) 
Х= х -kcosa, 
У= у-К sina, 

а затим, према обрасцу dy = tga, ставимо још да је 
dx 

једначина (4) постаје 

1 
cosa = ~ , 

1 + у'2 
. у' 

sma= ~· -vi + у'2 

(6) \jf(x- k у .ky' )-о 
~1 + у'2 ' - $+f2 - ' 

ЛЕТОПИС 

и ова једначина, према самом начину свога постанка, мора бити иден

тична датој диференцијалној једначини (1). 
Али једначина (6) дефинише тракторије криве \jf(X,Y) =О са стал

ном раздаљином k. Према томе, ма који партикуларни интеграл једна
чине (1) биће једна тракторија криве (4) са раздаљином k. Све те инте
грале имаћемо, дакле, конструишући све могуће тракторије поменуте 

криве, са истом раздаљином k, а са разним почетним тачкама. Улогу 
интеграционе константе игра почетни положај шестара. 

- Већ у другој години рада, као млад професор Велике школе (28 
година), Петровић је одређен за изасланика Министарства просвете на 

испиту зрелости у Првој беогадској гимназији, где је и сам пре једне 

деценије полагао тај испит. Могуће је само претпоставити задовољство 

које је тог тренутка осећао Петровић. 

Решење Министарства просвете наводимо у целости, највише ра

ди добијања тачних података где је све у то време у Србији било пот

пуне гимназиЈе. 

Министарство просвете 

и црквених послова 

П. Бр. 10338 
27. маја 1896. 
Београд 

Господине ректоре, 

Од професора Бел. школе одредио сам за своје изасланике на ово

годишњим испитима зрелости, и то: 
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За I београд. гимназију: г. Д-ра Михаила Петровића; 
За П београд. гим.: г. Стевана Јакшића; 

За Крагујевачку гим.: г. Д-ра Јов. Цвијића; 

За Пиротску гимназију: г. Јов. Жујовића; 

За Зајечарску гимназију: г. Божидара Прокића; 

За Пожаревачку гим.: г. Д-ра Јов. Туромана; 

За Крушевачку гимназију: г. Саву Урошевиhа; 

За Ужичку реалку: г. Андру Стевановиhа. 
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Испити зрелости почињу: у Пиротској гимназији З. јуна, а у оста

лим школама 1. јуна ове године. 
Част ми је умолити Вас г. Ректоре да ово изволите одмах саоп

штити поменутоЈ господи, а препоручите им да изврше поверени им 

посао и да ми поднесу извештај о тим пословима, чинеhи при том своје 

напомене које буду нашли за потребно. 

Министар 

просвете и црквених послова 

Љубомир Ковачевић 

- У сталној је преписци са школским другом G. Sagnac-oм; разме
љују нађене примере аналогија међу диспаратним појавама. 

- Често председава испитима из физике, механике, хемије и нацр

тне геометрије. Тридесетог маја, на испиту из нацртне геометрије код 

професора Милана Капетановића председава И( питу. Ово је за студен

те П године Природно-математичког одсека и Техничког факултета 

био испит без слабе и одличне оцене; 75% кандидата положило је са 
добрим успехом. Нацртна геометрија је била јединствен предмет за оба 

факултета Велике школе. 

- На седници Париске академије наука од 1. јуна професор 

Е. Picaгd је приказао Петровиhеву расправу Sиг une equation ditfeгentielle 
du JHemieг шdге, где је показано како се једначина 

у'2 + у2 =.f(x), 

врло корисна у проблемима геометрије и механике, може свести на већ 
испитиване и боље познате типове једначина. Ова Петровиhева рас

права била је повод за докторске тезе Тадије Пејовића и Драгослава С. 

Митриновића, а појединим резултатима користили су се Lemke, Hay
mann и Сима Марковић. 

- При крају друге године рада на Великој школи одликован Је 

Орденом св. Саве V реда. 
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-Италијански математичари Палерма врло брзо бирају Петро
вића за члана свог научног друштва. Ове године је изабран за члана Cir
colo matematico di Palermo. У часопису овог друштва "Rendiconti del Circo
lo matematico di Palermo" Петровић је објавио свега четири расправе 
(1897-1903) и врло рано престао са сарадљом. 

- У часопису American Journal of Mathematics (Baltimore), који he 
Петровићу донети научну славу у проналаску нових рачунара, ове годи

не објављује рад Remaгques suг les equations de Dynamique et suг le mouve
ment tautochmne. Анализом сингуларних интеграла једне најопштије 
једначине динамике, Петровић у овом раду износи опште резултате за 

таутохрона кретаља. 

- У најугледнијем часопису тог времена Mathematische Annalen 
(Leipzig), где је Петровић објавио само три рада и врло рано престао са 
сарадљом (1899), ове, 1896. објавио је рад Sиг les гesidus des.fonctions de.fi
nies раг les equations diffeYentielles, где показује како се Cauchy-eв остатак 
функције може одредити и онда кад функција није дата у експлицитном 

облику, већ помоћу диференцијалне једначине првог реда. 

О овом раду реферисао је Hurwitz у FdM (В. 27), а љиме се кори
стио Hadamard. 

Поменимо да ове године по други пут шаље часопису Mathematis
che Annalen (Leipzig) своју расправу: ContгiЬution а la tbloгie des solutions 
singulieYeS des equations dijfeгentielles du ргеmiег огdУе. 

- У ширем облику (23 стр.) Петровић у Bulletin SMF износи 
основне резултате своје докторске тезе из 1894. године, где посебно 
испитује Riccati-jeвy једначину 

у'+ <!'1У2 + <!'2У +<!'з = 0 

и вредности које поништавају или чине бесконачним решеље ове 

једначине (в. библ. јед. 16). 

-Децембра 21. доноси се Уреgба на Великој школи, којом је, по
ред осталог, предвиђено и формираље семинара на одсецима Фило

зофског факултета. Тада су математика и педагогија имале заједнички 

семинар. 

-у Прагу објављује расправу SUI' l' equation diffeгentielle de Riccati et 
ses applications chimiques, где показује метод упоређиваљем интеграла 
Riccati-jeвe једначине 

dy 
dx = <р (у- .f1) (у- .f), 

са интегралима других једначина, чији се интеграли познају. 
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Рад је посебно интересантан по такозваној хемијској интеграцији 

Riccati-jeвe једначине, што Петровића увршћује у ред предсказатеља 

савременог математичког моделовања. 

1897 

На скупу целокупне Српске краљевске академије, 20. јануара, од
лучено је да Академија ове године може изабрати четири редовна и 

осам дописних чланова. Овом приликом одлучено је да се изборни скуп 

Српске краљевске академије закаже за 5. фебруар и да ће бити пуно
важан ако на њему буде присутно двадесет гласача - академика. При 

избору, кандидат ће бити изабран за члана СКА ако добије минимум 

шеснаест гласова. 

Непосредно после ове седнице, академици, некадашљи професори 

Михаила Петровића, а сада колеге на Филозофском факултету Велике 

школе, Димитрије Нешић, Сима Лозанић, Јован Жујовић и Љубомир 

Клерић сложили су се да Михаила Петровића предлаже за дописног 

члана Српске краљевске академије. Наводимо предлог у целости: 

Срйској краљевској акаgемији 

Узимајуhи у обзир: 

1. Да је 2. Др Михаило Пейlровиh, йрофесор машемашике на 
Великој школи, йосле своје знаменийlе gокйlорске gисерйlације израgио 

сеgамнаесйl ориzиналних майlемайlичких раgова, који су врло йовољно 

оцењени og сйlране сйlручне крийlике; 
2. ga је Ше раgове шйlамйао не само у орzану С К. Акаgемије неzо 

и на·францускоме језику, чиме су и йривукли на се йажњу сйlраних 

сйlручњака; 

З. ga је у Шоку ове zоgине нашйlамйао јеgан свој pag у Гласу С К. 
Акаgемије, а gpyzи му се caga у исйlоме орzану шйlамйа; 

4. ga би 2. Др Мих. Пейlровиh не само научном сйремом неzо и ре
вношhу својом још више моzао йомоhи Акаgемију у вршењу њених йо

слова -усуђујемо се йреgложийlи ga се 2. Др Мих. Пейlровиh изабере за 
gойисника Акаgемије йрироgних наука. 

20. јануара 1897. 
у Бeozpagy 

Акаgемици: 

Дим. Нешиh 

С. М . .Л озаниh 
Ј. М. Ж ујовиh 

Љуб. Клериh. 



462 ЛЕТОПИС 

Како је у ово време Академија природних наука била састављена 

од наведена четири предлагача (редовни чланови), то можемо сма

трати да је Петровића скупно ова Академија предложила за дописног 
члана Српске краљевске академије. 

Овај предлог је дошао као резултат великог Петровићевог пре

галаштва у науци. Средини којој је припадао већ пуне две године било 

је јасно да се ради о једном новом човеку науке у Србији. Наведених 

17 радова у предлогу значили су много. Оваква плодност у науци, као и 
објављиваље резултата ван земље, било је нешто сасвим ново. Сетимо 

се, на пример, да је академик Димитрије Нешић у то време имао укуп

но девет радова и три написана уџбеника, дописник Петар Живковић 

пет радова, и тако даље ... Ниједан ван земље. 
И не само то. Предлагачи су лично познавали Петровића још са 

студија на Великој школи и веровали су, а то је доказао париски пери

од и прве две године рада на Великој школи, да је у младом Петровићу 

нова и велика снага која ће много допринети научном животу Академи

је и земље уопште. 

-На главном годишљем скупу целокупне Српске краљевске ака

демије, 5. фебруара, у присуству председника Академије М. Ђ. Милиће
вића, секретара Академије Ј. Жујовића, секретара Академије природ

них наука С. М. Лозанића, као и 23 редовна члана Академије: Д. Неши
ћа, Љ. Клерића, М. Валтровића, Ст. Новаковића, Ј. Јовановића Змаја, 

Ј. Туромана и других, Михаило Петровић је, на предлог од 20. јануара 
1897. године, изабран за дописног члана Српске краљевске академије. 

Истог дана изабран је за редовног члана Андра Николић, кљиже

вник и министар просвете (Петровићев професор кљижевности у 

Првој београдској гимназији). Изабрано је још неколико дописних чла

нова: Св. Радовановић, државни геолог, Т. Маретић, професор Свеучи

лишта у Загребу, М. Решетар, доцент словенске филологије на Бечком 

универзитету, И. Шишманов, професор из Софије, и Т. Флорински, 

професор Универзитета у Кијеву. 

После ових избора Академија природних наука имала је следећи 

састав: реgовни чланови- Димитрије Нешић (7. 2. 1888), Љубомир Кле
рић (13. 3. 1888), Јован Жујовић (19. 6. 1888) и Сима Лозанић (4. 11. 1890); 
gойисни чланови: Спиро Брусина (23. 1. 1888), Никола Тесла (12. 4. 1893), 
Карло Захрадник (12. 4. 1893), Петар Живковић (12. 4. 1893), Михаило 
Петровић (5. 2. 1897) и Св. В. Радовановић (5. 2. 1897). 

- Као професор Велике школе и већ дописни члан Српске краљев

ске академије, Петровић је био обавезан да преко ректора Велике 

школе тражи од Министарства просвете одобреље да се може бавити 

рибарским занатом. Седмог фебруара, "по нарочитом, званичном и пи-
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сменом одобрељу" тадашљег министра просвете Андре Николиhа, 

Петровиhу је одобрено да се бави рибарским занатом. Сутрадан, од 

Управе града Београда и рибарског еснафа добија одобреље за профе

сионалан риболов на Сави и Дунаву, као и за вештачко гајеље риба. У 

ово време као члан еснафа често присуствује еснафским "лонџама" у 

рибарским кафанама "Златан шаран" или "Јасеница", где има "прили
ке посматрати са колико су се озбиљности, трезвености и разумеваља 

ту претресала и расправљала питаља што задиру у интересе рибара и 

рибарства". 

- Обичај је био да се на дан проглашеља Краљевине Србије 

одржава свечани скуп Српске краљевске академије. На овогодишљем 

скупу од 22. фебруара у извештају секретара Српске краљевске 

академије, академика Јована Жујовиhа наведено је, између осталог, да 

је у протеклој години Михаило Петровиh у Академији природних наука 

саопштио три расправе. На овоме скупу председник М. Ђ. Милиhевиh 

је објавио да је Михаило Петровиh, професор Велике школе у 

Београду, изабран за дописног члана Српске краљевске академије. 

Младом Петровиhу је било 28 година. 

- На седници Главног просветног савета Министарства просвете 

(9. април) Петровиh је одређен за повременог надзорника средљих 
школа. 

-Правилник СКА предвиђа да изабрани члан повремено објављу

је своје био-библиографске податке у Гоgи~ињаку Српске краљевске 

академије. По избору за дописног члана Петровиh први пут у Гogu

utњaкy XI за 1897. објављује своје био-библиографске белешке (стр. 
143-154). Супротно неким академицима који су много писали о себи, па 
чак и о даљој родбини и хвалили се безначајним стварима, Пет·ровиh је 

овде испољавао скромност, не желеhи да наглашава своје порекло, ти

туле, успехе у науци и слично. Неоспорно, био је на сваком кораку врло 

скроман и претерано повучен. Поред основних биографских података 

у свега десет радова ( формат in 16°), Петровиh је изложио списак сво
јих радова -укупно 31. По угледу на друге академике (нпр. Стојан Но
ваковиh, Димитрије Нешиh, Јован Жујовиh и др.), за сваку расправу 

Петровиh је приказао и кратак садржај са потребним коментаром. 

-Појава xugpoauaйluчкux aйapmua за umueipm{иjy gиференцијал

них јеgначина. - У Париској академији наука професор Р. Appell саоп
штио је Петровиhев рад Suг и п pmcede d' integгation gгaphique des equations 
dijferentielles (седница од 17. маја). 

Налажељем одговарајуhег модела у хидродинамици Петровић је 

показао како се механички може интегралити једначина облика 
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ф (у) dy +л-ЈУ- af'(t) =о. 
dt 

ЛЕТОПИС 

Примена хидростатичких апарата за интеграцију изазвала је 

велико интересоваље у науци. Ово су биле потпуно нове концепције у 

математичким инструментима тог времена. Петровић је у Гоgишњаку 

Академије (Т. XI, стр. 151-152) о овом апарату написао: "Сви до сада 
предложени апарати за графичку интеграцију основани су на извесним 

кинематичким принципима. Писац налази да се проблем графичке 

интеграциЈе може на врло прост начин решити хидрауличним путем и 

предлаже за то нарочити апарат". 

Петровићев апарат је у светској литератури добио потребно при

знаље, са нагласком "да је то прва машина на принципу хидраулике" и 

"да решава ширу класу диференцијалних једначина" него што је то 

случај, на пример, са ЈасоЬ-овим интегратором који машински инте

грали само Riccati-jeвy једначину првог реда. Друштво француских 

физичара, чији је Петровић био члан од 1896, прештампава Петро
вићев рад из Comptes rendus-a, што представља изузетак у издавачкој 
делатности француске науке. Hamburger обавештава FdM, а ЈасоЬ у 

Научној енциклойеgији детаљно описује Петровићев проналазак. Мо

жда је најдетаљнији приказ Петровићеве аналогне рачунске машине, 

при чему је користио и проспект са Светске изложбе у Паризу, пружио 

А. Price 1900. године. У монографији о инструменталној математици 
Н. De Morin 1913. године посебно излаже Петровићев проналазак као 
специјалну методу машинске интеграције диференцијалних једначина. 

А. Willers у Mathematische Instrumente 1943. године не заборавља да 
наведе и Петровићев резултат као потпуно ново решеље у аналогној 

техници (Willers-oвy кљигу превели су и Руси 1949. године). Ово је ура
дио и Kamk:e у познатом свом делу Differentialgleichungen: Losungsmetoden 
und Losungen (Bd. I, 1942, Leipzig, S. 642). 

-У Comptes rendus-y Париске академије наука излази Петровићева 
белешка о кондензатору (библ. јед. 20), коју приказује професор Picard. 
Ово је, у ствари, краћа верзија Петровићеве расправе из Гласа L VI (стр. 
27-111). То је један од многих примера који потврђују да је Петровић 
редовно имао две верзије расправе: домаћу и страну. Добро је ово 

радио; да се задржао само на ћириличком писму, не би много урадио. 

-На седници од 27. јуна Razreda matematicko-prirodoslovnog Jugosla
venske akademije znanosti i umjetnosti ретровић је кандидован за дописног 
члана. У записнику ове седнице стоји: "Razred odlucuje na osnovu izvjestaja 
razrednoga predstojnika dr. Karla Zahradnika da се za razredne Clanove dopisnike 
predloziti profesora Zagrebackog sveuCilista dr. А. Heinza i profesora Velike 
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skole u Biogradu dr. Mihaila Petrovica". На главној скупштини Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti од 16. децембра Петровић је једногласно 
изабран за дописног члана. - У ово време председник Jugoslavenske aka
demije znanosti i umjetnosti био је Јосип Торбар. 

Овај избор у Загребу је уследио након Петровићевог избора за 

дописног члана Српске краљевске академије, као и више научних дру
штава у иностранству. 

Петровић је током целог живота активно сарађивао са JAZU. По
ред објављеног некролога о Димитрију Нешићу (Ljetopis, св. 19), већег 
броја радова у Rad-y, Петровић је врло ангажовано учествовао у зајед
ничкој акцији СКА и JAZU око осниваља Океанографског института 
на Јадранском мору. Овде посебно треба истаћи блиску сарадљу Пе

тровића са професором Владимиром Варићаком, као и велико пошто

ваље према Штросмајеру. По казиваљу родбине, Петровић је неколико 

пута посетио Штросмајера у Ћакову и водио преписку која још није 

пронађена. 

Сем тога, Петровић је утицао на своје сараднике са Универзитета 

и Академије у Београду око љиховог учешћа у научном раду Jugosla
venske akademije znanosti i umjetnosti (нпр., на Б. Гавриловића, Ј. Кара
мату и друге). 

-На самом почетку свог научног рада Петровић је био у контак

ту са чешким математичарима, а у часопису Чешке академије наука 

1896. године објавио је свој рад Sur !' equation dif.ferentielle de Riccati et ses 
applications chimiques, који наговештава потпуно нове концепције ура
чунарској техници ( аналогне рачунске машине ). И доцније, током свог 
живота, Петровић је имао врло блиске односе са чешким математича

рима, што се нарочито испољило на Другом конгресу словенских 

математичара у Прагу (1934). 
Ове, 1897. године Петровић је изабран за дописног члана Чешке 

краљевске академије у Прагу. 

-На испиту из математике за студенте П године технике, 11. сеп
тембра, председава испиту код професора Богдана Гавриловића. Од 

16 кандидата било је 6 слабих оцена, док су 4 студента положила мате
матику са одличним успехом. 

-Новембра З. присуствује први пут седници Академије природних 

наука, сада као дописни члан Српске краљевске академије. Овом при

ликом Петровић је изложио своју расправу О елекШрични.м осцилаци

ја.ма йри исШраживању конgензаШора. Ово је, у ствари, шири приказ 

Петровићевих резултата саопштених у Париској академији наука (Com
ptes rendus, t. CXXIV, 9, рр. 4::,2-455). Расправа излаже детаљну студију 
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електричних осцилација са променљивим осцилаторним периодима и 

испитује услове под којима се оне јављају и начин на који се мељају 
услед варијација капацитета, отпора и коефицијента индукције. 

Данашљи поглед на ову расправу доводи до следећих чиљеница. 
Прво, за унапред дате услове о кондензатору Петровић, у ствари, моде

луј е један математички систем (диференцијалне једна чине) који ће 

репрезентовати процесе у кондензатору; друго, знајући данашљи сми

сао кондензатора код савремених аналогних рачунских машина, а има

јући у виду Петровићев смисао за аналогију, можемо пожалити што 

Петровић у овој расправи није бар споменуо да се пражљељем конден
затора могу решавати одређене класе диференцијалних једначина. Да 

је то учинио, Петровић би још видније ушао у историју развоја аналог

них рачунара. 

- Comptes rendus Париске академије наука објавио је белешку о 
Петровићевој расправи приказаној у Веснику Чешке академије наука, 

која се односи на математичко моделоваље хемијских процеса, специ

јално брзине реакције, посредством диференцијалних једначина (в. 

библ. јед. 17). 

1898 

Одлуком Министарства просвете од 13. маја ове године Петровић 
је одређен за изасланика на испиту зрелости у београдским гимназијама. 

- Криптографија, која проучава проблеме изналажеља система 

шифроваља и дешифроваља писма (кодираље писма једног језика упо

требом декадних цифара), окупља обично математичаре који познава

љем комбинаторике постављају што оптималније системе. Знајући за 

ово, председник Министарског савета др Владан Ђорђевић ангажовао 

је 1. априла младог професора математике на Великој школи да, као 
члан комисије, прегледа систем шифроваља који је пронашао Живојин 

Ћирић, библиотекар Министарства грађевина. 

Рад у комисији за оцену Ћирићевог система директно је утицао да 

се Петровић више заинтересује за криптографију и почне самостално 

да ради на системима шифроваља и дешифроваља. 

Петровић је овом послу озбиљно пришао и постигао велике успе

хе. Од 1899. па до 1941. користили су се у нашој земљи за потребе ди
пломатије и војске системи криптографије које је урадио Михаило Пе

тровић. Обимност ових послова, као и добијени нови резултати у крип-
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тографији, дају за право да се криптографија третира као посебна 
област Петровићевог дела. 

Петровић у овој примењеној науци није радио надохват, већ врло 
студиозно, равноправно свом раду у другим научним гранама матема

тике. Рад на криптографији одвешће Петровића у време Првог свет

ског рата у Посланство Краљевине Србије у Швајцарској, а ради истих 

послова, уочи Другог светског рата, у 73. години живота биће мобили
сан као резервни потпуковник и доцније заробљен (Сарајево, април 

1941). 

-Указом од 10. септембра ове године постављен је за редовног 
члана Главног просветног савета Министарства просвете за школску 
1899/1900. годину. 

- Од 15. септембра до 5. октобра налази се на војној вежби у 
Нишу. Десетог септембра обраћа се ректору Велике школе: "Част ми 
је известити г. ректора да према позиву Команде инжињерије морам 

ићи у Ниш на војно вежбање и маневре од 15. ов. мес. до почетка окто
бра (најдаље до 5-тог октобра)". У ово време Петровић је имао чин ре
зервног пешадиЈског потпоручника. 

- У два маха, 30. октобра и 12. новембра ове године I инжењериј
ски батаљон из Ниша надокнађује путне трошкове и дневнице 

М. Петровићу у вези са одслуженом војном вежбом. 

-Учествује у доношењу Закона о слаШковоgно.м риболову на ре

кама и језерима Србије. Нешто доцније у београдском Ловцу Петровић 

је објавио чланак Јеgан йо2леg на закон о риболову, у коме указује на 

значај овог закона за развој привреде Србије. 

Овакво рано интересоваље за рибарство своје земље довешће 

Петровића врло брзо у разне одборе и савете Министарства народне 

привреде. У овом министарству Петровић he дуги низ година бити врло 
ангажован сарадник. Сматра се да су сви постигнути резултати у дома

ћем риболову, као и у међународним риболовнИ:м односима са Румуни
јом и Аустро-Угарском, дело Михаила Петровића и професора Живо

јина Ћорђевића. Од 1922. године ове послове почињу да преузимају 
други људи. 

- Закон о Великој школи у Београду предвидео је могућност да 

професори Велике школе, који су на почетку службовања, могу кори

стити полугодишње одсуство за своје научне студије. Након четворо

годишњег рада на Великој школи, као редовни професор теоријске 

математике Петровић користи ово право и обраћа се ректору Велике 

школе 24. октобра: "Молим господина Ректора да изволи под ./. прило-
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жену моју молбу за шестомесечно осуство упутити Савету Филозоф

ског фа~ултета на мишљеље, према чл. 39. Уредбе Бел. школе". 
Решеље за ово студијска одсуство донело је Министарство просве

те и црквених послова 30. октобра (Андра Ћорђевић, тада министар 
просвете): "Г. Михаилу Петровићу, професору Велике школе, одобра
вам да ради својих научних студија може одсуствовати од дужности до 

1. маја, према љеговој молби од 29. овог месеца ... " 

- У београдском часопису Српски технички лист Петровић је ове 
године поново изложио интеграцију диференцијалних једначина помо
ћу хидрауличког апарата. То су у потпуности исти резултати из Comptes 
rendus-a (1897), са нешто детаљнијим појединостима о самој машини. 

-Од Команде инжељерије добија наређеље даје обавезан Коман

ду увек обавестити "о промени стана и пребивалишту за време путо

вања" (наредба од 10. новембра 1898). 

-У обавештаваљу јавности о хидрауличном апарату Петровић се 

није зауставио само на Comptes rendus-y Париске академије наука. Ове 
године износи у познатом часопису American Joumal of Mathematics (Bal
timore) детаљан приказ о хидрауличном апарату. Овде Петровић, у 
ствари, даје превод свог рада из Техничког листа (Београд, 1898). 

Одмах по повратку са специјалистичког школоваља у Паризу 

(1890-1894) Петровић је пришао студији изналажеља нових елемената 
у рачунарској техници, тј. механичкој интеграцији, како се тада нази

вала. Интересоваље за ову област примељене математике, на самом 

почетку научног рада, директна је последица утицаја два Петровићева 

професора механике: у Београду - Љубомира Клерића и на College de 
France- Koenigs-a. Тако је, рецимо, годину дана пре објављиваља йрвоz 
ПеШровиhевоz paga из хидрауличне интеграције професор Љубомир 
Клерић писао: "Било би од велике користи да промишљамо о томе да 

пронађемо инструменат, којим би могли наћи интеграл ма које линеарне 

диференцијалне једначине. На овом питаљу ради сада професор мате

матике на Великој школи г. Михаило Петровић, и надати се је да he ово 
питаље, које је веома тешко, решити, јер пут којим је пошао коректан 

је, сасвим оригиналан и веома духовит". 

Петровићево интересоваље за рачунске машине припада, значи, 

првим годинама рада на Великој школи у Београду (1894-1899). Изузе
так чини рад о курвиметру саопштен у Академији 1913, а објављен 
1921. године. Тачније речено, Петровић се бави из~алажељем аналог
них модела за потребе рачунарске технике у периоду када највише 

проучава извесне појаве у природи (електрицитет, хемијске реакције, 
кинетика гасова, хидродинамика и др.) у оквиру своје феноменологије. 
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Анализујуhи gва различиШа хидраулична модела Петровиh изна

лази такав хидроинтегратор којим се могу решавати две класе ди

ференцијалних једначина 

dy = F (х- у) 

dx Ф (у) 

P(x,y)dx + Q(x, y)dy =О. 

Променом конструктивних елемената на хидроинтегратору, значи про

меном облика суда и тела које се п отапа у суд, сједињавањем једног, два 

и више судова и интегралних ваљака, Петровиh знатно продужује мо

гуhност хидрауличне интеграције на ширу класу диференцијалних је

дначина. У класи (А1 ) Петровиh добија услове за интеграцију Riccati-jeвe 
једна чине 

као и једначина 

dy +F(y)=F(y)\lf(X), 
dx 

Ф(у) dy = k[f(x)- y]f'(x), 
dx 

dy = f(y)\lf(ax- у). 
dx 

У класи (А2) посматрани су ови случајеви 

(А21) f(x- у+ Л) dx + [Ф(у)- \11 (х- у+ Л)] dy =О, 

(А22) .f(y) dy + \lf (z) dz = О. 
Петровиh је код хидрауличне интеграције у потпуности био у 

домену савремених принципа моделовања (материјализације -поПе
тровиhу). "Са становишта модерне инструменталне математике, која 
се, уопштено речено, с обзиром на улогу маШемаШичких моgела у њој, 
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заснива на једној врсти фено.менолошкоz йресликавања, овде је најин

тересантније да је Петровић математичке аналогије третирао и као 

подесно помоћно средство за .маШеријализацију аналитичких пробле

ма." Ево шта сам Петровић вели о моделоваљу, тј. материјализацији. 

"Математи';Iке аналогије могу учинити још једну врсту услуга, које у 

појединим случајевима имају своје нарочите важности: оне су једно 

подесно помоћно средство за материјализацију аналитичких проблема. 

Материјализација се састоји у томе да се за један дати аналитички 

проблем нађе конкретна појава за коју ће важити исте релације и исти 

закони што би се добили аналитичким решељем тога проблема. Деша-. . . . 
ва се да при таквоЈ материЈализациЈИ каква релациЈа или каква наро-

чита појединост, која је скривена у једначинама аналитичког проблема 

и коју је тешко истаћи на видик чисто аналитичким средствима, поста

је очевидна у конкретној појави коју проблем материјализира." 

Петровић је материјализацију аналитичких проблема извео на 

примерима хидрауличке и хемијске интеграције. У моделоваљу хидра
уличног процеса за интеграцију диференцијалних једначина (А1 ) и (А2) 
Петровић је искористио појаву помераља нивоа једне течности у суду 

одређеног облика кад у течност поступно понире какво чврсто тело. 

Закон по коме се понаша ниво течности, а што се региструје преко 

једног периферијског уређаја (ваљак- писач), зависи од облика суда и 

тела, као и од начина понираља тог тела у течност. 

Нека је тело М потопљено у суд В. Ниво течности ће се померати 

по закону који зависи од облика тела М и суда В. Ако су Ф(у) и F(z) 
површине хоризонталног пресека суда В, односно тела М, тада потапа

јући тело М величина х се помери у х- dx, а у у у + dy, те ће запреми
на која се подигла изнад нивоа у бити 

[Ф(у)- F(z)] dy. 

Како ова запремина мора да буде једнака запремини течности коју је 
испунило тело М када је оно потопљено за dz, тј. 

F(z) dz, 

то се одавде добија једнакост 

[Ф(у)- F(z)] dy = F(z) dz, 

dy _ F(x- у) 

dx Ф (у) 

јер је испуљена релација z =х- у. 
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Ово је основни принцип који је Петровиh искористио у "матери
јализацији" за израду свог хидроинтегратора. Узимајуhи специјално 

случајеве пресека тела М и суда В, Петровиh је дошао до шире класе 

диференцијалних једначина (А11 ) и (A1k) које се могу графички инте
гралити помоhу хидроинтегратора. 

Што се тиче употребе спојених судова са капиларним својством, 

што среhемо код савремених хидроинтегратора, Петровиh ове еле

менте није директно користио у конструкцији хидроинтегратора, али је 

предвидео могуhност примене. "Принцип интеграције истакнут у овоме 

раду - писао је Петровиh - може се остварити још и на gpyze веома 
разнолике начине и йоље за комбинације овакве врсШе веома је йро

сШрано. Свакоме начину љеговога реализоваља одговарају читаве кла

се диференцијалних једначина првог реда, које се љима могу интегра

лити, и читаве класе кривих, које се могу континуално конструисати." 

"Нека је, као пример, поменуто и то да поједини аналитички факти . . 
везани за криволиниЈске интеграле, постаЈу очевидни у конкретним 

(нпр. хидродинамичким) појавама у којима се на љих наилази; да поје

дини геометријски факти, на које се наилази у теорији минималних 

површина, постају очевидни кад се физички конкретизују, нап. у кайи

ларним йојавама, Рlаtеаu-овим експериментима итд." 

- Четири године Петровиhевог рада на Великој школи. Мини

старство просвете 12. новембра одлучује да се плата професору Ми
хаилу Петровиhу исплаhује у злату. 

- Након двадесетодневне војне вежбе у Нишу Петровиh је стекао 

право да полаже испит за чин резервног инжељериЈског потпоручника, 

као услов за превођеље из пешадије у инжељерију. Команда инжеље

рије из Ниша обраhа се 28. новембра ректору Универзитета: "На осно
ву одобреља Господина Министра војног, достављеног ректору актом 

ове команде од 23. Новембра 1898. год. NQ 2165, молим да се резервни 
пешадијски поручник г. Јеленко М. Лазаревиh и резервни пешадијски 

потпоручник г. Михаило Петровиh одмах упуте у Ниш ради полагаља 

испита за чин резерв. инжиљеријског потпоручника као услов за пре

вод у Инжиљерију". 

-Као резервни пешадијски потпоручник (добијени чин по оделу
жељу ђачког војног рока) у Нишу децембра ове године полаже испит 

за резервног инжељеријског потпоручника. Као резервни официр Пе

тровиh се током целог живота није одвајао од захтева и потреба војске. 

Био је уредан резервни официр, одлазио редовно на војне вежбе и 

стекао највиши резервни чин - чин инжељеријског потпуковника. Био 

је од оних резервиста који су држали своју официрску униформу код 
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куће. Интересантно је навести да је Петровић као поларни истраживач 
(1931) у Северној поларној области носио зимску официрску доламицу, 
као саставни део поларне одеће. 

Петровић је носилац неколико војних одликоваља. 

-Децембра 11. обавештава ректора Велике школе да ће дозвоље
но одсуство од шест месеци, ради научних студија, користити од 15. де
цембра 1898. до 1. маја 1899. године. 

1899 

Прошло је две године откако је Петровић изабран за дописног 

члана Српске краљевске академије. У овом периоду изабран је и за 

члана више иностраних научних друштава и академија наука, а имао је 

већ и известан број објављених радова (око 40). Углед у научном свету 
Петровић је брзо стекао. 

Имајући ово на уму, Академија природних наука уочи главног 

годишњег скупа Српске краљевске академије 25. јануара предлаже Пе
тровића за редовног члана Академије. Наводимо предлог у целости: 

Срйској краљевској акаgе.мији 

За реgовно'iа члана Акаgе.мије йрир. наука часШ на.м је йреgложи

Ши ње'iова gойисника, 2. Др Мих. ПеШровиhа. Og како је изабран за 
gойисника, он је шШа.мйао више сШручних раgова у Гласу С. К. Акаgе

.мије и у ор'iани.ма сШраних акаgе.мија и учених gрушШава; йосШао је 

члано.м неколиких акаgе.мија и учених gрушШава на сШрани и усйео се 

на научну висину, којо.м се С. К. Акаgе.мија .може gичиШи. 

Сйисак и саgржину ње'iових .мно'iобројних раgова йрилаже.мо йоg .!. 

25. Јануар 1899. 
у Бeo'ipagy 

Љуб. Клериh 

Ди.м. Нешиh 

Јован М. Жујовиh 

С. М. Лозаниh 

Дан пре овог предлога академик Љубомир Ковачевић самостално 

је кандидовао Михаила Петровића за редовног члана Српске краљев

ске академије. "Академији наука. Част ми је предложити Академији за 

редовног члана Академије природних наука г. Др Михаила Петровића, 

професора Велике школе, чији су радови познати академицима, те их 

нећу понаособ наводити ... " 

-Првих пет година рада на Великој школи Петровић предаје ви

шу математику и на Техничком факултету. Првог фебруара ове године 

моли ректора Велике школе да га ослободи часова на Техничком фа-
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култету. Од овог момента Петровић је искључиво предавао на Фило

зофском, а професор Богдан Гавриловић на Техничком факултету. 

-У дворани Народне скупштине у Београду (место данашње па

лате Одеон) одржан је 4. фебруара главни годишњи скуп Српске кра
љевске академије на коме је Михаило Петровић изабран за редовног 

члана са 15 гласова од 19 могућих (услов је био минимум 14 гласова). 
На истом скупу за редовног члана Српске краљевске академије иза

бран је и Јован Цвијић, а за дописне чланове Лука Зоре и Стеван Тодо

ровић. Председник Академије био је Јован Ристић, секретар Јован Жу

јовић, а секретар Академије природних наука - Љубомир Клерић. 

Овим избором Михаило Петровић и Ј о ван Цвијић придружили су се 

познатој четворици академика, тако да је сада Академија природних 

наука имала следећи састав: Димитрије Нешић, Љубомир Клерић, Јо

ван Жујовић, Сима Лозанић, Јован Цвијић и Михаило Петровић. 

- У дворани Народне скупштине, на свечаном скупу Српске кра
љевске академије од 22. фебруара објављено је да је Михаило Петро
вић, професор Велике школе, изабран за редовног члана Српске кра

љевске академије. Овом скупу Академије Петровић није присуствовао. 

-На скупу Српске краљевске академије од 18. марта прочитано је 
писмо Михаила Петровића "којим захваљује Академији што га је 

одликовала избором за свог правог члана". 

-Као рибар волео је, поред "таксираног лова", да има у закупу и 

своја приватна ловишта. Првог маја узима у закуп риболове у провали 

Вилиману и риту Црњачи у атару села Жаркова. Први члан уговора 

овог закупа гласи: "Село издаје (Михаилу Петровићу) риболов за шест 
година, и то од 1. маја ове, 1899. до 1. маја 1905. године, за цену од шест 
стотина динара годишње". 

- Вишегодишњи је члан Управног одбора Савеза ловачких удру

жења Србије. Први пут је 16. маја, на збору у Београду, изабран у Упра
вни одбор. Учествује у анализама и доношењу разних закона и одлука 

о риболову у Србији. Доста је ангажован у овом савезу. Као члан Упра

ве, 12. августа присуствује седници Управе Савеза ловачких удружења 
ради припремаља годишње скупштине. Врло је ангажован у пословима 

рибарства. Шестог септембра тражи од ректора Велике школе тро

дневно одсуство: "Због дужности коју бих имао да као члан Управе Ло
Еачког удружења присуствујем годишњем земаљском збору ловачких 

удружења у Нишу, част ми је молити господина ректора за тродневно 

одсуство: 7, 8. и 9. ов. месеца". 

- Навршило се пет година рада на Великој школи. Анализа овог 

кратког периода задивљује. У 31. години живота Петровић је своју ба-
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штину обогатио са 45 запажених радова, видно је ушао у анале о мате
матичким инструментима и теорији диференцијалних једначина, по

стао је члан многих иностраних научних друштава, као и члан више 

академија наука. Оваква петогодишња активност, која је на самом по

четку издигла Петровића још као младог човека на пиједестал науке и 

јавног живота, била је реткост у научном животу XIX века у Србији. По 
Закону о Великој школи Петровић је добио прву периодску повишицу 
плате. 

- Петогодишњицу рада на Великој школи прославио је добијањем 
Ордена св. Саве IV реда. 

- Ове године у часопису American Journal of Mathematics (Baltimore) 
допуњује свој рад о хидрауличној интеграцији увођењем новог хидра

уличног апарата који дозвољава интеграцију шире класе диференци

јалних једначина. 

- На скупу Академије природних наука, 1. децембра, приказује 
расправу О маШемаШичкој Шеорији акШивиШеШа, коју мисли да чита 

као своју академску беседу и умољава Академију за потребне одлуке о 

томе. Академија природних наука одобрава изабрану тему и одлучује 

предложити Председништву Српске краљевске академије да свечани 

скуп за проглашење буде 9. јануара 1900. године. 
Истога дана по подне Петровић је присуствовао и седници Пред

седништва Српске краљевске академије ради договора о академској бе

седи. Председништво је заказала свечани скуп за 9. јануар 1900. године. 
Од 1. јануара 1896, када је у Наставнику наговестио интересоваље 

за аналогне проблеме у природним наукама, па до овог саопштења у 

Академији природних наука, Петровић није објавио ниједан рад из фе

номенологије. У овом периоду, радећи много у области диференцијал-. . 
них Једначина и анализе, НИЈе изостао ни у истраживањима у примење-

ној математици ради директних потреба за студије аналогних проблема. 

Знајући да академска беседа треба да је оригинална и да износи 

потпуно нове резултате и судове у науци, вероватно из тих разлога Пе

тровић није иступио са расправама из феноменологије. 

Зашто је Петровић изабрао ову област за приступну академску 

беседу када је у теорији диференцијалних једначина и анализи био вео

ма запажен математичар? Одговора може бити више, али верујемо да 

је основни разлог напред изложен, као и жеља да беседа буде присту

пачна целокупном саставу Српске краљевске академије. 
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1900 

У свечаној сали Капетан-Мишиног здаља одржан је 9. јануара све
чани скуп Српске краљевске академије поводом проглашења Михаила 

Петровиhа редовним чланом Српске краљевске академије. Скупу су 

присуствовали: председник Српске краљевске академије Сима М. Лоза

ниh, веhи број академика: Димитрије Нешиh, Љубомир Клериh, Михаи
ло Валтровиh, млади Јован Цвијиh и други, затим веhи број професора 

Велике школе и средљих школа, као и веhа група студената Велике 

школе. У 16 часова и 10 минута, Петровиh је добио реч и у једночасо
вном излагаљу приказао је основне тезе своје беседе О .маШе.маШичкој 

Шеорији акШивиШеШа. 

Проглашеље Петровиhа академиком обавио је председник Срп

ске краљевске академије, академик Сима М. Лозаниh следеhим говором: 

Госйоgо акаgе.мици 

Нащ нови gpy'i развио је у својој ори'iиналној расйрави свој нови 
йо'iлеg на йрироgу йојава уойщШе, за.мищљајуhи их као йроизвоg уло'iа 

извесних факСйора ogpebeнo'ia .маШе.маШичко'i облика, а своgеhи разно

врсне, чак и xeiliepo'ieнe йојаве йоg иcilio йравило, gao је својој Шеорији 
ойшШи значај. И Акаgе.мија йрироgних наука, којој је изабрани акаgе

.мик йриказао ову расйраву, на њено.м скуйу og 1. gеце.мбра йр. 2. с.ма

Шра: ga .маШе.маШичка Шеорија акШивиШеШа износи оgисШа ново 'iле
gишШе на йрироgу йојава. 

Овом расйраво.м исйунио је изабрани акаgе.мик йо'iоgбе члана 

14 основно'i закона Акаgе.мијина и ја 'ia, йо йравилу које .ми gaje Шај 
члан, йро'iлащује.м за йраво'iа члана Срйске краљевске акаgе.мије и 

увоgи.м у сва йрава њена. 

- Ове године биhе јако ангажован око уређиваља риболовних 

прилика са суседним земљама. У јануару га Министарство народне при

вреде одређује за свог опуномоhника у преговорима са Румунијом о 

уређиваљу риболова на Дољем Дунаву. 

- Законом СКА академици су ослобођени реферата (рецензије) 
за своје расправе намељене публикацијама Српске краљевске академи

је. За остале сараднике било је обавезно извршити рецензију. Петро

виh је дуги низ година у Академији био један од главних референата 

приспелих математичких радова за Глас Академије. Може се слободно 

реhи да је за скоро све расправе из математичких наука од ове, па до 

1943. године био референт. Писаљем реферата Петровиh је имао и не
посредну могуhност да утиче на квалитет Гласа. У овом послу био је вр

ло коректан и педантан. Увек је за наредну седницу Српске краљевске 
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академије имао спремљен реферат. Имао је обичај да за слабу расправу 

не пише реферат, веh једноставно врати рукопис аутору. 

Први пут је ове године одређен да реферише. На седници Акаде

мије природних наука 24. јануара одлучено је да Петровиh реферише о 
радовима професора Богдана Гавриловиhа О Шежина.ма ал2ебарских 

склойова и О аналиШички.м изразима неких функција. Петровиh је 

реферат саопштио на седници Академије природних наука б. маја, са 

предлогом да се расправе у целости објаве у Гласу Академије. Петро

виhев реферат је објављен у Гоgишњаку Српске краљевске академије 

за 1900 (t. XIV, стр. 19-20). 

- Неколико година пре отвараља Универзитета донето је више 

допуна основног закона о Великој школи како би се организација на

ставе што више приближила савременим потребама. Тако је 30. сеп
тембра донета Уреgба на Филозофском факултету о подели наставе на 

групе предмета (11 група). Прва група имала је 3 поделе: а) математи
ка, теоријска физика, механика; б) експериментална физика, астроно

мија, нацртна геометрија; в) логика, психологија и педагогика. После 

ове поделе на Факултету је било 14 семинара и завода. Математика, 
механика и теоријска физика чиниле су један семинар. 

- Петровиhу као интелектуалцу-рибару није много требало па да 

у ондашљој Србији врло брзо уђе у највише привредне кругове (При

вредни савет и др.). Огромна популарност Мике Аласа прикривала је у 
народу стварни смисао Петровиhевог кретаља у слатководном ри

барству као посебној грани привреде. Мика Алас је прихваhен и данас 

живи у народу као човек који је на леп начин успео да уравнотежи 

забавно са корисним. "Он је живео да би могао успешно научио радити, 

а научио је радио са великом љубављу и марљивошhу, да би стекао 

право да удеси свој живот онако како жели"- говорио је Александар 

Белиh. 

Закон о слаШковоgно.м риболову предвидео је и регулисаље одно

са са суседним земљама. Ове, 1900. године пришло се изради риболовне 
конвенције са Аустро-Угарском. Делегати наше земље били су Михаи

ло Петровиh и Душан Спасиh, начелник у Министарству народне 

привреде. Ради послова око ове конвенције 11. фебруара Петровиh је 
добио одсуство са Велике школе. 

Госйоgине РекШоре, 

2. Д-ру Михаилу ПеШровиhу, йрофесору Велике школе, оgобрио 
са.м ga йо извесно.ме службено.ме йослу МиниаuарсШва Нароgне При
вреgе .може gесеШ gана оgсусШвоваШи og своје gужносШи. 

Ово Ва.м се јавља раgи знања и саойшШења 2. ПеШровиhу. 
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ПримиШе 'iосйоgине Peкiliope уверење о моме оgличном йошШо
вању. 

МинисШар 

йросвеШе и црквених йослова 

Анg. ЂорЬевиh 

Састанак делегација одржан је 23. фебруара у Београду. До спо
разума није дошло. Аустроугарска делегација тражила је и слободу у 

заграђивању ритова, против чега је изричито била наша делегација 

(Петровиh-Спасиh). Петровиh је овако описао неуспех конвенције. 

"Споразум том приликом није могао бити постигнут. Српски де
легати су одлучно тражили безусловну забрану заграђивања ритова 

којим закупци риболова спречавају повратак рибе у текуhу воду. Угар

ски делегати су предочавали да Србија таквом забраном не би ништа 

губила, јер таквих риболовних ритова и нема на нашој страни. Међу

тим, њих има много у Аустро-Угарској и они су извор знатних прихода 

за државну касу и за приватне власнике риболова. Са своје стране 

угарски делегати су тражили општу забрану риболова у време икрања, 

коју је нашим делегатима било немогуhно усвојити веh и због тога што, 

ако се у време икрања све врсте риба буду штедиле, забрана риболова 

би се протеrла на време од неколико месеци и лишила за дуго време 

наш свет једног важног елемента за исхрану. Угарски делегати су пред

лагали још неке мање важне прохибитивне мере које се нису могле 

усвојити, па су се вратили у Будим-Пешту не обавивши посао ради кога 

су били послати". 

- Одликован је медаљом Милоша Великог. 

-При крају прошлог и почетком овог века Јован Цвијиh и Михаи-

ло Петровиh често се приказују као пар научника природно-математи

чких наука, нове младе снаге науке у нашој земљи. На свечаном скупу 

Српске краљевске академије од 22. фебруара у говору председника 
Симе М. Лозаниhа стајало је, између осталог: "Али Академија има, 

поред губитака, да покаже и приновке у прошлој години; добила је два 

вредна нова члана: г. д-ра Јована Цвијиhа и г. д-ра Михаила Петровиhа. 

Та су два млада научника помогла Академији и до сад, а од сад, као 

прави чланови њени, биhе јој зацело поуздани стубови. Петровиh и 

Цвијиh су у вишегодишњем раду у Академији ово и доказали". 

-Са Владимиром Зделером у Главном просветном савету на сед

ници од 19. априла 1900. године подноси реферат о уџбенику Петра 
Вукиhевиhа ГеомеШрија за више разреgе среgњих школа и предлаже да 
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се штампа и уведе као уџбеник за средње школе. Опширан реферат о 

овом уџбенику објављен је у·Просветном гласнику (1900, XXI). 
Петровић се изричито одрекао хонорара за реферат о Вукићеви

ћевом уџбенику. 

Рецензија уџбеника др Петра Л. Вукиhевића: 

ГЛАВНОМ ПРОСВЕТНОМ САВЕТУ 

ЧасШ ми је йоgнеШи рефераШ о рукойису йоg насловом Геометри

ја за више разреде средњих школа, коју је йо Хочевару и gp. израgио 
г. gp. ПеШар Вукиhевиh, йроф. и за коју йисац Шражи ga се, каg буgе 
ошШамйана, йрейоручи за уџбеник у нашим среgњим школама. 

Овај је уџбеник у главноме йревоg gела Dr. Е. Hocevar-a: Lehrbuch 
der Geometrie fiir Obergymnasien (Wien 1897), али је gойуњен йрема на
сШавном йрограму за наше среgње школе. Тако, између осй1ало2а, йи

сац је gойунио йланимеШрију обрасцима за сШране ШеШивног и gоgир
ног йолигона и рекШификацијом круга консШрукШивним йуШем; у 

сШереомеШрију је унео нов йараграф "сферни gвоугао и сферни Шроу
гао "; найослеШку, израgио је и унео у уџбеник сферну ШригономеШри
ју, сасвим йо углеgу на Hocevar-oвy равну ШригономеШрију. Пореg Шога, 

йрераgио је заgаШке и йримере за ШригономеШријско рачунање, уgе

сивши их за рачунање са нашим логариШамским Шаблицама, у којима 

су логариШми gаШи са шесШ gецимала, gок су у оригиналу Ши йримери 

рађени са йеШ gецимала и уgешени за Шаблице, шШо Шоме оgговарају. 

Оригинал је йризнаШ уџбеник у аусШријским среgњим школама, а 

израђен је йо gеШаљним инсШрукцијама за Шакве уџбенике. Са gойунама, 
које је г. Вукиhевиh унео, а глеgајуhи на маШеријал који се у њему налази,"' 
он би био йоШйун уџбеник и за наше среgње школе, чији је йрограм за 

геомеШрију њиме йоШйуно обухваhен и у свима својим gеловима јеgно

лико разрађен. Али он је, осим Шога, израђен онако како мислим ga га и 
Шреба раgиШи за више разреgе: йреглеgно, концизно, без многих gеШаљи

сања оних gоказа коg којих је ученику gовољно gаШи само скицу, а коју he 
он сам, или уз йомоh насШавникову знаШи gойуниШи; имајуhи на уму ga у 
Шим разреgима не Шреба жрШвоваШи йрецизносШ очиглеgносШи, коју у 

нижим разреgима ваља сШавиШи на йрво месШо. Дефиниције су у овоме 
уџбенику Шачне и моgерне, онакве какве се cag увоgе у уџбенике; извође
ње је и gоказивање go краја логично, йрецизно, разумљиво и месШимице 
елеганШно. Свака Шеоре.ма или йравило има облик најближи ономе који 
се нейосреgно чиШа из самога обрасца, чиме је олакшано йамhење исказа

них исШина и боље схваШање њиховог смисла. Гgе је било йрилике, исШак

нуШа је корелација између геомеШријских елеменаШа: Шачке и йраве, 

йраве и равни. МесШимице, гgе је било og инШереса, умеШнуШе су краШке 
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исйlоријске нойlице о каквој Шеореми, обрасцу или мейlоgи, а йознайlо је 

колико Шо буgи инйlересовање коg ученика и са каквим се заgовољсйlвом 
они на Шаквим месйlима заgржавају. На йослаuку, уз важнија йравила, 

нарочийlо каg су она рачунске йрироgе, налази се йо који згоgан йример за 

йримену образаца или йравила на које се оgноси. 

Ово су главне особине овога gела које му, йореg - како .мислим -
йравилног језика, gajy Ший gоброга уџбеника и због којих .мислим ga би 
се .могао йрейоручийlи за циљ за који се Шражи. Можgа би му се могла 

за.мерийlи .мало йрейlерана концизносйl, која је веровайlно йроизашла 

из Шежње ga уџбеник буgе шйlо краhи (он he gоисйlа и бийlи краhи og 
gосаgашњих наших уџбеника за гео.мейlрију, са обзиром на майlеријал, 

који је у ње.му ). Са .много више разлога могла би .му се за.мерийlи йри
.мейlна оскуgица у вежбањи.ма и Шеорема.ма осйlављени.м ученицима за 

gоказивање. Ове йослеgње Шребало би у.мейlнуйlи у рукойис йре шйlа.м

йања: вежбања би се могла, ga се не би знайlно увеhало йросйlрансйlво 
уџбеника, разраgийlи у нарочийlој свесци која би .му служила као goga
йlaк. И јеgно и gруго неойхоgно је йойlребно ga би уџбеник .могао заgо
вољийlи услове који се og њега Шраже. 

Найослейlку, сав майlеријал унесен у gело није йоgјеgнако йойlре

бан за реални и ху.манисйlични оgсек наших среgњих ~икола. Требало би 

.ма каквим знаком означийlи оне йарйlије које Шребају само ученицима 

реалног оgсека. 

По целокуйно.м уйlиску који сам gобио чийlајуhи рукойис о коме је 

реч .могу, gакле, Шврgийlи ga би он, каg буgе ошйlамйан и ако йисац 
усвоји горње йри.меgбе, као и извесне сийlније исйравке означене на са

моме рукойису, .могао бийlи ваљан уџбеник за гео.мейlрију у вишим ра

зреgи.ма наших среgњих школа и ga би се йре.ма Шоме .могао йрейору
чийlи за оно за шйlа йисац Шражи. 

Хонорар за реферовање не Шражи.м. 

15 . .марйlа 1900. 
Београg Мих. Пейlровиh, 

йроф. Велике школе 

- Маја 25. одређен је за изасланика Министарства просвете на 
испиту зрелости у гимназији "Доситеј Обрадовић" у Крагујевцу. 

- Прво учешће на конгресу математичара. Од б. до 12. августа уче
ствује на Међународном конгресу математичара у Паризу. Овом при

ликом Петровић није имао саопштење. 

- Пронашавши потпуно нов и оригиналан апарат за интеграцију 

диференцијалних једначина, Петровић је желео да искористи и одржа-
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вање Светске изложбе у Паризу 1900. године и у павиљону наше земље 
прикаже свој проналазак. Ради овога, Петровиh се обратио надлежни
ма за одговарајуhу помоh у изради хидроинтегратора. 

Према сачуваном концепту писма извођачу хидроинтегратора 
(име Француза остаје и даље непознато), дознајемо да је Петровиh 
учествовао на Светској изложби. 

Произведени хидроинтегратор по величини је био веhих размера 

и вероватно да Је, у прецизности, чинио мању грешку. 

Како се у време париске изложбе одржавао и Међународни кон

грес математичара (Париз, б. до 12. августа 1900), то је Петровиhев ана
логни рачунар у павиљону наше земље имао потпуну функционалност 

приказиваља и демонстрације. Према материјалима изложбе и кази

вањима академика Јована Карамате, Петровиh је за изложени хидро

интегратор добио златну медаљу Светске изложбе. Сазнајемо да је до

цније, 1907. године, Петровиh награђен и почасном дипломом матема
тичара Лондона за проналазак хидроинтегратора. 

- У првим годинама рада Петровиh је ocehao велику празнину у 
фондовима библиотека Београда. Лично се залагао да библиотека Ма

тематичког семинара ОЈача и да се она попуни савременом литературом 

(страни часописи, монографије и др.). У оваквим условима, који су за 
право научио истраживаље били слаби и недовољни (често је говорио: 
"Занат се не може радити без алата"), Петровиh је морао да одлази у 

стране библиотеке. Одсуствоваља са Универзитета била су честа све до 

Првог светског рата. Доцније, када је библиотека Математичког семи

нара ојачала и када је СКА добијала веhи број часописа, Петровиh, а 

тада и његови сарадници могли су савремене резултате математике 

пратити из Београда. Ево примера једног таквог одсуства: "Част ми је 
замолити Вас да ми изволите подејствовати једномесечно осуство ради 

одласка у иностранство због својих стручних послова, а на основу чл. 34 
Зак. о Бел. школи и чл. 38 Уредбе. 

Програм својих предаваља моhи hy извести по повратку, до краја 
школске године". 

Петровиh је 3. октобра од Министарства просвете добио одо
бреље за ово одсуство, које је искористио од 8. децембра до 8. јануара 
1901. године. 

- Указом од 26. септембра ове године постављен је за редовног 
члана Главног просветног савета Министарства просвете и црквених 

послова за школску 1900/01. и 1901/02. годину. Захваљујуhи чланству у 
овом савету, Петровиh је имао велике могуhности да утиче на развој 

средљошколске наставе математике, што је у прво време и чинио. 
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- Крајем прошлог и почетком овог века у Београду је радило 

више разних друштава и клубова: Друштво за узајамно помагање поро

диља, Друштво за удају, женидбу и смрти, итд. Да би се одстраниле по

јаве изазване постанком ових друштава и "да би им се омогуlшо у 

будуhе правилан рад", Министарство народне привреде је 18. новембра 
образовало комисију са задатком да проучи ова питања "и да изради 
један законски пројекат о мерама које би ваљало предузети у овом 

погледу". 

За чланове ове комисије, поред осталих, Министарство народне 

привреде одредило је ове професоре Велике школе: Александра Бо

рисављевиhа, Милиhа Радовановиhа и Михаила Петровиhа. 

- Пре избора професора Богдана Гавриловиhа за дописног члана 

Српске краљевске академије, Петровиh је реферисао у Академији 

природних наука о радовима Гавриловиhа. На седници од 27. новембра 
подноси реферат о радовима: О јеgној важној особини gеШерминанаШа 

и О Бернулијевим и Ајлеровим бројевима, са предлогом да се у целости 

објаве у Гласу Академије (LXIII, 1-24). 

Богдан Гавриловиh био је само четири године старији од Михаила 

Петровиhа; радио је на Великој школи од 1887. године и предавао нижу 
математичку анализу. Када је постао члан СКА, Петровиh се заузимао 
да Гавриловиh у!је у СКА. Ево примера Петровиhевих повољних 

рецензија у АПН: 

" ЧасШ ми је враШиШи Акаgемији уйуhене ми gве расйраве 2. Д-ра 
Бо2gана Гавриловиhа, йрофесора Велике школе, йоg насловима: 

1. О iiiежина.ма алiебарских склойова, и 

2. О аналиiii. изразима неких футщија, и йреgложиШи ga се 

тиШамйају у "Гласу" Акаgемијину који је на pegy. 

У йрвој расйрави 2. йисац решава јеgно йиШање из комбинато
рике, које може имаШи разноликих йримена и које се caciiiojи у Шоме ga 
се ogpegи број склойова јеgно2а gaiiio2a разреgа и јеgне gaiiie Шежине. 

ПреgмеШ је gpy2e расйраве Шражење аналиШичко2 израза коли
чника gвеју мероморфних функција gaiiiиx у облику Тејлорових реgова, 

и og нарочиШо2а је инШереса јеgна Шеорема о релацији измеЬу збира 
моgула свију чланова јеgно2а gaiiio2 pega и og2oвapajyhe2 збира за peg, 
који би био раван п-Шом сШейену йрво2а pega. Та Шеорема служи 

2. йисцу као основа за gаље развијање, и йореg све2а Шо2а шiiio је више 
peзyлiiiaiiia go којих је i. йисац gошао било веh йознаiiiо (наглашава
ње је наше), расйрава је ийак og инШереса йо уйоШребљеној меШоgи за 
gоказивање Ших резулШаШа. 
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Срйској Краљ. Акаgемији 

Част ми је йоgнети Акаgемији gве математичке расйраве 2. Д-ра 
Бо2gана Гавриловиhа, йроф. Велике школе, йоg насловима: 

Ј. О jeguoj важној особини geiiiepмиuauaiiia и 
2. О Бернулијевим и Ајлерови.м бројевима. 
У йрвој се расйрави gоказује јеgна особина gетерминаната, која је, 

йореg све своје елементарности, ост(lла go cag незайажена, а која је og 
интереса и са 2леgишта теорије gетерминаната и са стране њених 

йри.мена. Та је особина оличена у вези коју йисац налази изме/ју јеgне 

gате, ма какве gетерминанте и оне која се gобива каg се у њој йромене 

знаци елементима свију gија2онала исте йарности. Наlјена теорема 

може се уврстити у peg йростих теорема теорије gетерминаната с 
оном која се gобива каg се у њој йромене знаци свима елементима јеgне 

исте врсте или јеgно2а исто2 стуба. 

У gpy2oj се расйрави йримењује йоменута теорема комбинована с 
резултатима саgржаним у јеgној ранијој расйрави йишчевој на траже

ње везе која йостоји измеlју Бернулијевих и Ајлерових бројева. Г. Стуg

ничка је у йослеgње време йубликовао јеgан образац који исказује ту 

везу. Облик обрасца, go ко2а је gошао 2. Гавриловиh у овој расйрави, 
йростији је и йравилнији og оно2а на који је наишао 2. Стуgничка. 

Према овоме, част ми је йреgложити ga се обе ове расйраве, које 
оgиста саgрже нових резултата о йитањима којих се тичу, йриме за 

"Г л ас" Акаgемијин. 

1901 

Смрт знаменитог маrематичара Шарла Ермита (14. јануар). Као 
математичар који је код Ермита докторирао 1894. године и постао му 
близак млађи колега из Краљевине Србије, Петровиh је добио посмрт

ну листу и позив породице Ермит да присуствује сахрани. 

-'- У Београду 30. јануара присуствује ванредној седници Управе 
Савеза ловачких удружења Краљевине Србије поводом смрти краља 

Милана Обреновиhа. - · 

- Петровиhевим знаљима за правно и стручно сређиваље риболов

пих прилика на рекама Србије користило се врло често Министарство 

народне привреде. Фебруара 25. одређен је за члана комисије за измене 
и допуне Закона о слатковоgном риболову из 1898. године. 

- Управљаље задужбинама Велике школе поверено је самом на

ставном особљу. Тако је 27. марта на седници Управе Филозофског 
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факултета изабран Михаило Петровић да помаже професору геогра
фије на Великој школи у управљаљу задужбином пок. Владимира Ка
рића. 

- На Великој школи био је уведен ред да наставио особље оба
везно мора тражити дозволу за одлазак из Београда, чак и у дане када 

није било заузето наставом. Тако, 14. априла Петровић се обраћа рек
тору Велике школе: "Част ми је замолити Господина ректора затро
дневно осуство ради одласка у Шабац по приватном послу. Осуство би 

употребио 16-ог, 17-ог и 18-ог ов. мес., пошто у те дане по распореду 

немам часова ни у Техничком ни у Филозофском факултету". 

- На седници Академије природних наука од 7. маја учествује у 
препоруци да Српска краљевска академија размењује свој Глас са 

часописом Mathematisch naturwissenschaftliche Mittheilungen (Wirtemberg). 

- Као члан Управе учествује 22. маја у Београду на Збору иза
сланика ловачких удружења у Краљевини Србији. Са осталим чланови

ма Управе подноси извештај о раду ове управе за период од 8. септем
бра 1899. до 22. маја 1901. године. 

-Посебно је био заинтересован за вештачко одгајање шарана. На 

Дунаву, код Гроцке, имао је своје рибњаке. Ове године, у часопису 

Тежак Петровић је објавио чланак НешШо о йоgизању .малих рибњака 

йо селима. 

- Петровићевим саопштењем у Академији природних наука од 

18. новембра ове године, под насловом О йреgсШављањ у функција 
оgреЬени.м инШеiрали.ма, користио се Јован Карамата за своја истражи

вања о нулама аналитичких функција. 

1902 

Као и у случају риболовне конвенције са Аустро-Угарском, први 

покушај споразума са Румунијом учињен је ове године на тражење 

румунске владе. Десетог јануара Петровић је добио писмо Министар

ства народне привреде: 

Господине 

По наређењу Господина Министра, част ми је молити Вас, да изво

лите доћи данас у 4 часа по подне у Зграду Министарства Иностраних 
Дела, где ће се одржати прва седница за рибарске преговоре са Кра

љевином Румунијом. 
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Користим се и овом приликом да Вас уверим о своме одличном 
поштовању. 

Инспектор 

Одељења за Пољ. Прив. и ветер. 

А. М. Секулиh 

Делегати наше земље били су следеhи професори Велике школе: 

Михаило Петровиh (за практично рибарство), Живојин Ћорђевиh (за 
научио рибарство) и Слободан Јовановиh (за правна питања). На овим 
преговорима наши су делегати тражили забрану заграђивања ритова и 

забрану употребе пампурских струкова, допуштајуhи изузетак само за 

велике морунске струкове (такуме) којима се лови специјално моруна 
пошто је њу скоро немогуhе хватати другим допуштеним рибарским 
алатима. Румунски делегати, наводеhи да румунско рибарство има од 

ритова и поменуте врсте струкова милионске приходе, нису пристајали 

на захтеве наших делегата и преговори нису могли довести до пројекта 

конвенције који би се могао обострано усвојити. 

- Као млад академик и професор Велике школе, у тридесет четвр
тој години, са стеченим угледом у научном свету и самој Српској кра- r 

љевској академији, 31. јануара на главном годишњем скупу Српске 
академије наука изабран је за секретара Академије природних наука за 
1902. годину. Тада је председник Српске краљевске академије био гене
рал Јован Мишковиh. На свечаном годишњем скупу Академије 22. фе
бруара објављен је избор Михаила Петровиhа за секретара Академије 

природних наука Српске краљевске академије у 1902. години. 

- Стручне библиотеке по кабинетима Велике школе формиране 

су знатно доцније, неколико година пре отварања Универзитета. До 

појаве ових библиотека професори су добијали одређен додатак на пла

ту за куповину потребних књига, а што, свакако, није одговарало оп

штим потребама једног семинара. Оснивање библиотеке Математи

чког семинара пада у време доласка Михаила Петровиhа на Велику 

школу (1894). Међутим, званично озакоњење ове библиотеке бележи 
се у 1902. години, када је уведен и ИнвенШар књиzа МаШе.маШичко2 ка
бинеШа Велике школе. 

Сачувана је само прва свеска ИнвенШара књиzа од 1902. до 1907. го
дине. Према овој свесци дознајемо да је библиотеком руководио про

фесор Б. Гавриловиh (до редног броја 110), затим М. Петровиh (до 
редног броја 301, колико је и регистровано библиографских бројева). 
Од књига библиотеке Математичког семинара посебно треба помену
ти: Н. Laurent, Traite d' Analyse; М. Cantor, Geschichte der Math.; В. Riemann, 
Gesam. Mathem. Werke; R. Lipschichte, Dif.f. and /ntegr. Rechn.; Pascal, Deter-
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minanten; Borel, Lec;;ons sur les series divergentes; затим колекције: Collection 
de memoires des mathematiques и Collection de theses de doctorat д la Fac. des 
Sciences de Paris. Петровиh је руководио часописима: Comptes rendus de 
1 'Acad. des Sciences de Paris (од 1882), Bulletin de la Societe matMmatique de 
France (све), Bulletin des Sciences matMmatiques (све), Nouvelles annales de 
matMmatique, MatMmatische Annalen (od XXXIX toma), Revue semestrielle 
des puЬlications mathematiques (све), FdM (sve), Annales de la Faculte des Sci
ences de Toulouse (све), L'Enseignement matMmatique (све), Joumal de math
ematiques speciales (све) и Zeitschr. ftir Math. und Physik (све). 

Библиотеку су попу:Њавали Петровиh и Гавриловиh преко књи
жара у Београду (Геца Кон), Паризу (Е. Blanchard) и Бечу (Gerold und 
Comp.). На последљој страни инвентарске књиге Петровиh је написао: 
"Набавити колекције за примењену математику, историју математике 

и философије, аналитичку и вишу геометрију, вишу алгебру и елемен
тарну математику". 

У ИнвенШару књи2а МаШемаШичко2 кабинеШа налази се и посе

бан "инвентар књига које је поручио г. К. Стојановиh" са 102 књиге 
претежно из физике и механике. 

Библиотека Математичког семинара годинама се развијала и не

говала, те је уочи Другог светског рата била једна од најјачих стручних 

библиотека затвореног типа у земљи, а и изван ње. Захваљујуhи, пре 

свега, Петровиhу и Гавриловиhу, а доцније и млађим колегама М. Бе

риhу, А. Билимовиhу, В. Жардецком, Н. Салтикову, Р. Кашанину и дру

гима, библиотека је била одлично снабдевена познатим колекцијама, 

монографијама и периодиком из математичких наука. 

Поред Народне библиотеке на Косанчиhевом венцу, која је узе

мљи била најбоље опремљена, и библиотека Математичког семинара 

изгорела је 18. октобра 1944. године паљењем нове зграде Филозоф
ског факултета (данашња зграда Филолошког факултета). 

-По први пут, као секретар Академије природних наука, води сед

ницу од 18. марта. Присуствовали су академици: Љ. Клериh, Ј. Жујовиh 
и Ј. Цвијиh. 

Млади академик био је свестан указаног му поверења. И као што 

је изгарао у својим научним расправама све до појаве резултата, тако је 

и у пословима Председништва Српске краљевске академије млади про

фесор Велике школе био вредан, ажуран, самоиницијативан, преду

зимљив. Био је у неколико махова члан Председништва, као секретар 

Академије природних наука. Међутим, у периоду када је свакоме било 

јасно да председник Српске краљевске академије треба да буде Михаи
ло Петровиh, као најстарији и најистакнутији академик (1927. године 
после Ј. Цвијиhа и 1931. после С. Јовановиhа), предлог је у Министар-
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ству просвете био одбијен. Двор није хтео да донесе указ о Петровиhу 

за председника Српске краљевске академије. Човечно и очинско друго

ваље, простодушност и једноставност пријатељства Петровиhа са ње

говим учеником Ђорђем Карађорђевиhем од 1903. до 1925. није одго
варало двору и режиму између два рата. 

- За расправу Проучавање функција йреgсШављених оgреЬеним 

uнiiiezpaлuмa ( саопштење од 20. маја) академик Јован Карамата је 1966. 
рекао да је највеhа штета што рад у целости није био објављен на стра

ном језику. И поред тога што су поједини делови ове обимне студије (84 
стр.) објављени у Comptes rendus-y и Bulletin SMF, јавност није била дово
љно информисана о овој студији из теорије комплексних функција. 

-Одлуком министра просвете од 14. маја одређен је за изаслани
ка на испиту зрелости у гимназији "Краљ Милан I" у Нишу. У оваквим 
приликама Петровиhје откривао таленте у математици и предлагао им 

студије у Београду (нпр. случајеви Младена Бериhа, Симе Марковиhа, 
Милоње Јојиhа и др.). 

- Смрт професоровог деде по мајци, проте Новице Лазаревиhа. 

-Октобра 29. одређен је за "нарочитог делегата" Краљевине Ср-
бије у пословима искоришhаваља риболова на Дољем Дунаву. 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА 

Просветио одељеље 

П. Бр.15927 

29. октобар 1902. год. 
Београд 

Господине Ректоре 

Господин Министар Народне Привреде актом својим П. бр. 18574 
од 22. овог месеца известио ме је да је одредио г. д-ра Михаила Петро
виhа, професора Велике Школе, за нарочитог делегата на основу чл. 13 
конвенције о заштити и експлоатацији риболова, која је конвенција 

закључена између Краљевине Србије и Краљевине Румуније, с тим да 

се г. Петровиh с делегатима друге државе уговорнице међусобно спо

разумева о мерама које he обе владе предузимати у погледу заштите 
риболова у водама за које важи поменута конвенција и да се с времена 
на време састаје са тим делегатима ради проучаваља нових мера, као и '-. . 
ради увераваља да се конвенциЈа тачно примељуЈе. 

Према горљем саопштељу г. Министра народне привреде, мени је 

част замолити Вас Господине Ректоре да изволите саопштити г. Петро-
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вићу да му одобравам да се овога посла може примити, с тим да може 
кад год то буде потреба захтевала одсуствовати од своје наставничке 
дужности. 

За ово одсуствоваље г. Петровић не мора се нарочито обраћати 

Министарству просвете, већ he бити дужан само Вас известити. 
Примите Господине Ректоре, увереља о моме одличном пошто

ваљу. 

Министар 

просвете и црквених послова 

Мил. Марковић 

-Као члан универзитетске комисије која је требало да припреми 

материјале за претвараље Велике школе у Универзитет, Петровић је 

одао признаље гимназији, а посебно испиту зрелости. Наиме, гласао је 

против чл. 38 који је предвиђао да се на будући Универзитет могу упи
сати и свршени ученици других средљих школа (учитељи, богослови и 

др.). Захтевао је изричито да будући студенти Универзитета имају 

предспрему са испита зрелости. Петровићев став, који су заузели и 

Јован Цвијић и Богдан Гавриловић, уродио је плодом. Из Закона о 

Универзитету из 1905. године избрисан је члан 38, а у V одељак Слу
шаоци уведен је нов члан 28 са текстом: "За редовне слушаоце Универ
зитета примају се они ученици који донесу сведочанство о положеном 

испиту зрелости у средљим школама". 

1903 

На главном годишљем скупу СКА 30. јануара поново је изабран за 
члана Председништва СКА као секретар Академије природних наука. 

Овај избор потврђен је и 27. фебруара на свечаном скупу СКА. 

- Вишегодишљи је члан Управног одбора Бродарских друштава 

Краљевине Србије. 

- На предлог министра просвете и црквених послова, а указом од 
5. марта одликован је Орденом св. Саве Ш реда. 

- За изванредне заслуге на јачаљу привредних веза (рибарство) 
између Србије и Румуније одликован је Орденом румунске круне Ш ре

да, што је указом од 19. марта и потврђено. 

- Beh као признат рибарски мајстор-практичар и познавалац 
стаља на нашим рекама, изабран је за члана Саветодавног одбора Ми

нистарства народне привреде. На овој дужности остаће више година. 
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- Присуствује скупу Академије филозофских наука СКА од 12. ма
ја, на расправи о раду Павла Поповиhа lgnatii Georgii Vitae et Carmina 
nonnullarum illistrium civium Ragusinarum. Леп гест према најближем 
другу. 

-У Гласу Академије (LXVII) објављује рад Примеgбе о uнiliezpa
лuмa gиференцијалних јеgначина йрвоzа pega (саопштење од 13. маја), 
где унеколико допуњује своје резултате у докторској тези. Рад је из 

области квалитативне интеграције диференцијалних једначина и одно

си се на једна чине за које важи основна Briot-Bouquet-oвa теорема. Ова

кав начин решавања једначина, развијањем у ред, Петровиh допуњује: 

"Доhи до података о растојању између почетне вредности х= х0 у равни 
променљиве х и њој нај ближе вредности х = а, за коју уочени интеграл 
постаје раван нули, или уопште за коју он добија једну унапред дату 

вредност а. 

На такав се задатак своди и известан број других питања сличне 

врсте, која су од интереса за проучавање интеграла у случајевима кад је 
немогуhна експлицитна Интеграција. Међутим, у великоме броју случа

јева може се доhи до довољних података о траженоме растојању непо

средно помоhу саме дате диференцијалне једначине, без потребе да се 

ова интеграли, на начин који he овде бити изложен." ' 

- На скупу Академије природних наука СКА од 13. маја подноси 
реферат о раду Косте Стојановиhа Поiliенцијал oiliйopa и предлаже да 

се расправа објави у Гласу СКА. 

- Саопштењем О yiliuцajy нешачних йоgашака на резулшаше 

квaнiliuiliailiuвнux хемиских анализа (29. септембра 1903) Петровиhјош 
једном потврђује да хемију не испушта из оквира својих истраживања. 

Поред излагања основних ставова из теорије грешака, рад садржи и 

приказ одређених хемијских анализа, на пример анализу смеше три ме

тала, гасну индиректну анализу и друго. 

Доцније, после Првог светског рата Петровиh је на Београдском 

универзитету држао курс из теорије грешака за математичаре, астро

номе, физичаре и хемичаре. У написана скрипта Елеменiliарна ilieopu
ja zрешака унео је веhи део ове расправе, са напоменом да се тај део 
тражи на испиту само од студената хемије. 

- Библиотека Математичког семинара Велике школе и Београд

ског универзитета, захваљујуhи Петровиhу и Богдану Гавриловиhу, 
располагала је лепим фондом стручне литературе. У опремању ове би

блиотеке Петровић се много ангажовао, желеhи да је снабде познати

јим часописима, монографијама и колекцијама. 
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Као секретар Академије природних наука, 5. октобра, на VI скупу 
Председништва Српске краљевске академије покреће захтев да се 

Математичком семинару Велике школе уступе сви бројеви Гласа I раз
реда, где су штампани математички радови, и убудуће да се овај часо

пис Српске краљевске академије шаље Математичком семинару. 

- У овој години већ други пут саопштава рад Касте Стојановића 
О условима инШе'iрабилиШеШа извесне балисШичке јеgначине у Акаде

мији природних наука СКА (скуп од 15. децембра). Петровић је предло
жио да се овај Стојановићев рад објави и тако допринео да његов школ

ски друг са студија добије потребне оцене ради доласка на Велику школу. 

- Имао је уредну војну каријеру резервног официра и био веома 

дисциплинован војни старешина. Управа београдског гарнизона 18. де
цембра обавештава Петровића да је постављен за командира чете у 

Другом пионирском батаљону: "На војни позив- одлази у Крагујевац". 

Мајски преврат знатно је утицао на многе нове одлуке у резервном и 

активном саставу војске Краљевине Србије. 

1904 

Уочи десетогодишњице рада на Великој школи и са већ видним 
угледом у науци и јавном животу, указом од 8. септембра Петровић је 
одликован Орденом светог Саве П реда. Истим указом и орденом од

ликованя су и професори Велике школе: Јован Жујовић, Јован Цвијић 
и Марко Леко (ректор Велике школе ). 

- У овој години Петровић је објавио свега три научна рада. Тако 
је у Bulletin SMF учинио једну примедбу о нулама целих функција, о ко
јој су коментарисали познати математичари Hardy, Landau, Fouet и други. 

- Милутин Миланковић, грађевински инжењер из Беча, који у 
јесен 1909. године прелази на Београдски универзитет за професора 
примењене математике, подноси Српској краљевској академији руко
пис своје докторске тезе Прило2 Шеорији линија йриШиска, са молбом 
да се објави у Гласу. На седници Академије природних наука од 11. ок
тобра одлучено је да академици Љ. Клерић и М. Петровић прегледају 
рад Милутина Миланковића и поднесу реферат Академији. 

Докторска теза М. Миланковића није објављена у Гласу. После 
скоро две године од предаје рукописа, Миланковић је 10. јуна 1906. го
дине повукао свој раније поднет рукопис Прило2 Шеорији линија йри
Шиска. До данас није познато да ли су професори Љ. Клерић и М. Пе
тровић уопште написали реферат, као ни разлог повлачења рукописа. 
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Треба веровати у две могуhности: да рад М. Миланковиhа по концеп

цији и садржају није био за Глас, или Академија једноставно није желе

ла да објављује докторске тезе са других високих школа. 

- Непосредно после смрти професора Димитрија Нешиhа (26. апри
ла 1904) Петровиh је у Ljetopisu Jugoslavenske akademzje znanosti i umjet
nosti (св. 19, стр. 84-87) објавио некролог. Петровиh - као Нешиhев 

ученик на Великој школи, његов директан наследник на професорском 

положају, сарадник у Српској краљевској академији - упутио је драге 

речи овој посебној личности математичких наука XIX века у Србији. 
Након излагања биографских података о Нешиhу, као и Нешиhевог 

значаја за увођење метарског система мера у Србији (Нешиhев закон о 

мерама из 1873. године), Петровиh вели: "Најдубље и најдуже успоме
не, које је Нешиh оставио за собом и јесу баш оне што их је као про

фесор оставио у дугоме низу генерација ученика Велике школе, у чијим 

је очима он и по самој својој појави и по преданости својој науци, по 

јасноhи у предаваљу и уметности да веже пажњу за предмет који из

лаже, увек представљао идеал правога професора". 

После излагања о Нешиhевом научном раду Петровиh је посебно 

указао на Нешиhеве уџбенике који "су у дугоме низу година служили 

нашим математичарима као изворна дела и као таква служе корисно и 

данас". 

Изглед Нешиhевог уџбеника Алzебарска анализа, Ј geo (Београд, 
1882, стр. 342), нађеног у личној Петровиhевој библиотеци, као и Пе
тровиhеве белешке у њему, потврђују наведено мишљење. 

1905 

Прошло је пет година од неуспеха риболовне конвенције са Ау

стро-Угарском. На предлог Аустро-Угарске, ове године су поново 

покренути разговори. Са наше стране у разговорима су учествовали 

Михаило Петровиh и Тодор Петковиh, генерални конзул Краљевине 
Србије. На дан 4. јануара Петровиh добија обавештење од Министар
ства народне привреде да је одређено да одмах отпутује у Будимпешту, 

где he, уз помоh Тодора Петковиhа, водити преговоре о закључивању 
конвенциЈе. 

Овог пута, захваљујуhи обостраној доброј вољи и инструкцијама 

које је Петровиh добио лично од председника Николе Пашиhа и мини

стра др Светолика Радовановиhа, постигнут је потпун споразум и са-
. . 

стављен проЈекат за конвенциЈу. 
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Са преговора у Будимпешти (25-26. јануара) Петровић и Тодор 
Петковић поднели су извештај. Један део тог извештаја гласи: 

"Једна од најважнијих мера које су се имале предузети за заштиту 
риболова јесте забрана заграђиваља ритова у које риба у масама улази 
у време икраља и одакле јој се од стране закупаца риболова спречава 

повратак у текућу воду. Таквих ритова, у којима би се риболов на тај 

начин експлоатисао, нема на нашој страни; њихје, међутим, пуна Угарска 

и риболови у љима представљају извор веома великих прихода како за 

државу, тако и за поједине приватне сопственике. У националној екс

плоатацији оваквих риболова лежао је поглавити узрок поступном сма

љиваљу риболовног богатства у нашим двема пограничним рекама. 

Међутим, баш питаље о рационалисаљу риболова у угарским ритовима 

било је увек камен спотицаља при до сада чиљеним покушајима да се 

дође до споразума о заједничкој заштити риболова између двеју сусед

них земаља. Оно је тек сад, овом приликом, благодарећи стручном по

знаваљу риболовних прилика у својој земљи, правилном цењењу општих 

интереса и предусретљивости од стране делегата угарске Владе, реше

но на начин какав се само могао пожелети према циљу који се имао 

пред очима. На име, угарски делегати су у овоме погледу потпуно усво

јили захтеве српских делегата: 1 о да се у текст конвенције унесе забрана 
заграђиваља и задржаваља рибе у ритовима у које се изливају текуће 

воде; 2° да све мере, предвиђене у конвенцији за заштиту риболова у 
текућој води, важе и за такве ритове док су у вези са текућом водом; 

3° да се одмах, чим конвенција ступи на снагу, пусти у извршеље за све 
остале воде у Угарској тамошљи веома строг закон о риболову, који до 

сада није био уведен у живот за целу земљу. Све су ове тачке утврђене 

у тексту конвенције, а ми смо слободни нагласити да у љима налазимо 

најјачу страну целокупне конвенције и најпоузданије јемство за љену 

практичну вредност. 

Друго важно питаље у коме су делегати имали покушати да дођу 

до споразума јесте питаље о забрани риболова у време кад се риба 

плоди. Питаље се састоји у томе: хоће ли се увести општа забрана рибо

лова у то време, или ће та забрана важити само за боље врсте риба које 

се нарочито мисле заштитити, а да се остале врсте и у то време могу 

ловити? 

Угарски делегати, према инструкцијама добијеним од своје Владе, 

одлучно су тражили општу забрану риболова у време икраља, бранећи 

свој захтев овим разлозима чију је јачину лако увидети: 1 о што је веома 
тешко, готово немогућно, контролисати рибаре при љиховом раду и 

уверавати се о томе да ли они лове само одобрене врсте риба у време 

забране бољих врста; 2° што је за заштиту риболова од велике важно
сти не допуштати да се на ма који начин узнемиравају она места на 
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којима риба баца икру у време њеног плођења: то се узнемираваље не 
би могло спречавати ако би се одобрило да се у то време могу слобод
но ловити неке врсте риба; 3° што би само при таквој општој забрани 
угарској Влади било могуhно пустити у извршење свој закон о риба
лову за остале воде у Угарској." 

- Петровиhје само два пута био рецензент средњошколских уџбени

ка, и то за рукопис др Петра Л. Вукиhевиhа којег је на конкурсу 1894. го
дине на Великој школи победио. Ево примера једне рецензије (Про
светни гласник 2, (1905), књ. 2). 

ГЛАВНОМ ПРОСВЕТНОМ САВЕТУ 

Чaciil ми је йogнeiilи peфepaiil о рукойису йоg насловом Apиiii

.мeiiiикa и Алiебра за више разреgе среgњих школа og 2. Д-р Пeiilpa 
Вукиhевиhа, за који йисац Шражи ga се усвоји за сШални уџбеник и ga се 
оШкуйи за gржавно изgање. 

Овај је уџбеник уzлавном йревоg gела D-r F. Hocevar-a Lehrbиch der 
Aritmetik ипd Algebra fiir die oberen Classen Mittelschиlen, али је месШи
мице gойуњен или йрера!Јен йрема насШавном йроzраму за наше среgње 

школе. Тако, изме!Ју ociilaлoz, унесене су особине кваgраШних функци

ја и ogpegбe њихових максимума и минимума; йрера!Јени су йримери и 

заgаци за лоzариШамско рачунање и уgешени за рачунање са нашим 

лоzариШамским Шаблицама у којима су лоzариШми gaiilи са шeciil gе

цимала, gок су у йроШивном Ши йримери, ра!Јени са йeiil gецимала, уgе

шени за Шаблице шiilo Шоме ogzoвapajy иiilg. 

Ориzинал је йризнаШ уџбеник у аусШријским среgњим школама, а 

изра!Јен је йо gеШаљним инструкцијама за Шакве уџбенике. О њему 
мислим ga моzу йоновиШи оно шiilo сам раније рекао о gpyzoм јеgном 
уџбенику og иciiloza йисца: он би био ваљан уџбеник и за наше среgње 
школе чији је йроzрам за Apиiilмeiilикy и Алzебру у вишим разреgима 

њиме йоШйуно обухваhен и у свима gеловима јеgнолико разра!Јен. Али 

он је, осим iiloza, изра!Јен онако како мислим ga za и Шреба pagиiilи за 
више разреgе: йреzлеgно, концизно, без мноzих geiilaљиcaњa оних gока

за коg којих је ученику виших разреgа gовољно gaiilи само скицу, а коју 

he он сам, или уз йомоh насШавникову знаШи gойуниШи. Дефиниције су 
у овоме уџбенику Шачне и .моgерне, изво!Јење и gоказивање лоzично, 

йрецизно и разумљиво. Свак1 Шеорема или йравило има облик најбли

жи ономе који се нейосреgно чиiila из самоzа обрасца, чим је олакшано 

йамhење исказаних исШина и боље cxвaiilaњe њиховоz смисла. Нарочи

Шо се исШиче йо јасноhи и разумљивости оgељак о особинама целих 

бројева. Добро је шiilo су унесене йробе рачунања йомоhу gеоних ociila
iilaкa, које су йракШичне, а не налазе се у Мочниковим уџбеницима. 
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Верижно је йравило извеgено на врло йpocili начин, са gоказо.м јаснији.м 
но у .мноzи.м gруzи.м уџбеници.ма. Појам о функцијама gaili је у оgељку о 
йолино.ми.ма, 2ge .му је и йрироgно .мecilio. Цео оgељак о комбинацијама 
исШиче се йpocilioilio.м и јасноhо.м. 

Са gpyze cilipaнe, налазим ga би из уџбеника Шребало йоШйуно изо
сШавиШи верижне разло.мке, којима и йре.ма њихово.м значају и йре.ма 

искусШву насШавника не би Шребало ga и.ма .мecilia ни у насШавно.м йро
zра.му. Найо.мену у чл. 20 о "йринцийу оgржања формалних закона" 
Шребало би ШакоЬе изосШавиШи, јер йринций, йореg све своје звучно
сШи, не.ма йракШичноz значаја и йо.маже коg ученика развијање навике 

на фразирање. НайослеШку, сав .маШеријал унесен у gело није йоgјеg
нако йоШребан за реални и ху.манисШички оgсек наших среgњих школа. 
Требало би .ма каквим знаком означиШи или сиШније шШа.мйаШи оне 
оgељке који Шребају са.мо ученицима реалноz оgсека. 

По целокуйно.м уШиску, који са.м gобио о рукойису .мислим ga би се 
он .моzао йрейоручиШи за оно шilio йисац Шражи. Доgаје.м са.мо ga је 
веома йоШребно уз овај уџбеник израgиШи у нарочиШој свесци и збирку 
заgашака. 

-Уочи прерастаља Велике школе у Универзитет Петровиh је у 

СКА изабран за секретара Академије природних наука за 1905. годину. 

- Значајан датум у развоју нашег високог школства је 19. фебру
ар, када је донет Закон о УниверзиШеШу; Велика школа је уздигнута у 
ранг Универзитета. Напори професора Велике школе, посебно Бог

дана Гавриловиhа, Јована Жујовиhа, Јована Цвијиhа и Михаила Петро

виhа, као и министра просвете Андре Николиhа, најзад су урадили 

плодом. Србија је добила Универзитет. 

- Било је прилично ужурбаних послова око претвараља Велике 

школе у Универзитет. За потребе избора новог наставног особља на 

Универзитету, 25. фебруара ректор Велике школе, професор Сава 
Урошевиh, обратио се неколицини професора, међу којима и Михаилу 

Петровиhу, ради добијаља библиографских података. 

Списак који је Петровиh доставио садржао је 60 научних радова и 
врло кратке, основне биографске податке. Овај биобиблиографски 

материјал објављен је у Сйо.меници о oiliвapaњy УниверзиШеШа (Бео
град, 1906, стр. 105-109). 

Шездесет научних радова био је импозантан обим Петровиhевог 

дела, који је, у поређељу са радом других наших математичара, знатно 

одскакао и био потпуно нова и јединствена појава у научном животу 

ондашљег Београда. Приближно 85% ових радова било је објављено у 
страним часописима. 



ПРОФЕСОР ФИЛОЗОФСКОГ 
ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

У БЕОГРАДУ 

1905 

ПосШављење Михаила ПеШровиhа за реgовноz йрофесора ново

оШвореноz универзиШеШа. - Краљевим указом од 27. фебруара сви 
професори и наставници Велике школе стављени су на располагаље, а 

истога дана постављено је првих осам редовних професора Универ

зитета: Љубомир Јовановиh, Драгољуб Павловиh, Милиh Радовановиh, 

ЈованЖујовиh, Андра Стевановиh, Јован Цвијиh, Михаило Петровиh и 

Сима Лозаниh. Филозофски факултет је добио шест професора, тако 

да је одмах могао почети с радом пошто је образовао свој савет. 

- Члан је Управног одбора Првог српског краљевског повлашhе

ног бродарског друштва. 

-Као члан Одбора осморице учествује у одабираљу и избору но

вих редовних професора Универзитета и другог наставног особља. 

Убрзо по указу о постављељу нових професора Универзитета (пр
ва осморица), под председништвом Симе Лозаниhа као најстаријег чла
на, Одбор осморице професора изабрао је нове редовне професоре 
Универзитета, који су указом од З. марта били и потврђени. 

Ми 

Пeiiiapl 

По .милосШи Божјој и вољи нароgној 

Краљ Србије 

На йреgлоz Нашеz МинисШра йросвеШе и црквених йослова и на 

основу чл. 39 закона о УниверзиШеШу йосШавља.мо: 
За реgовноz йрофесора УниверзиШеШа 

У философском фaкyлiiieiiiy: 
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За Минералоzију: Саву Урошевиhа, йрофесора Велике школе на 
расйоложењ у; 

За ОйшШу ИсШорију КњижевносШи: Боzgана Пойовиhа, йрофесо
ра Велике школе на расйоложењу. 

У Техничко.м фaкyлiiieiiiy: 

За ХиgроШехнику: Николу СШа.менковиhа, йрофесора Велике 
школе на расйоложењу; 

За Механику: Влаgи.мира Тоgоровиhа, йрофесора Велике школе 
на расйоложењу; 

За МаШе.маШику: g-pa Боzgана Гавриловиhа, йрофесора Велике 
школе на расйоложењ у. 

У Правничко.м фaкyлiiieiiiy: 

За Државно и МеЬунароgно Јавно Право: Слобоgана Јовановиhа, 
йрофесора Велике школе на расйоложењу; и 

За ГраЬанско Право: Живојина М. Периhа, йрофесора Велике 
школе на расйоложењ у. 

Наш МинисШар йросвеШе и црквених йослова нека изврши овај 
указ. 

3 . .марШа 1905. zog. 
у Бeozpagy 

Министар 

йросвеШе и црквених йослова, 

Анg. Николиh 

ПеШар 

"Међутим, како је место 18 редовних професора Филозофског 
факултета Велике школе требало изабрати свега десет на истом фа
култету Универзитета, жртвовање неких било је неизбежно. Не желе

hи да прима одговорност, министар просвете је овај посао препустио 

Одбору осморице, који је извршио потребно смањење, било што старе 

професоре уопште није бирао, било што је некима понудио нижа звања 

ванредних професора која су сви махом одбили и сами затражили пен

зију. Тако су пензионисани редовни професори Филозофског факулте

та Велике школе: Војислав Бакиh (катедра педагогије), Марко Леко 
(катедра хемије), Мијалко Ћириh (катедра рационалне механике), Јан

ко Лукиh (катедра латинског језика и књижевности) и Божидар Про
киh (катедра историје). Од редовних професора Филозофског факул
тета Велике школе постали су ванредни професори Универзитета: 

Милан Недељковиh (катедра астрономије и метеорологије), Никола 

Вулиh (катедра опште историје), Бранислав Петронијевиh (катедра 
филозофије), Александар Белиh (катедра словенске филологије), Жи-
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војин Ћорђевиh (катедра зоологије) и Станоје Станојевиh (катедра 
историје српског народа)." 

Посебно треба истаhи да је овом приликом Петровиhев друг са 

студија на Великој школи и веh познати политичар Коста Стојановиh 

постављен за ванредног професора Универзитета за примењену мате

матику. 

-Ове и наредне године члан је Саветодавног одбора у Министар

ству народне привреде. 

-За школску 1905/06. годину члан је Сталне комисије за полагање 
професорског испита. 

- Ствар око риболовне конвенције са Аустро-Угарском се мало 

протезала у нашем министарству, док није лично председник Никола 

Пашиh упутио министру народне привреде писмо следеhе садржине 

(Пов. бр. 407 од 11. марта): 
"У вези са мојим йисмом Лов. N° 372 og 7. ов. мес. чaciii ми је, 

Госйоgине Минисiiiре, caoйшiiiиiiiи Вам ga ме је gанас gейешом молио 
Краљ. Генерални Конзул у Буgим-Пешiiiи, а на зaxiiieв у2арско2 мини

ciiiapciiiвa земљораgње, ga се 2осй. Михаило Пeiiipoвиh, наш geлe'iaiii за 
йоiiiйис конвенције о риболову, шiiio йре yйyiiiи у Буgим-Пешiiiу. Изве

шiiiавајуhи Вас о Шоме, чaciii ми је молиiiiи Вас, Госйоgине Минисiiiре, 

ga ме изволиiiiе извeciiiиiiiи каg he 2осй. Пeiiipoвиh кренуiiiи за Буgим
Пешiiiу и oбpaiiiиiiiи Вам йажњу ga је йоiiiребно ga iiiaмo шiiio йре oge, 
йoшiiio је ciiiвap xиiiiнa уiiiолико шiiio у'iарски geлe'iaiii 2осй. 

Крисiiiинковиh мора крајем ово'iа месеца oiiiиhи у Берлин. 

Никола П. Пашиh" 

Министар народне привреде ургирао је у Министарству просвете 

за Петровиhево одсуство од наставе на Универзитету: 

МИНИСТАРСТВО НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ 

П. Бр. 6521 
10. марта 1905. г. 

Господине Министре 

Господину Д-ру Михаилу Петровиhу, професору Универзитета, 

који је од стране Краљевске владе одређен за вођење преговора око 

закључења риболовне конвенције између Краљевине Србије и Аустро

угарске, потребно је неколико дана одсуства ради одласка у Б. Пешту 
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да потпише конвенцију која је готова и наше Министарство Иностра
них Дела извештено да се г. Петровић одмах упути. 

Молећи Вас да одмах одобрите потребно одсуство г. Д-ру Петро
вићу, мени је част и овом приликом уверити Вас о своме одличном 
поштовању. 

Министар 

Народне Просвете 

ДрСв.Радовановић 

- После доношења Закона о универзиШеШу приступило се сређи

ваљу прилика на новоотвореном универзитету. Тако је 11. марта рек
тор Универзитета професор Сима М. Лозанић обавестио министра 

просвете "да су факултетски савети, у смислу наређења закона о Уни

верзитету, одлучили да се овако поделе катедре међу првом осморицом 

г.г. професора Универзитета. У Философском факултету: г. Сима Ло

занић да прими катедру Хемије; г. Јован Жујовић да прими катедру 

Геологије; г. Др. Јован Цвијић да прими катедру Географије; г. Љубо

мир Јовановић да прими катедру Историје српског народа; г. Др Михаи

ло Петровић да прими катедру Математике; г. Др Драгољуб Павловић 

да прими катедру Опште историје; у Техничком факултету: г. Андра 

Стефановић да прими катедру Грађевинске конструкције. У Правни

чкоме факултету: г. Милић Радовановић да прими катедру Народне 

економије и Економске политике". 

- Први инжењеријски батаљон шаље 4. августа образац личних и 
службених података "да га Петровић попуни и достави наведеној војној 

команди". 

- Као редовни професор Универзитета, 2. октобра присуствује 
свечаном отварању Универзитета у Београду (свечана сала Капетан
Мишиног здања). 

1906 

По избору за редовног професора новоотвореног универзитета 

(27. фебруара 1905) Петровић није одмах добио плату редовног профе
сора. Ово је учињено тек јануара 1906. године. Према платном списку 
"по коме he указно особље Универзитета примати плату у 1906. годи
ни", ректор Универзитета имао је 10 000 динара годишњу плату, редо
вни професори 25% мање, односно 7 500 динара (осим Николе Стаменко
вића који је имао 9 000 дин.), ванредни професори 5 557,20 и 4 799,40 ди-
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нара. Неоспорно, ово су била врло висока примаља за ондашље при

лике у Србији. 

- Са професором Београдске реалке, Ј. Ковачевиhем, препоручу

је Министарству народне привреде кљигу-уџбеник П. Вукиhевиhа и 

Б. Тодоровиhа ПолиШичка рачуница (на XI + 228 страна), која је обја
вљена у Београду 1907. године. 

-У то време Петар Вукиhевиh је био секретар у Министарству 

просвете и црквених послова. 

-Према извештају о раду Лексикографског одбора за 1905. год
ину дознајемо да су расправе Михаила Петровиhа коришhене за израду 

речника СКА. 

-Смрт Стевана Сремца 12. августа ове године потресла је профе
сора Петровиhа. Заволео је овог писца и надао се најбољем у љеговом 

приказиваљу рибара на Сави и Дунаву. 

- Парламентарци наше земље ангажовали су Петровиhа као 

математичара у изналажељу најповољнијег изборног система. 

-Посебно Петровиhево истраживаље било је везано за налажеље 

симетричних функција нула, као и за налажеље љиховог аналитичког 

израза. На скупу Академије природних наука 16. октобра саопштио је 
обимну студију (стр. 76 in 8°) Нейосреgна йримена реалних оgреЬених 
инШе2рала на алzебарске и ШрансценgенШне јеgначине, где уџ:отребом 

најелементарнијих појмова интегралног рачуна добија исте резултате 

као и Cauchy-eвa метода. Општа Cauchy-eвa метода за израчунаваље 

броја корена и симетричних функција корена алгебарских и трансцен

дентних једначина базирана основној теореми која поменуте количине 

изражава у облику имагинарних, криволинијских интеграла. Подесним 

деформацијама контура интеграције, раздвајаљем реалних и имаги

нарних делова у добијеним интегралима и упрошhиваљем интеграла 

према природи случаја са којим се има посла, добија се било број ко

рена што се налазе у једној датој контури, било каква љихова симе

трична функција у облику обичних, праволинијских, реалних одређе

них интеграла. 

Међутим, природно је да ова метода није једина која може доводи

ти до резултата те врсте. Као што he овде бити показано, до таквих се 
резултата може доhи и непосредном применом обичних одређених ин

теграла, без потребе да се у рачуне уводи деформација контура, као и 

она посматраља којима се у појединим случајевима криволинијски ин

теграли своде на реалне одређене интеграле. 
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Метода којом се у овој расправи израчунавају симетричне функ

ције корена, њихов број итд. нема никакве везе са Саuсhу-евим мето

дама и њен интерес лежи поглавито у томе што се до образаца који 
решавају постављене задатке долази употребом нај елементарнијих пој

мова интегралног рачуна. Она је, међутим, од интереса и у томе погле

ду што доводи и до нових резултата до којих се, како изгледа, не може 

тако лако доlш применом Саuсhу-евих метоДа. 
/У првом делу рада Петровиh излаже све појединости о интегралу 

h 

Ј(х) =Ј <p(t)log(l-cost+x)dt, 
а 

да би приступио израчунавању симетричних и асиметричних функција 
нула помоhу овог интеграла. 

- Изабран је за члана научног друштва Societe Fraщ;aise de Physique 
у Паризу. Часопис овог друштва Journal de Physique редовно је пратио 
Петровиhеве резултате, а радове о хидрауличној интеграцији диферен
цијалних једначина у целости прештампавао из Comptes rendus (Paris) и 
American Journal of Mathematics (Baltimore). 

- Изабран је за члана научног друштва Societatea de sciinte din Bu
curesci из Букурешта. 

1907 

Обичај је био да на крају школске године професори подносе 
извештај о раду. За Математички семинар Петровиhев извештај је 
гласио: 

ДЕКАНУ ФИЛОСОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Према акту Бр. 236 од 18. маја т. г. част ми је поднети овај изве
штаЈ: 

I 

У току 1906/07. школске године предавао сам: 

У йрвом семесШру: 

а) Основе теорије детерминаната са применама (2 часа нед.) 
б) Аналитичку rеометрију (2 часа н ед.) 
в) Диференцијални рачун са геометр. применама (2 часа нед.) 
г) Основе Кошијеве теорије функција (2 часа нед.) 

У gpyzoм ceмeciiipy: 

а) Диференцијални рачун (2 часа нед.) 
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б) Интегрални рачун са диференцијалним Једначинама ( 4 часа 
нед.) 

в) Општа теорија функција (2 часа нед.) 

п 

Вежбаља сам држао према потреби и споразуму са слушаоцима. 

На љима су рађени задаци у којима се имале примељивати предаване 

о~ште методе и теорије. 

ш 

Ученици су у оба семестра радили у математичком семинарију. 

Они, који су се за овај рад пријављивали, добијали су по једно или више 

општијих питаља о којима су имали да се сами обавесте из матема

тичких дела или журнала који су им стављани на располагаље; таква су 

питаља имали да у детаљима разраде у облику математичких расправа, 

које остају у семинару, и да о љима држе низ предаваља и осталим 

слушаоцима. Тако, разрађених расправа било је у току оба семинара 

дванаест. 

IV 

Пријављених редовних ученика било је: 

У йрво.м се.месШру: 

на предаваљима и вежбама 

у семинару 

У gpy'io.м се.месШру: 

на предаваљима и вежбама 

у семинару 

v 

16 
10 

36 
10 

У току првог семестра држао сам предаваља и вежбаља редовно и 

без прекида. 

У току другог семестра нисам држао 8 часова због слабости и био 
сам по одобрењу г. Министра просвете 15 дана на осуству у иностранству. 

VI 

Математички кабинет којим рукујем у исправном је стаљу. Он је и 

у току ове школске године попуњаван стручним делима и журналима, 

без нарочитих већих измена. За љегово одржаваље и напредоваље по

требан је и довољан досадашљи кредит. 

19. маја 1907. Мих. ПеШровиh 

Београд 
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- На седници Универзитетског савета од 22. маја образована је 
Комисија за набавке за поједине заводе, семинаре и лабораторије Бео

градског универзитета, како би се избегло да се набавља и оно што није 

потребно. Чланови комисије су били професори: Богдан Поповиh 
(председник), Михаило Петровиh, Живојин Периh, Живојин Ћорђевиh, 
Станоје Станојевиh и Миленко Турудиh. 

- За време лета ове године приређена је у Лондону, на одлично 

организованој Балканској изложби, и специјална изложба српског ри

барства. Ову изло~бу снабдео је и на лицу места аранжирао Михаило 

Петровиh. Петровиhу је био циљ, да на изложби помоhу фотографија, 

слика и планова, предмета и алата представи тадашље стаље београд

ског рибарства. Изложба је била постављена на 60 m2. На средини 
изложбеног простора налазила се метална макета великог шарана, 

израђена специјално за ову прилику. На макети је стајао натпис: Exhi
Ьited Ьу Michael Petrovitch masteг fisherman and contractor officheries in Bel
grade. 

"Цело рибарска оделеље окиhено је српским тробојкама, мрежа

ма, пецаљкама и свим могуhим рибарским алатима. Изложена су и 

весла, котве (ленгери), рибарски чамци, рибарске чизме, рибарска 
колиба, и уопште све што спада у рибарство. У једној витрини налазе се 

модели чамаца, барки и рибарских лађа. Ово лепо удешено оделеље 

много интересује Енглезе који, као што је познато, воле рибарство. 

Ове групе нема у бугарском павиљону." 

А како је рибарска изложба оцењена од званичних енглеских стру

чљака, може се видети из извештај а који је поднео за то одређени екс

перт Сер Алберт Ролит и који је, преведен са енглеског, одштампан у 

Српским новинама број 230 од 11. октобра 1908. године. Извештај гласи: 
IX група: Рибарство Србије. Рибарство на Дунаву и Сави. Излагач: 

проф. Мих. Петровиh, Београд. Експерт: Сер Алберт Ролит. 

Као члан оцељивачког одбора, испитао сам пажљиво следеhе 

предмете: 1. народне справе за хватаље риба (1-15); 2. моделе чунова 
(16-39); 3. скице и планове (40-60); 4. фотографије (61-71). Имао сам 
прилике да више година пословно долазим у додир са рибарским пре

дузеhима у Хулском пристаништу, на реци Хомбер, и да се затим с 

риболовством још боље упознам као становник на Темзи и још на јед

ној шкотској реци, где сам се врло често бавио риболовством, као што 

сам то чинио и у више делова Европе, и на реци Нилу, а и у Флориди. 

Рибарске справе у српском оделељу Балканске изложбе, као и 

модели чунова, сачиљавају једну врло добру и прегледну изложбу, чија 

је конструкција и ванредна израда сасвим јединствена; исто тако и 

скице, планови и фотографије представљају живу слику онога што сам 
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и сам видео на Дољем Дунаву и Сави, као и на рибарској изложби у 

Норвичу, Лондону и Букурешту. 

Стога се ни најмање не устручавам да госп. Петровићу, у љеговом 
положају као излагачу, доделим Почасну Диплому, а лично, као ко
лаборатору, Велику Награду (Giand Pl"ix). 

- Ове године је у просторијама клуба лондонских математичара 

била изложена Петровићева аналогна рачунска машина на принципу 

хидродинамике за решаваље диференцијалних једначина првог реда. 

Овом приликом Петровић је добио почасну диплому Друштва матема

тичара у Лондону. 

-Октобра 17. моли ректора Универзитета у Београду за тродне
вно одсуство "које би, по савету лекара, провео ван Београда ради ле
чеља од маларије". 

-Поново се покреће риболовна конвенција са Румунијом. Овога 

пута, на изричит захтев српске владе да наши делегати мало попусте у 

својим тражељима и да се пројекат конвенције што пре изради, ствар је 

била окончана. Пројекат је израђен и обострано усвојен, па Га је наша 

народна скупштина, сазвана у редован сазив за 1908. годину, на своме 
ХХХ састанку од 22. јануара 1908. године у потпуности усвојила. Кон
венција је обнародована 1909. године у виду закона и била је оваквог 
облика: 

Закон конвенције о заштити и експлоатацији риболова закључен 

између Краљевине Србије и Румуније, који гласи: 

Њ. В. Краљ Србије и Њ. В. Краљ Румуније, налазећи за корисно 

закључити конвенцију за одређиваље једнаких мера које се имају пре

дузети ради заштите и експлоатације риболова у ономе делу Дунава 

што чини границу између Србије и Румуније, наименовали су у томе 

циљу за своје пуномоћнике: 

Њ. В. Краљ Србије: Господина Др. Михаила Петровића проф. 

Универзитета итд. 

Њ. В. Краљ Румуније: Господина Др Грегора Антипу начелника 

Министарства Индустрије, Трговине и Добара итд. који, пошто су по

казали своја пуномоћја и нашли их у исправној и уобичајеној форми, 

сагласили су се у овоме што следује: 

Члан 1. За риболов на овоме делу Дунава што чини границу 
између Србије и Румуније важиће ове одредбе: 

Члан 2. Забраљено је употребљавати риболовне справе - пређе -
ма од каквих материјала оне биле, чија би окца, мерена пошто је пређа 

већ била у води, имала стране краће од 4 сантиметра. Код алова, и то за 
онај део пређе од кога је састављена аловска кеса, дужина стране окца 
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може се свести на 2 1/2 сантиметра. Код пређа што служе за хватаље 
дунавске харинге дужина стране окца може се свести на 3 ст. Пређе 
што служе искључиво за хватаље ситне рибе чија величина никад не 

прелази 20 ст, могу имати окца чије стране нису маље од 2 cm , али 
целокупна површина такве пређе не сме бити веhа од 10 квадратних ме
тара. Тако се исто изузимају пређе у облику кесе, зване "кеца", чији 
отвор није веhи од 2 квадратна метра, као и "балачка пређа" чији отвор 
није веhи од 10 квадратних метра; ове пређе могу имати окца чије стра
не нису маље од 25 милиметара. За ове минималне мере окца највеhе је 
допуштено одступаље од једне десетине тих мера. Владе обеју држава, 

на основу споразума између својих делегата, могу свести димензије ока

ца за извесне справе и за одређено време, на маље мере, али и то само 

за врсте ситних риба. 

Члан 3. Забраљује се риболов динамитом или ма којим другим 
експлозивним или наркотичним материјама, као и риболов гвозденим 

набадачима (оствама) и ватреним оруђем. Тако исто забраљено је у 
риболову на кечиге употребљавати струкове са малим удицама са пло

вцима без мамаца (пампурски струкови) којима се закачује риба у ље
ном пролазу. Ова забрана не важи за струкове са великим удицама са 

пловцима (морунски струкови) који служе за хватаље других врста 
Аципенсер. 

Члан 4. Сталне риболовне заграде од дрвета или трске биhе кон
струисане тако да пролази на љима не буду ужи од 4 ст. 

И тако даље ... Конвенција је садржала укупно 14 чланова. 
Закон о конвенцији потписали су 5. фебруара 1909. године краљ 

Петар и тадашља нова влада, којој је на челу био председник Мини

старског савета Пера Велимировиh. 

Кад је после ступаља на снагу ове конвенције наше Министарство 

народне привреде сазнало да се на румунским дунавским ловиштима 

ипак употребљавају пампуrски струкови, забраљени чланом 3 конвен
ције, оно се нашло побуђено да употребу тога штетног алата не забра

љује ни на нашем делу Дунава. Уосталом, ондашље наше министарство 

је унапред знало да је ова конвенција била више формалност. Дајуhи 

сам лично своје инструкције српском делегату, председник владе Па

шиh је добро нагласио да "не треба много затезати, јер, знаш, сад треба 

да се са љима споразумевамо за трансбајкалску (место трансбалканску) 

железницу и за hуприју преко Дунава, па не треба да их љутимо". 

Пашиh је, на пример, сам захтевао да се усвоји став из члана 4 конвен
ције у којем се говори о заграђиваљу канала, како је то одлучно тражио 

румунски делегат у име свог министарства, коме се српски делегат од

лучно опирао. 
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1908 

Ради учеш:hа у закључивању конвенције о риболову између Срби
је и Румуније, 12. фебруара обра:hа се ректору Универзитета: "Част ми 
је замолити Господина Ректора да изволи спровести Господину Мини
стру Просвете под приложену моју молбу за дванаестодневно осуство 
од редовне дужности ради одласка у иностранство по једноме звани

чном послу". Петрови:h је ово одсуство добио од министра просвете 

(Андре Николиhа): " ... ,а према Вашем мишљењу, одобрио сам г. Др Ми
хаилу Петровиhу, редовном професору Универзитета, одсуство од 18. 
до 29. овог месеца да би, као делегат Краљев. Српске Владе, могао уче
ствовати при преговорима за закључење конвенције о риболову између 

Србије и Румуније". 

Фебруара 27. потписана је у Букурешту конвенција о риболову 
између Србије и Румуније. Потписник конвенције од стране наше зе

мље био је Михаило Петрови:h. 

- Као дугогодишњи стални члан испитне комисије за полагање 

професорског испита, Петровиh је имао могуhност да директно утиче 

на квалитет и развој наставе математике у средњим школама. На овим 

испитима захтевао Је потпуну спрему кандидата, а у припремању пита

ња инсистирао је на озбиљнијим задацима. Примера ради, овде наводи

мо један Петровиhев задатак са професорског испита од 21. априла. 

ОgреgиШи број реалних корена ШрансценgенШне јеgначине 

х2 + (log x)l + Л = О 

и йоразgвщаши их. ПримениШи меШоgе за йриближно израчунавање 

Шаквих корена у случају каg је Л= 2. 

-Према одредбама хрватског и мађарског закона о риболову, Пе

тровиh је морао бити снабдевен специјалним дозволама за риболов на 

Сави и Дунаву. 

-За потребе Министарства народне привреде (набавка рибарског 

алата) у марту одлази на двадесет дана у иностранство. 

-Изабран је за члана научног друштва Deutsche Mathematiker-Vere-
inigung из Лајпцига. ' 

Доцније, у часопису овог друштва, Петровиh је објавио само један 

рад: Тhеогете de la moyenne гelatif aux integгales des агсs (Leipzig, 1914, t. 23, 
рр. 91-97). 

-Учествује у измирењу рибара Србије и Румуније у близини Кладова: 
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ГОСПОДИНУ РЕКТОРУ УНИВЕРЗИТЕТА 

Молим Госйоgина РекШора за Шроgневно осусШво раgи оgласка у 
Клаgово йо јеgноме службеном йослу, на који сам ogpef)eн og сШране 
МинисШарсШва иносШраних gела. 

4. маја 1908. 2. 
Бeozpag 

Мих. ПеШровиh, 

йроф. Унив. 

- Средином године учествује на Четвртом интернационалном 
конгресу математичара у Риму са расправом Sur une classe remarquaЫe 
de series entieres. 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА 

Просветио одељење 

П. Бр. 3835 
14. марта 1908. год. 

Београд 

Господине Ректоре, 

Част ми је известити Вас, у вези са Вашим актом Бр. 880 од 
12. овог месеца, да сам својом одлуком П бр. 3835 од 14. ов. месеца, а 
према Вашем мишљењу, одобрио г. Др. Михаилу Петровићу, редовном 

професору, тражено дванаестодневно одсуство да би могао отићи у Рим 
и узети учешћа на међународном конгресу математичара, на коме би у 

исто време приказао и расветлио један свој нови рад из своје струке. 

Примите, Господине Ректоре, уверење о мом одличном пошто

ваљу. 

Министар 

просвете и црквених послова, 

А. Николић 

Наводимо у целости приказ академика Јована Карамате о овом 

Петровићевом саопштењу. 

"Овај рад је утолико приступачан што својом садржином и пој
мовима којима оперише не излази из оквира универзитетске наставе, и 

изненађује својом једноставношћу, али је ипак за његово решење био 

потребан један дужи истрајан рад. 

Тако видимо из радова публикованих у току 1906. г. да је Петровић 
већ тада овај проблем имао у виду. Почетком 1908. год. он публикује 
део резултата, а тек на интернационалном конгресу математичара у 
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Риму половином исте године, он износи дефинитивно решење у раду 

Sur une classe remarquaЬle de series entieres (Atti del IV Coпgresso intemazio
nale dei Matematici, Roma, 1908, Vol. П). Цео овај двогодишњи рад у свом 
коначном облику отштампан је на свега неколико страница. 

Уосталом, то је онај проблем на који се односи прича Узбуна у 

.манасШиру из књижице проф. Миланковића и Михајловића посвећене 

Мики Аласу, а у којој је анегдоти детаљно приказано под којим је окол

ностима Петровић дошао до коначног решења овог проблема. 

Ево у чему се он састоји. 

Познато је да међу важне проблеме теорије функције спада про

блем апроксимације дате функције полиномима. Уз овај проблем везан 

је цео низ мање или више значајних питања, међу које спада и питање 

у каквој вези стоје нуле полинома којим апроксимирамо дату функцију 

са нулама саме функције. 

Једно од првих питања ове врсте на које наилазимо јесте да се 

испита каква мора бити природа дате функције, да би се она могла ап

роксимирати полиномима којима су све нуле реалне, или још специјал

није, реалне и позитивне. 

Зауставимо се само на аналитичној функцијиf(z) датој својим Тау

lоr-овим редом 

= 

f(z) = Ia,,z'' , 
о 

дакле на функције које су апроксимиране низом полинома облика 

fJ 

P11 (Z) = 'Ia,,z'' · 
о 

Прецизно формулисан Петровиhев проблем састоји се у томе да 

се пронађу потребни и довољни услови које мора задовољавати дата 

функција да би сви полиноми P,iz), према томе и гранична функција, 
имали све свој е нуле реалне и позитивне; или, ако претпоставимо да су 

коефицијенти позитивни, да би све нуле тих полинома биле негативне. 

Ево на како леп и савршено једноставан начин Петровиh даје ре

шење овог проблема. 

Без ограничења претпоставити да су прва два коефицијента пали

нама Р11 (z) једнака јединици, тј. да је 

с0 =с 1 =1; 

Пита се под којим ће условима сви полиноми 
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имати своје нуле реалне и негативне. 

У том случају морају и полиноми 

чије су нуле реципрочне вредности нула полинома Р11 (z) такође имати 
све своје нуле реалне и негативне. 

Ако, међутим, полином Q11_ 1(t) има n-1 негативних нула, његов диа
грам мора имати облик криве (I), према томе he дијаграм полинома 
tq11_ 1 (t) имати облик криве (П). Да би једначина 

tqn-1 (t) =- an 

имала n реалних решења, тј. да би и полином qп(t) имао n негативних 
нула, an не сме бити веhи од апсолутне вредности -mn најмањег мини
мума т дијаграма полинома q11 (t). У случају када је 

полином qп(t) мора имати једну вишеструку нулу. У том случају, дакле, 
његова дискриминанта 

мора бити једнака нули. 

Према томе, ако у овој дискриминанти коефицијент а" заменимо 

са х, добијамо полином 

(1) 

чије he нуле дати оне вредности коефицијената an за које полином q1(t) 
има вишеструких нула. Дакле, тај коефицијенат не сме бити веhи од 

најмање позитивне нуле дискриминанте (1) и само у граничном случају 
он јој може бити једнак. 

Отуда добијамо решење постављеног проблема, тј. потребан и 

довољан услов да би сви полиноми P,iz) имали све своје нуле негативне 
је да коефицијенти а11 буду мањи од најмање позитивне нуле полинома (1). 

Поред тога, овим решењем је потпуно одређена и гранична функ

цијаf(z) за коју је постављени проблем могуh. Њене коефицијенте до

бијамо ако их постепено одређујемо тако да они буду једнаки најмањој 

позитивној нули полинома (1). 
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Иако је ову граничну функцију, по њеној дефиницији, готово 
немогуhе одредити, Петровиh даје са скоро исто таквом лакоhом цео 
низ њених особина, од којих hемо напоменути само две најважније: 

Функцијаf(z) је облика 

где је g(z) цела функција нултог рода, чије су све нуле<- 1 и, по апсо
лутној вредности, не расту брже од 

(n+l)(-}2)"; 

коефицијенти њена TaylOI-oвa развитка су сви позитивни и мањи од 

1 
n! 2n(n-l) /2 . 

Једноставност обраде и прецизност резултата изложеног пробле

ма није само основна карактеристична црта целокупног научног рада 

Михаила Петровиhа, веh је то и верно огледало њега као човека, онак

ва какав је био у свом приватном животу - велик у својој приступа

чности, скромности и простодушности." 

-Београдска општина 8. маја шаље професору Петровиhу војно 
саопштење. Није позната садржина саопштења. 

- Изасланик је Министарства просвете и црквених послова на 

испиту зрелости у Другој београдској гимназији. 

- За школску 1908/09. годину Петровиh је постављен за декана 
Филозофског факултета. Професор С. Радовановиh обраhа се 25. маја 
ректору Универзитета: "Част ми је известити г. ректора да је савет Фи

лозофског факултета на седници од 24. ов. мес. изабрао за декана 

Филозофског факултета за идуhу школску годину г. професора др 

Михаила Петровиhа". 

- Светска литература је регистровала неколико специјалних функ

ција (трансцендената) под пменом Пeiiipoвuheвe функције. У раду Јеg

на сйецијална ШрансценgенL!\а и њена уло2а у маШемаШичкој анализи 

( саопштење Академије природних наука од 17. новембра) Петровиh 
први пут излаже функцију облика 
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где увођељем још једне функције 

I
= (n+ l)n+J 

L).(z)= 
zn 

о 

и добијене релације 

е (z) = 1 + z д (z) 

добија следеhе аналитичке изразе за е ид: 

где Је 

Ј 

i).(z) =Ј ezudt, 
о 

= 

д(z) =Ј e-xez''dx, 
о 

Ј 

e(z)= J(l+zezu)dt, 
о 
= 

е (z) = f (1 + ze-XeZJ') dx, 
о 
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У другом делу рада, системом испитиваља функција, Петровиh за 

трансценденте е и 1). излаже горље и доље границе, понашаље функци

ја ди е за z ~.оо, нуле функција и на крају график функција ди е. 

- Од 28. септембра до 2. октобра у Београду је одржана прва 
изложба београдског рибарства. На овој изложби Петровиh је био 

руковалац (инструктор), при чему је изложио своју богату збирку ри

барског алата, модела и снимака, као и живе и усољене рибе. На овој 

изложби Петровиh је изложио и једног великог сома од 83 килограма 
уловљеног у Сави. О овој изложби и учешhу Петровиhа врло похвално 

су писали дневни листови, а нарочито "Тежак" (4-5/1909), орган Срп
ског пољопривредног друштва. 

"Српско Пољопривредна друштво, познавајуhи појмове који у нас 

владају о рибарству, било се решило да учини оглед са приређиваљем 

рибарске изложбе као новине, те да се изврши преглед и смотра 

природног рибарства у Србији, да се предоче мере законске заштите 

рибе по водама и да се приберу ради проучавања и познаваља по могуh

ству све врсте риба које су заступљене у нашим водама. И благодареhи 

г. Мих. Петровиhу, професору Универзитета, који се примио за руко

ваоца овог одељка изложбе и љеговој богатој збирци алата, модела и 

снимака, као и живе и усољене рибе; благодареhи г.г. Пери Павловиhу, 

управнику Музеја Српске Земље и Душану Стојичевиhу, љеговом по

моhнику, који су не само излагаљем обилате и изврсне збирке препари-
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саних риба и љених непријатеља увеличали и улепшали саму изложбу, 

већ и припремаљем и препарисаљем и нових препарата прикупљених 

из скоро свију река и речица у Србији, много допринели љезином успеху." 

За време ове изложбе сваке вечери биле су приређиване аласке 

вечере, на којима се често, уз музику тада познатог свирачког друштва 

"Суз", остајало до зоре. 

-Посебно Петровићево интересоваље у теорији диференцијалних 

једначина јесте осцилаторни карактер решеља једначине. "Када једна 

функција f(z), коначна и непрекидна у једном датом размаку, меља 
више пута знак, што може бити само проласком кроз ма коју нулу, она 

у љему има осцилаторан карактер. Честина осцилација у размаку (а, Ь) 

одређена је бројем нула функција у томе размаку; ритам осцилација 

одређен је распоредом тих нула. Познаваље та два елемента: честине и 

ритма осцилација једне функције са осцилаторним карактером, јесте 

баш оно што је од битне важности за квалитативно познаваље такве 

функције. 

У случајевима кад се ти елементи односе на коначне и непрекидне 

интеграције диференцијалних једначина, љихово је познаваље еквива

лентна квалитативној интеграцији таквих једначина, која у многим 

случајевима може заменити неостварљиву или заметну квалитативну 

интеграцИЈу. 

Најважнији тип диференцијалних једначина, које имају за инте
грале функције са осцилаторним карактером, представљају, без сумље, 

линеарне једначине другога реда. Познато је да кад се такваједнаједна

чина елементарном трансформацијом сведе на облик 

у"+ .f(x)y = 0: 

1 о Кад год је функција f(x) у једном датом, довољно пространом 
размаку променљиве х коначна, непрекидна и позитивна, интеграли 

такве једначине уопште су осцилаторне функције те променљиве у так

вом размаку; 

2° Честина и ритам осцилација могу се у таквом једном размаку 
одредити непосредно из познаваља начина на који се функција f(x) 

меља у томе размаку. 

У овој ће расправи, међутим, бити показано да се поменути еле

менти могу проучити и на много генералнијим типовима диференци
јалних једначина свију редова, формираним на један извесни начин, 

наиме на једначинама облика 

11 \ТЈ ( t 11 (11)) _ Q 
у +у т Х, у, у, у , ... ,у - , 
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где функција 'Р задовољава нарочите погодбе о којима he мало даље 
бити реч, а које обухватају линеарне једначине другога реда као специ
јални случај." 

У расправи Диференцијалне јеgначине са осцилаШорним инШе
zралима (саопштење Академије природних наука од 17. новембра) 
Петровић је за ову класу једначина показао: 

1 о да они интеграли који су коначни и непрекидни у једноме датом 
довољно пространом размаку х-а, као и њихови узастопни изводи из 

п-тог закључио, уопште имају осцилаторан карактер; 

2° да се честина и ритам осцилација у датом размаку могу проучи
ти непосредно само ако се зна начин на који се извесне функције, што 

фигуришу као коефицијенти у 'Р, мењају са х у томе размаку. 

На тај је начин могућно формирати читаве класе диференцијал

них једначина свију редова, код којих је за коначне и непрекидне инте

грале у датом размаку остварљива квалитативна интеграција, или код 

којих се бар могу у довољној мери прецизирати они елементи који су од 

битне важности при таквој интеграцији. 

Овим резултатима користио се математичар Стојановић Јован за 

своју студију о Riccati-jeвoj диференцијалној једначини. 

-Команда инжењерије шаље професору Петровићу 20. децембра 
поверљиву наредбу Министарства војног. 

1909 

Ове и 1910. године Петровић је председник Главног просветног 
савета Министарства просвете и црквених послова Краљевине Србије. 

-Прва шумадијска пионирска чета из Ниша доставила је 20. фе
бруара Петровићу војно саопштење (Пов. бр. 27). Није позната садржи
на овог саопштења. 

Као одличан ученик професора Konigs-a на College de France и са 
одлично положеним Licence es sciences physiques (1893) из рационалне 
механике и опште физике (код Konigs-a и Lippmann-a), Петровић се није 
много удаљавао од механике и математичке физике, што су и показали 

први радови по доласку у Београд (1894). 
Ове године, 26. маја, на скупу Академије природних наука прика

зује своју расправу КреШање маШеријалне Шачке у случајевима каg 

оШйор среgине зависи og брзине и йоложаја Шачке. Расправа вероватно 
обухвата главни проблем спољне балистике и излаже интеграбилност 

система диференцијалних једначина спољне балистике за разне случа

јеве закона отпора ваздуха (линеарни, квадратни итд.). Ова расправа је 
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остала необјављена јер је Петровиh писмено умолио Академију при

родних наука да рукопис не уђе у штампу пошто је веh објављен у јед

ном страном часопису у Паризу (записник Академије природних наука 
од 28. 5. 1909). До данас није утврђено где је Петровиh објавио ову 
расправу, а такође ни рукопис није пронађен. 

Што је расправа, по речима Петровиhа, објављена у Паризу, то 
није ништа сметало јер је врло добро познато да је комплетан Петро

виhев опус на српском језику до 1932. године (до појаве Bulletin А и "Pub
lications") објављен и на страни (Француска, Румунија и др.). 

Напоменимо да се у ондашњој средини истим проблемом бавио и 

Петровиhев друг са студија Коста Стојановиh (О условима инШеzра
билиШеШа извесне балисШичке јеgначине, Глас LXVII, (1903, I, књ. 26). 

- На предлог Михаила Петровиhа и Ј о вана Цвијиhа од јуна ове го
дине Београдски универзитет позвао је Милутина Миланковиhа, гра

ђевинског инжењера из Беча, за професора примењене математике на 

Филозофском факултету. Миланковиh се одазвао позиву и од октобра 

ове године започео плодну научну каријеру у новој средини. Претходно 

је морао да седне и да учи небеску механику и рационалну механику. 

- По престанку вршења дужности декана Филозофског факулте
та Петровиh је 5. октобра умолио пореска одељење за град Београд да 
га ослободи деканског додатка пошто је престао бити декан од 1. сеп
тембра ове године. 

-У расправи Јеgна ойшШа особина коефицијенаШа Маклоренових 

реgова који заgовољавају алzебарске gиференцијалне јеgначине, коју је 
саопштио у Академији природних наука 12. октобра ове године, Петро
виh износи следеhа три резултата: 

1. Кад год какав ред 

(А) 

задовољава какву алгебарску диференцијалну једначину коначнога 

реда т, коефицијента ат почевши од ранга n= т+ 1, може се изразити 
као рационална функција претходних коефицијената 

и извесног ограниченог броја ирационалних количина које не могу 
бити различне од оних што веh фигуришу у самој датој диференцијал

ној једначини; осим тога, коефицијенти ових ирационалних количина 

увек су реални цели бројеви. 

2. Коефицијент an је рационална функција количина 
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са коефицијентима који су полиноми по коефицијентима саме дифе
ренцијалне једначине, а бројни коефицијенти ових полинома су реални 
цели бројеви. 

З. Кад год један ред (А) задовољава какву алгебарску диференци
јалну једначину, његов је општи коефицијент an или рационалан број, 
или рационална функција једнога ограниченога броја ирационалитета 

који се не мењају са п; бројни коефицијенти те рационалне функције 

сви су реални цели бројеви. 

- Одлуком ректора Универзитета постављен је за надзорника 

средњих школа у Треlюј београдској гимназији за школску 1909/10. го
дину. 

- За школску 1909/10. годину Петровиh је изабран за продекана 
Филозофског факултета у Београду. У овој години декан је био про

фесор физике Ђорђе Станојевиh. 

-Месец дана по доласку у Београд Милутин Миланковиh предаје 

Српској краљевској академији своју прву расправу Особина креШања у 

јеgном сйецијализираном йроблему Шрију Шела. Неоспорно, врло брзо 

укључивање у научни живот Београда. На скупу Академије природних 

наука од 11. децембра ове године Петровиh и Гавриловиh подносе 
реферат о овој расправи и предлажу да се објави у Гласу Српске краље
вске академије. Проблем трију тела био је прилично елементаран и 

приступачан скоро сваком, што показују и текстови Бранислава Пе

тронијевиhа. 

1910 

На скупу Академије природних наука од 30. јануара одлучено је да 
уместо академика Љубомира Ковачевиhа, Михаило Петровиh рефе
рише о раду Ђорђа М. Станојевиhа Физичке науке на срйском језику у 

XV//1 веку. Вероватно да се Петровиh није сложио са садржајем рада, те 
реферат није ни писан. Рад је враhен аутору. Професор физике Ђорђе 
Станојевиh није успео да се дочепа СКА; више пута је одбијен са нега

тивним оценама о његовим "студијама". Занимљива је овде уочена 
"обрнута размера": уколико је личносШ мала у науци, уШолико gобија 
веhи сйоменик, и обраШно. 

- Од 20. марта до 8. априла борави у иностранству због неодло
жних послова. Одобреље за ово одсуство са Универзитета лично је дао 
тадашњи министар просвете, професор Јован Жујовиh: "Господине Ре

кторе, У вези са Вашим писмом од 15. ов. мес. бр. 957 част ми је извести-
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ти Вас да сам, према Вашем мишљењу, одобрио г. Др. Михаилу Петро
вићу, редовном професору Универзитета, тражено двадесетодневно 
одсуство од дужности ради свршавања неодложних послова у иностран

ству." 

-Дом деде Новице Лазаревића на Косанчиhевом венцу постао је 
премален за породице Петровиh и Периh, те 17. јуна ове године Михаи
ло Петровиh предузима мере за зидање нове куhе. 

ГРАЋЕВИНСКОМ ОДБОРУ ЗА ВАРОШ БЕОГРАД 

Молим Грађевински оgбор ga .ми йо йриложено.м йлану оgобри 
зиgање сйраiйне зzpage за сiйановање, на .моме и.мању које йосiйоји у 

улици Косанчиhев венац бр. 24 и 26. 
Зzpagy hy зиgаiйи са циzла.ма у кречно.м .малiйеру, а йокриiйи црейо.м. 
Таксу за решење у 2 gинара йолаже.м. 

17. јуна 1910. zog. 
Бeozpag 

Мих. Пеiйровиh, 

йроф. Универзиiйеiйа 

Грађевински одбор је 30. јуна донео решење о подизању зграде. 

-На скупу Академије од 15. октобра подноси реферат о раду Фи
лозофског факултета у Београду. У овој години декан је био професор 

Ђорђе Станојевиh. 

- Петровиh често тражи одмор од научног рада и од наставе на 

Београдском универзитету. Предаје се рибарству и својој виолини. У 

оваквом расположењу посебно је заинтересован за разне експери

менте. Петровићев одмор од математике био је, у ствари, немир у стал

ном истраживању експерименталног провераваља замисли. Као изгра

ђени природњак и добар познавалац закона природе, специјално меха

нике и електрицитета, Петровић богати своје стваралаштво са неко

лико врло успелих патената. Почела је 1910. година, када је за потребе 
Војнотехничког завода у Крагујевцу радио на конструкцији даљинара. 

"Молим да се саопшти професору Г. Др. Мики Петровићу да овде дође, 

те да овери цртеже за израду даљинара"- писао је 29. децембра 1910. го
дине управник Војнотехничког завода у Крагујевцу. Конструкцију 

даљинара Петровић је радио са познатим стручњаком за геодезију, ге

нералом Милорадом Терзићем. Ова конструкција је патентирэна у 

Француском заводу за патентне (BF) 1910. године под бројем 413730. 
Патент је био брзо запажен и 1912. године откупљен и реализован у 
Русији. 



ПРОФЕСОР ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 515 

-Београдски рибарски еснаф, који је Петровиhу издао још 1895. 
професионалну дозволу и мајсторско писмо, средином ове године 

престао је да ради. У Београду се предузимају савременији облици 
удруживаља рибара Саве и Дунава. 

- Од доласка на Велику школу па све до 1910. године Петровиh је 
на Филозофском факултету сам држао предаваља, вежбе и семинар, а 
са професором Богданом Гавриловиhем водио је библиотеку Матема

тичког семинара. Ове, 1910. године добија првог асистента. Из састава 
својих дипломираних студената бира Младена Бериhа за асистента тео
ријске математике. Све до постављеља за доцента Универзитета Бериh 
је био неуказни асистент (асистент - дневничар и суплент Tpehe бео
градске гимназије). 

1911 

Током учеља, као и у обичном животу, Ђорђе Карађорђевиh је 

био уверен да поред себе има човека великих могуhности у математи

чким наукама, што је изазвало и љегово посебно поштоваље према 

Петровиhу. У оваквој атмосфери Карађорђевиh је желео да се увери у 

јачину математичког знаља свог професора и предлаже Петровиhу да 

постави један проблем који не би могао да реши чувени Poincare. Пе
тровиh је за љубав краљевиhа ово и урадио: "Наhи број коначних асимп

тотних вредности којима тежи једна цела функција/(z) кад z ~оо ура
зним правцима у својој равни што пролазе кроз координатни почетак". 

Краљевиh је под својим именом упутио исти проблем знаменитом про

фесору и после извесног времена добио одговор. Петровиh је погледао 

Poincare-oвo решеље и рекао да је Poincare учинио једну грешку. Међу
тим, убрзо, за два дана, следило је и друго Poincare-oвo писмо у коме се 

наводи уочена грешка. 

Доцније, у Академији природних наука 21. јануара 1929. године. 
Петровиh је изложио овај проблем (Глас CXXXIV, стр. 87-89). 

- Поред закупних рибарских дозвола, аустријске државне власти 

издавале су рибарима још и државну карту која се звала Риболовница. 
Јула 15. ове године Петровиh је добио Риболовницу. 

Риболовиица 

Вријеgи og 15. срйња 1911. zog. go 24. вељаче 1912. zog. за рибарскоz 
.мајсШора Мих. ПеШр. из Бeozpaga. Ову риболовницу ваља на йозив ор

гана јавне сШраже, земаљских ливаgара, чу вара канала, наgзирача лова, 
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чувара риболова, йољара, лу2ара, оружника, на йозив риболовних 
овлашhеника, њихових намјешШеника йреgочиШи (23. закона). Риболо
вница 2ласи на особу, йа се не смије рабиШи йо gpy2oj особи не2о на оној 
на које име 2ласи. За вријеме риболова ваља риболовницу собом носиШи. 

У Земуну 

15. срйња 1911. 2og. 

УйравиШељ 

Кр. влаgин Шајник 

м. н. 

- Продекан је Филозофског факултета Универзитета у Београду 

за школску 1911/12. годину. 

- За време лета приређена је у Турину велика међународна изло

жба. У павиљону наше земље Петровиh је изложио своје експонате о 

београдском рибарству. Изложена збирка Михаила Петровиhа награ

ђена је златном медаљом. У одштампаној публикацији за ову изложбу, 

La Serble а l' exposition universelle de 1911 е Turin, Петровиh је објавио 
чланак La peche, где је статистичким подацима приказао развој рибар
ства у Србији. 

- Излази из штампе једна од најобимнијих књига српске науке, 

Петровиhеви ЕлеменШи маШемаШичке феноменоло2ије (на стр. XIII + 
774 формата 16,5 х 24,5), као посебна књига Српске краљевске ака
демије. У Председништву Српске краљевске академије 5. децембра од
ређен је хонорар Петровиhу за ЕлеменШе маШемаШичке феноменоло- , 
2ије. Деведесет динара по штампаном табаку (90 х 49 = 5 410 дин.), био 
је то за ондашње време врло висок хонорар. 

1912 

Од ове године стални је сарадник часописа Revue semestrielle des 
publications mathematiques (Amsterdam), који је доносио реферативне при
казе радова из математике. 

-Са докторском дисертацијом на Сорбони (1894. г.) и веh стече
ним угледом у науци, Петровиh је изабран за члана друштва Association 
des docteurs des Sciences у Паризу. 

- Ради обављања службених послова за Министарство народне 

при- вреде (вештачки рибњаци) одлази у Земун на договор са 
инжењером Ивановиhем. 
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- Кратко време после укидаља Рибарског еснафа београдски ри

бари остали су без организације. Убрзо је дошло до осниваља Београд

ског рибарског удружеља одлуком Министарства народне привреде од 

27. априла о. г. Ово удружеље је водио и развијао Михаило Петровиh. 

- Први goкiiiopaiii мaiiieмaiiiuчкux наука на Беоiраgском yнuвep

зuiiieiiiy. - Пред комисијом, коју су сачиљавали Михаило Петровиh и 

Милутин Миланковиh, Младен Бериh је 13. маја ове године одбранио 
докторску тезу под називом Фи2ураШивни йоли2они gиференцијалних 

јеgначина йрво2 pega и њихова веза са особинама инШе2рала. 

-Свега недељу дана по одбрани докторске тезе Младена Бериhа 

Петровиh је упутио писмо Савету Филозофског факултета ради распи

сиваља конкурса за једног доцента. Ово писмо, у виду реферата, има 

историјски значај јер се његовом појавом обележава почетак ствараља 

научних радника-математичара на Универзитету- почетак беоiраgске 
мaiiieмaiiiuчкe школе. 

САВЕТУ ФИЛОСОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Теориску МаШемаШику, која је 2лавни йреgмеШ у Ј научној 2руйи, 

а сйореgан за више gру2их 2руйа, йреgаје за све 2оgине јеgан насШавник 

са 6 часова йреgавања, 2 часа вежбања и 1 часа семинарско2 paga. СавеШ 
he лако увиgеШи ga је Шакав pag сасвим неgовољан. Pagehи сам, на
сШавник је go cag мо2ао йреgаваШи само најйоШребније елеменШе, нема
јуhи мо2уhносШи ga се og њих оgмакне и ga увеgе слушаоце у коју og 
2рана МаШемаШике, шШо се gанас развијају, које саgржавају акШуелне 

йроблеме које су, йрема Шоме_, најйоgесније за самосШалан pag, а у које 
је немо2уhно уhи gок се gобро не савлаgају елеменШарне йарШије. Ме!ју
Шим, баш у Шим обласШима МаШемаШике у које се gанас не сШиже ула

зиШи, о2леgа се сисШем gанашње2 научно2 paga и било би og највеhе 
корисШи увоgиШи слушаоце баш на Шоме Шерену у самосШалан pag, 
шШо је у јеgној науци као ~иШо је МаШемаШика, 2ge је сваки geo йоgло-
2а gру2оме, немо2уhно учиниШи са gосаgашњим йро2рамом paga. 

ПоШйисани налази, из Ших разло2а, ga је йрека йоШреба за још 
јеgно2а насШавника за Теориску МаШемаШику у Философском факул
ШеШу, коме би се йовериле елеменШарне обласШи ове науке и који би 
сШворио мо2уhносШ ga gанашњи насШавник Шо2а йреgмеШа може ра
шириШи йро2рам сво2а paga йрема gанашњим УниверзиШеШским йо
Шребама. А ga су Ше йоШребе сШварне, gоказује и Шо, шШо је и на ма
њим УниверзиШеШима, а из йоменуШих разло2а, Теориска МаШемаШи

ка засШуйљена са више насШавника. Ова йоШреба није go cag мо2ла 
биШи заgовољена с Шо2а, шШо није било квалификованих канgиgаШа. 
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Лойlйисани су .мишљења ga их cag и.ма и йреgлажу Савейlу ga се расйише 
сйlечај за jegнoza gоценйlа за Теориску Майlе.майlику. 

19. Маја 1912. 2. 

Бeozpag 
Мих. Лейlровиh 

)Zp. М. Миланковиh 

- Часопис Revue generale des Sciences pures et appliquees (Paris) оку
пљао је махом свршене студенте Ecole Norrnale Superieure, па и друге нау
чнике. Од ове године Петровиh активно сарађује у овом познатом часа
пису. 

- Петровиh је скренуо пажљу међународне јавности као матема
тичар изузетне универзалности и интересоваља за законе природе. 

Имајуhи ово у виду, Међународна комисија за уједначаваље термино
логије математичке физике у Берлину изабрала је Петровиhа за свог 
редовног члана. 

-Као члан Комисије за вештачке рибљаке при Министарству на

родне привреде, од 28. марта до 3. априла налази се на терену испиту
јуhи услове изградље вештачких рибљака. Петог априла Петровиh је 
поднео извештаЈ о овом путу. 

-Појава Еле.менайlа .майlе.майlичке фено.менолоzије унела је нову 

атмосферу у Математички семинар Филозофског факултета. Кљига је 

тражена, читана и коментарисана. Преко Петровиhа, Математички се

минар је умолио СКА за неколико примерака ове кљиге. У Председ

ништву Српске краљевске академије одлучено је 16. јуна да се Матема
тичком семинару поклонй десет примерака Еле.менайlа. 

- Од 8. до 16. августа учествује на Међународном конгресу мате
матичара у Кембриџу. На Конгресу је саопштио рад Fonctions implicites 
oscillantes, који је и објављен у конгресном Proceedings-y (стр. 295-302). 
Наредне, 1913. године Revue semestrielles (t. XXII) донео је похвале овом 
Петровиhевом саопштељу. 

Поред овога, Петровиh је на Конгресу активно суделовао у ра
справама о настави математике. У Српском кљижевном гласнику 39 
(1912) Петровиh је описао рад конгреса. "У првој половини прошлога 
месеца (8-16 августа) одржан је у Кембриџу међународни конгрес ма
тематичара, који се једном нарочитом врстом посла што се на љему 

имао обавити разликује од до сада одржаних математичарских конгре

са. Општи циљ оваквих конгреса, држаних од времена на време у раз

ним научним центрима (Цирих, Париз, Хајделберг, Рим), био је обаве
штаваље људи од те струке о последљим напрецима математичких 

наука и о актуелном стаљу љихових решених и нерешених проблема, 
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ориЈентисаље и споразум о правцима нових истраживања и, напослетку, 

одржавање личних односа међу људима који раде на истим пословима. 

Кембриџски конгрес, међутим, поред овога општег циља, који је и сам 

собом довољан да оправда смисао таквих конгреса, имао је још један 

специјалнији и практичан циљ. На њему је имало да се из основа пре

тресе питање о ширењ у .маШемаШичких знања, а на првоме месту питање 

о реформи математичке наставе према савременим погледима, тежња

ма и потребама. На основи једне врло простране анкете о математичкој 

настави у свима културним земљама, о потребама које су се у овој 

осетиле и о стеченом искуству при извођењу појединих идеја у на

ставним плановима, на овоме конгресу је претресана маса начелних пи

тања у вези са основним питањем о коме је реч, образложиле се и при

лагодиле за примену извесне тежње које су се у последње време почеле 

распростирати кроз математичку наставу и прикупљен обилан и драго

цен материјал, који he изиhи у нарочитој публикацији и о коме се мора 
водити рачуна при реорганизацији те наставе у појединим земљама. 

Представник наше земље на овоме конгресу био је Г. Др. Михаило 

Петровиh, професор Универзитета, који је и својим саопштењем о јед

ној новини у математичкој анализи и давањем обавештења о нашој 

математичкој настави активно учествовао у раду конгреса." 
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1912 

Учесник је балканских ратова. Ове и 1913. године учествује ура
товима као резервни инжењеријски поручник, а потом капетан. Петро

вић је био на дужности командира V чете, резервног инжењеријског 
батаљона другог позива. 

1913 

За Нову годину, више села Винче, Петровић лови 200 kg кечига у 
једној лапташкој рики, што представља прави подвиг. 

-Појава прве расправе о нееуклидској геометрији уСКА. Заједно 

са Б. Гавриловићем реферише 5. јуна у АПН о раду Светомира Ристића 
Јеgан йрейlеча нееуклиgским zеомейlријама. Петровић је сматрао да 

овај рад није за Глас, већ за Сйоменик 1 разреgа "пошто аутор претход
но учини неке промене по напоменама референата". Ристић се није сла

жио са примедбама Петровића и Гавриловића и 29. јануара наредне го
дине повлачи свој рукопис. Није утврђен садржај ове расправе, а ни 

примедбе референата. 

-Ове године Петровић уводи у науку свог другог докторанта Си

му М. Марковића, суплента Ш београдске гимназије, асистента- днев

ничара Универзитета. 

Као талентован математичар и врло образован млад човек, Мар

ковић се брзо сналази на Универзитету и са нешто старијим Младеном 

Берићем био је нова снага математичких наука и наставе. Са овом дво

јицом младих научника, који су били потпуно различито политички 
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оријентисани (Берић је, на пример, био дубоко религиозан), колегама 
Богданом Гавриловићем и Милутином Миланковићем, повремено Ко
стом Стојановићем, Петровићев Семинар постепено узима шири замах 
ка прерастању у београдску математичку школу, што ће се нарочито 

показати после Првог светског рата. После непуне две деценије рада на 

Великој школи и Универзитету Петровића већ окружују његови ђаци 
- доктори математичких наука. 

Под контролом и личним ангажовањем Петровић руководи изра
дом Марковићеве докторске тезе. Вероватно да је Петровић предло
жио тему ОйшШа Riccati~jeвa јеgначина йрвоzа pega, у којој се Марко
вић користио последњим резултатима Петровића, Painleve-a, Poincare-a, 
Appell-a и других. 

После опширног увода, где је дао историјски приказ проблема ин
теграције Riccati-jeвe једначине 

у'+ <р 1 (х) у2 + <р2 (х) у+ <р3 (у) =О, 

Сима Марковић излаже трансформације ове једна чине на једноставни
ји облик или трансформацију линеарне једначине другог реда на општи 

облик Riccati-eвe једначине. Под утицајем радова поменутих матема

тичара Марковић у другом делу тезе излаже квалитативну интеграцију 

Riccati-eвe једначине, где износи резултате махом по Picard-y а кори
стећи се Sturm-oвoм теоремом о нулама интеграла другог реда. У изла

гању приближне интеграције Riccati-eвe једначине Марковић се јавља 

као математичар који код нас први пут третира једну нумеричку мето

ду за решавање диференцијалних једначина. Марковићева нова метода 

понајвише је задовољила у анализи грешке, као и у налажењу доње и 

горње границе интеграла у посматраном размаку. Очигледно, Сима 

Марковић се није користио Runge-oвoм методом. "Постоји још једна 

метода која се додуше не заснива на досадашњем нашем схватању 

приближне интеграције, али која се ипак корисно може употребити за 

приближну нумеричку интеграцију свих обичних диференцијалних јед

начина, па, дакле, и за Riccati-jeвy једначину. Метода се заснива на ген

ерализацији познатог Simpson-oвoг правила, а развио ју је професор 

Runge 1894. године. 
Runge-oвoj методи могли бисмо учинити ове две замерке: прво, 

рачунање које је скопчано са њеном применом заметно је, често врло 

заметно; и друго, она није у стању да нам да никаква обавештења о сте

пену приближности са којом радимо. Но и поред тих двеју слабих стра

на, Runge-oвa метода чини често велике услуге, јер је од свих метода за 

приближна нумеричка израчунавања ипак она понајбоља." 

За разлику од осталих Петровићевих доктораната (од М. Берића 
до Д. Марковића), Сима Марковићје једини навео две Петровићеве об-
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ласти (феноменологија и рачунске машине) које данас умногоме чине 
Петровиhев опус актуалним. У уводном делу тезе Марковиh није забо

равио Петровиhеву феноменологију. "Језиком МаШе.маШичке фено.ме
нолоzије можемо уопште реhи да се на Riccati-jeвy једначину своде све 

просте појаве што резултују из симултане акције два узорка: једнога, 
депресивног или импулсивног, са независним варијацијама, који може 

бити у специјалном случају и константне јачине, и другога, такође 

депресивног или импулсивног, али пропорционалног квадрату величи

не непосредног објекта. Јер је тада 

тако да је диференцијална једначина појаве 

d " k~ ± lcv2 = f(t). 
dt 

На крају тезе, код механичке интеграције Riccati-jeвe једначине, 

Марковиh се користи ЈасоЬ-овим интегратором, али не заборавља да 

помене његову идентичност са Клериhевим тракториографом, као и 

Петровиhеву трансформацију Клериhевог "шестара" у интеграф. 

Марковиh је у својој тези обрадио основну Петровиhеву концеп

цију у диференцијалним једначинама, а то је квалитативна интеграција 

са одређеном применом, као и нумеричке и машинске методе. 

Сима М. Марковиh је докторирао пред комисијом коју су сачи

њавали Михаило Петровиh и Милутин Миланковиh на основу одлуке 

Савета Филозофског факултета од 5. јуна 1913. године. Наредне, 1914. го
дине Марковиh је и објавио своју докторску тезу. 

Као што је познато, Сима М. Марковиh одао се политици. Међу

тим, при писању доцнијих списа из филозофије, Марковиh је често 

наводио Петровиhеве резултате, нарочито из феноменологије и теори

је релативитета. 

- Још као студент професора Љубомира Клериhа и доцније 

лисансијер професора Konigs-a на College de France у Паризу, Петровиh 
је доста пажње посветио теоријској механици, нарочито принципима 

механике. Међутим, као практичар-механичар Петровиh успешно ре

шава конструкцију зупчаника преносника, при чему промена брзине 

треба да буде стална. Према концепцији ове конструкције можемо сло

бодно закључити да је ово Петровиhево решење претеча данашњим 

аутоматским мељачима у аутомобилима. Своју конструкцију је патен

тирао у Француском заводу за патенте 1913. године под бројем 463082. 
Доцније, 1930. године, на Интернационалном конгресу опште механике 
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у Liege-y, Петровиh је изложио теоријску основу свог патент а Engrenage 
en Vrille. 

По казиваљу Ђорђа Карађорђевиhа, Петровиh је имао и урађен 

овај зупчаник-мељач. 

Није познато коришhеље овим Петровиhевим патентом. 

-Иако је још 1900. године престао да истражује у области инстру
менталне математике, Петровиh ове године ради на примени курвиме

тра у одређиваљу вредности интеграла 

h 

Р= Ј f(x)dx 
а 

да би тиме планиметар-интеграф заменио новим инструментом. На 

скупу Академије природних наука од 25. новембра саопштио је своју 
расправу под називом КваgраШура йо.моhу курви.меШра. Ратне прилике 

су омеле објављиваље овог рада, тако да је расправа објављена тек 

1921. године у Гласу CXIII (I, 39). 
Петровиhева основна замисао Је да квадратуру (Р) и ректи

фикацију (S) дате функције 

у= f(x) 

зависно повеже помоhу једне релације 

Ф (Р, S) =О 

и тиме квадратуру (планиметар-интеграф) сведе на ректификацију 
лука (курвиметар ). На пример, за функцију 

(*) 

где је 

релациј а Ф гласи 

Ј (х) = Аеах +ве-ах, 

1 
АВ=--2 , 

4а 

aP-S =О, 

што значи да се криве облика (*) могу квадрирати ректификацијом 
љиховога лука, тако да им се квадратура може увек извршити помоhу 
курвиметра. 

Посредством диференцијалних једначина првог реда Петровиh 
изналази разне случај еве функција/ (х) ради добијаља релације Ф. 

Овде треба посебно истаhи Петровиhев резултат "машинског" од
ређиваља вредности логаритма датог броја а 
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где је L дужина лука параболе 

одређена курвиметром између тачака 

х = О, х = ~ (а -~Ј 

Рад не наводи ниједну референцу, а у монографијама о математи

чким инструментима нисмо наишли на сличне проблеме. 

Садржина рада КваgраШура йомоhу курвимеШра дозвољава могу

hност да се курвиметар као математички инструмент искључи и јед

ноставно цео проблем сведе на проблем изналажења релације између 

ректификације и квадратуре. Међутим, Петровиhев дух и смисао за ма

тематизацију практичних проблема увукли су у овај проблем анализе и 

апарат курвиметар. Ово је, свакако, још један пример Петровиhевог 

"примењеног" погледа на суштину математичких истраживања. 

Коришhење овим радом и коментари о њему су познати, осим што 

је професор Владимир Варићак написао позитиван приказ за FdM 
(В. 48, S. 258). 

- На конференцији у Женеви Петровиh је изабран за члана Међу
народне комисије за математичку наставу. Као члан Комисије веh 1914. 
године заузима се за увођење елемената диференцијалног и интеграл

ног рачуна у средње школе. Ови интересантни Петровиhеви предлози 

објављени су у "Enseignement mathematique" (t. XVI, р. 296). 
Петровиh је до краја живота остао члан ове међународне комисије. 

-За школску 1912/13. годину Петровиh је по трећи пут изабран за 
продекана Филозофског факултета у Београду. Декан је био професор 

физике Ђорђе Станојевиh. 

1914 

На главном скупу Српске краљевске академије од 3. фебруара 
изабран је са Јованом Жујовиhем и Јованом Томиhем за прегледача 

рачуна Српске краљевске академије у 1914. години. 
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- Инострана научна јавност слабо се користила издаљима Српске 
краљевске академије (Глас и посебна издаља), а реферативни часа
писи, као FdM, нису уопште коментарисали радове објављене у Српској 
краљевској академији. Да би се ово отклонило, 7. фебруара на VIII ску
цу Академије природних наука Петровиh предлаже да се заведе штам
паље извода из расправа на француском или немачком језику. Пет

наестог фебруара Председништво је усвојило Петровиhев предлог, уз 
услов да резиме није обавезан за ауторе и да буде искључиво на фран

цуском језику. 

Као што је познато, Глас је почео да објављује резимеа од 1922. го-
дин е. 

- Као дописни члан Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Пе
тровиhје учествовао у јубилеју председника ове академије Таде Смичи

класа (седамдесетогодишљица). За најављену споменицу написао је 
уопштен чланак о математичким немогуhностима, који, по садржају, 

може да привуче пажљу и нематематичара. Рад обилује великим бро

јем примера за апсолутне и рестриктивне немогуhности, при чему посе

бно треба навести Петровиhеве речи: ,Дроблеми iipeg којима gанас 
ociiiajy не.моhна cpegciiiвa .мaiiie.мaiiiuчкe анализе не .морају gовека 
iiiaквu ociiiaiiiu; iiieшкohe, несавлаgиве за gанашње .мaiiie.мaiiiuкe, .мо
iу бuiiiu иiрачка за cyiiipaшњe ... " 

Како је академик Смичиклас у међувремену умро, то до најавље

не споменице није ни дошло, а овај Петровиhев рад објављен је у Radu. 

- С пролеhа ове године Петровиh се озбиљно разболео од запаље
ља плуhне марамице. Априла 23. извештава ректора Универзитета "да 
због болести ( запаљеље плуhне марамице) не може за неколико дана 
држати своја предаваља ни вршити друге своје званичне дужности". 

Петровиh није тако брзо оздравио и 20. маја поново се обраhа рек
тору Универзитета: "Молим Господина Ректора да изволи спровести 

под приложену моју молбу за тронедељно осуство, а према лекарском 

уверељу које подносим. 

По веh учиљеном споразуму као члан испитне комисије за Теори

ску математику у јунскоме испитном року уhи he у комисију г. Др. Мла
ден Бериh, стални доцент за теориску математику у Филозофском фа

култету." 

И најмаље обољеље плуhа код Петровиhа изазвало је велико уз

немиреље у породици и кругу ближих пријатеља, јер се добро знало да 

је Михаило Петровиh изгубио три брата - Радивоја, Милоша и Новицу 

- у врло младим годинама баш од туберкулозе плуhа. 
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1914 

Од првог дана избијања рата Петровиh је био стално уз принца 

Ђорђа Карађорђевиhа као ађутант. После првих бомбардоваља Бео
града Петровиh одлази са војском у Ниш, а одатле у Француску и Швај

царску, где остаје све време рата радеhи на шифрама за потребе војске 

и дипломатиЈе. 

- Пријатељство са Ђорђом Карађорђевиhем настављено је и у 

току рата. Вероватно по жељи самог Карађорђевиhа, од почетка рата 

па све до краја 1918. године, Петровиh је био ађутант краљевиhу. 
Овде наводимо два документа који илуструју Петровиhеве дужности. 

Ђ. 

7. Окт. 1914, 
Ни ш 

Објава 

За Предрага Кариhа, дворског жандармер. каплара, који по слу

жбеном послу Њ. Кр. В. Краљевиhа Ђорђа путује из Ниша у Ђевђелију 

и натраг. 

На пут полази данас. 

Ађутант Њ. Кр. В. Краљевиhа Ђорђа 

рез. инж. капетан П кл. 

Мих. Петровиh 



ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 527 

Ђ. 

8. Јан. 1915, Ниш 
Објава 

За дворског жандар. поднаредника Предрага Кариhа, на служби 

код Њ. Кр. В. Краљевиhа Ђорђа, који службеним послом путује из Ни
ша у Трстеник и натраг. 

На пут полази данас. 

Ађутант Њ. Кр. В. Краљевиhа Ђорђа 

рез. инж. капетан П кл. 

Мих. Петровиh 

1915 

У првој години рата Ниш је био велики збег исељеног српског на

рода. Петровиhева породица је такође напустила Београд и настанила 

се у Нишу (Синђелиhев трг 15). Петровиhје, као мобилисани резервни 
капетан друге класе, имао обавеза и често напуштао Ниш одлазеhи на 

положај, као и ван земље (Швајцарска), вероватно за потребе шифро

вања војне и дипломатске поште. У оваквим ратним приликама Петро

виh се уредно јављао својој мајци у Ниш. 

1916 

У току рата, поред рада на теоријским студијама, које је у то време 

објављивао у L'Enseignement mathematique (Geneve) и Comptes rendus Па
риске академије, и ангажованости у раду на криптографији за потребе 

дипломатије своје земље, Петровиh наставља рад на својим проналасци

ма. Јануара 27. послао је Француском заводу за патенте свој патент Cad
ran calendrier pour objets d' lюrlogerie, de Ьijouterie et autres, који је 1. јула 
заведен под бројем 480.780, а 21. септембра објављен у Brevet d'invention. 
Фирма Calendaria из Цириха реализовала је овај патент на картонском 
материјалу, који је "растурен" у више хиљада примерака. 

1917 

Боравеhи у Женеви Петровиh је радио на новој варијанти система 

шифровања и дешифровања дипломатске поште. Ратне прилике захте-
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вале су од Петровиhа да у овом послу буде што хитрији, а такође и што 

дискретнији у предложеном систему. У првој половини ове године са

ставио је нов систем шифровања и послао га у Посланство Краљевине 

Србије (Берн). Предложени систем био је врло успешан и одмах је 
ушао у употребу, а председник Никола Пашиh одао је признање Ми

хаилу Петровиhу. 

У време израде шифрантског система вођена је преписка између 

нашег посланика у Берну др Славка Грујиhа и Петровиhа. 

- Са краљевиhем Ђорђем борави у Лондону ради преговора о от

купу таблица гађања ваздухоплова брдским топовима. Ово је Петрови

hев резултат којег је принц хтео да уновчи. 

1918 

Петровиh је много путовао - просто невероватна покретљивост 

(сетимо се да је у шездесет треhој години пошао са међународном екс
педицијом у Северну поларну област). Имао је обичај да се сам себи 

јавља разгледницама и на тај начин обезбеди евиденцију својих путо

вања и успомена. Неоспорно, оригинална замисао! Ова обимна коре-. . 
спонденциЈа, можда Јединствена у свету, пружа нам тачне податке о 

Петровиhевом кретању. 

- Указом од 1. септембра Петровиh је унапређен у чин резервног 
инжењеријског капетана I класе. 

- ПочеШак paga на ну.мерички.м сйекШри.ма. -На седници Париске 
академије наука (25. новембра) професор Ј. Hadamard је приказао Пе
тровиhеву ноту из спектара Determination spectrale de .fonctions. 
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1918 

При крају рата, а нарочито после 1918. године Петровић активно 
учествује у сређиваљу научних и других прилика у земљи. Са Јованом 

Цвијићем ради на припремаљу материјала за мировну конференцију 

(обиман архивски материјал Министарства иностраних послова); 

спроводи обимну међународну сарадљу са многим научним друштвима 

и академијама; заступа Српску краљевску академију и Београдски уни

верзитет на међународним конференцијама, семинарима и прославама. 

Откриваље наше научне јавности иностранству и успостављаље међу

народних научних веза умногоме је заслуга Михаила Петровића. Ака

демик Радивој Кашанин је писао: "Са Михаилом Петровићем наша 
математика излази пред светску јавност и у овој се јасно и сигурно 

афирмира ... Михаило Петровић већ припада историји, оном херојском 
добу кад је мала Србија стварала своју културу и успевала да и својим 

културним постигнућима продире у свет". 

Још од 1894, када је Петровић дошао за професора Велике школе, 
па све до краја активног рада на Универзитету, љегова делатност је 

испуљена међународним везама. Трудио се, и жеља му је била да наша 

наука добије одређен међународни углед. Године 1932. јула 8. писао је 
из Caen-a Павлу Поповићу: "Драги Пајо. Данас почињу свечаности 5-сто
тегодишљице Универзитета. Свима им мило што смо и ми предста

вљени. - Одавде полазим за царство гусара. Много поздрава од твог 

Мике." 

Ове, 1918. године, од 26. новембра до 1. децембра у Паризу уче
ствује са председником Српске краљевске академије Јованом Жујови

ћем на П конференцији међународног савеза за научна истраживаља, 
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где је посебно интересантан став делегације о будућој међународној 
сарадњи савезничких земаља. 

- Дуго бављење на води приликом путовања и риболова инспи

рисало је Петровића за нека истраживања у науци и техници. На врло 

духовит и једноставан начин решава мерење дубине тела потопљеног у 

воду (подморница), што је и патентирао 1918. године (BF N° 96371). Ов
де, такође, треба указати и на два Петровићева поступка који су ушли 
у океанографску технику. Наиме, при повратку са другог путовања у 

Северну поларну област одгонетнуо је један врло важан проблем океан

ске пловидбе: како брод да раније одреди свој положај у односу на вели

ку, убитачну санту леда која плови према њему и доводи га у опасан 

положај. Поред овога, Петровић триангулативном методом мери са 

брода висину таласа у тренутку његове максималне висине (1935). 
Примена и коментари о патенту 96371 нису познати. 

1919 

Десетог јула академије наука у Загребу и Београду покренуле су 

иницијативу за оснивање Океанографског института на Јадранском мо

ру, чији ће вишегодишњи члан Одбора бити Михаило Петровић. 

- Петровић је боравио у Паризу за време коректуре своје књиге 

Les spectres numeYiques. Овом посебном студијом својих спектара Петро
вић у ширем облику упознаје научну јавност са овом врстом функцио

неле, која на врло једноставан начин повезује особине једне функције 

са скупом децималних бројева. Les spectYes numeYiques, са познатим пред
говором Петровићевог колеге са студија на Ecole Nom1ale Superieure -
познатог математичара Emille Borel-a, брзо је запажена у светској лите
ратури. Било је много похвалних речи: ингениозност, луцидност у бро

јевима, ретко виђена инвентивност, потпуно фундаментално дело и 

тако даље. Петровићје лично ургирао код Gauthier-Villars-a за ажурност 
у штампању. Овде је познато једно Петровићево писмо академику 

Милутину Миланковићу, које илуструје прилике под којима је ова књи

га одштампана, а уједно показује Петровићево заузимаље око дизања 

угледа Београдском универзитету. 

-Према одлуци Председништва Српске краљевске академије (16. ју
на), од 18. до 28. јула, на Ш састанку представника научних институција 
савезничких држава у Бриселу делегати Српске краљевске академије 

били су академици Михаило Петровић и Јован Цвијић. Петровић је у 
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Српском књижевном гласнику приказао рад ове конференције са 

посебним освртом на учешhе наших делегата. 

- Петровиh је свега четири пута упознао страну научну јавност са 

резултатима у феноменологији. Ове године у часопису Revue du Mois 
објављује рад Le novau d'analogie, где у виду кратких информација изла
же основе свог гледања на аналогије међу диспаратним појавама у 

природи. 

- У одсуству Михаила Петровиhа, професор Милутин Миланко
виh предложио је Савету Филозофског факултета (9. септембра) да се 
доцент Младен Бериh изабере за ванредног професора Универзитета. 

На седници Савета од 19. септембра Младен Бериh је изабран за ван
редног професора Универзитета. 

- Петровиh је активно учествовао у обнови рибарства на нашим 

језерима и Доњем Дунаву. У октобру учествује у обнови рибарства на 

Скадарском језеру. Министарство просвете обавестила је 27. септем
бра ректора Универзитета: "По тражењу Министарства Исхране и 
Обнове Земље О. Бр. 2254 од 22. септембра ове годинеГосподин Ми
нистар Просвете изволео је одобрити 15 дана одсуства г. др. Мих. Пе-

, тровиhу, професору Универзитета, да би, као признати стручњак у 
пословима рибарства, набавио потребан алат за обнављање риболова 

на Скадарском Језеру". 

- У октобр-у борави у Паризу за потребе Министарства исхране и 
обнове земље и Министарства спољних послова (израда новог система 
шифровања дипломатске поште ). Четвртог октобра обраhа се ректору 
Универзитета: "Част ми је известити Господина Ректора да hy, по јед
номе званичном послу због кога ми је г. Министар просвете одобрио 
осуство, бити у иностранству до краја овога месеца. Адреса hеми бити: 
Legation Royale de SerЬie". 

Свој систем криптографије, урађен за време I светског рата у 
Швајцарској (1927), Петровиh је по завршетку рата исправио и знатно 
усавршио. Исправљени систем Три карШона био је врло успешан и дуго 
се задржао у употреби за потребе дипломатије и војске. Петог децем

бра Петровиh је завршио исправку система. 

1920 

После рата Београд је знатно оскудевао у храни. Од ове, па све до 

1923. године Петровиh је својим "Карашем" и "Шараном", паробродом 
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Београдске рибарске заједнице, снабдевао у веhим размерама Београд 
свежом рибом. 

-Подноси рачун путних трошкова од Париза до Брисела, где је по 

одлуци Председништва Српске краљевске академије заступао Акаде

мију на Ш конференцији међусавезничких академија. Председништво 

Српске краљевске академије на скупу од 23. фебруара признаје све 
путне трошкове. 

- Петровиh је за јавни живот Београда био посебна и интересант

на личност, која је често изазивала коментаре пуне похвала за научни

ка. Он је био уистину феномен свога града, чије је присуство у сваком 

друштву, клубу, скупу или организацији било посебан догађај. Био је 

тражен са разних страна, позиван на разне свечаности и у разне управе. 

По природи повучен, ненаметљив, донекле стидљив и бојажљив (на 
пример, Петровиh ниједном није одржао јавно предаваље), трудио се да 

што мање буде ангажован. Министарство пољопривреде и вода реше

љем од 23. јануара поставило је Петровиhа за члана Управног одбора 
Државне класне лутрије. На обавештеље о овом избору, које је добио 

преко ректора Универзитета, Петровиh је 15. фебруара писмено одгов
орио: "Саопштен ми је данас овај акт и изјавио cai-1 да се ове дужности 
не могу примити". 

-Од Министарства финансија 22. марта добија средства за подиза
ље радионице за израду и оправку чамаца и весала. Радионица је са

грађена на Дорhолу у Београду, непосредно поред обале Дунава. 

- У послератним годинама Српска краљевска академија и Jugosla
venska akademija znanosti i umjetnosti сарађивале су у многим областима 
науке (нарочито на међународном плану), што се у првим годинама 
највише испољило у акцији око осниваља и подизаља Океанографског 

института на Јадранском мору. Сарадља академија у Београду и Загре

бу била је врло блиска до изградље Института у Сплиту, а настављена 

је и доцније- све до 1941. године. Српска краљевска академија је за ову 
сарадљу са Jugoslavenskom akademijom znanosti i umjetnosti имала свој од
бор за Океанографски институт, који је сваке године биран. Ове годи

не, на скупу Академије природних наука од 29. марта одређени су у овај 
одбор академици Живојин Ћорђевиh, Иван Ђаја и Михаило Петровиh, 

са задатком да у име Српске краљевске академије воде послове око 

подизаља Биолошке сШанице, како су у прво време назвали Океано

графски институт. На овој седници исти академици су овлашhени да 

ступе у везу са Министарством просвете ради упознаваља и добијаља 

финансијске помоhи. 
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На скупу Председништва Српске краљевске академије од 19. априла 
овај избор је и потврђен. 

Није случајан избор Петровиhа у Одбор за Океанографски инсти

тут. Петровиhева ретроспектива до 1920. године у области рибарства, 
као и нека искуства са међународних скупова о риболову, пружају пот

пуно оправдање. Српска краљевска академија је Петровиhа поставила 

у Одбор, поред теоретичара Ж. Ћорђевиhа и И. Ћаје, као практичара 

који је више пута показао да је у ондашњој Србији био и најбољи. Доц
није he околности учинити да у друштву са француским и норвешким 
океанографима Петровиh боље упозна океанографију и дарује јој не
колико запажених решења која су и данас интересантна у океанограф

ској техници. Поменимо овде да је при крају своје научне делатности, а 

двадесет година од ових дана када се предузимала изградња Института, 

Петровиh у Гоgи~ињаку Океанографског института објавио студију из 

океанографије, где је фауну и флору, посредством математичке ана

лизе, успео да подреди основним феноменолошким законитостима 

(механизам појаве, аналошко језгро и сл.). 

-Основано је паробродство Михаила Петровиhа. Петровиh купу

је од највеhег риболовног закупца Фрање Ловрековиhа из Новог Сада 
паробродиh, коме даје име "Караш". Поред "Караша" Михаило Петро
виh је имао још један дрвени шлеп и више чамаца. 

"Караш" је имао ове карактеристике: саграђен је 1918. године; дуг 
је 13, широк 2,85, висок 1,35 m; газио је празан 0,70, а теретан 1 m; радио 
је јачином од 25 ks; врло низак и карличаст, имао је напред дворницу у 
којој су становали заповедник и машиновођа, па и сопственик када је 
био на броду. 

Михаило Петровиh поверио је брод Адаму Симиhу, рибарском 
мајстору кога је изучио и извео на испит за бродовођу. У средини 
"Караша" била је машинска команда, а позади ње једна кабина где су 
становала два ложача. Један од њих је вршио дужност матроза: прао је 
и везивао брод који није могао примити више од пет особа. Био је једно 
време у Рибарској заједници, а 1930. је продат и однет у Босну на неко 
Језеро. 

-По казивању Ђорђа Карађорђевиhа, идеју за студију СкреШање 
ма2неШне и2ле у близини йокреШне ма2неШне масе ( саопштење у Ака
демији природних наукаод7.јуна) Петровиhје добио у току рата, 1917. го
дине приликом једне посете енглеском Адмиралитету. Проблем је у 
ефективном скретању брода у тренутку када открије потопљену мину. 
У поговору ове расправе Петровиh каже: 

"Проблем о коме је овде била реч може наhи интересантних при

мена на извесне практичне циљеве. Један брод на мору може нпр. бити 
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аутоматски управљан тако да насигурно и аутоматски избегне једну 

подводну, невидљиву, повеhу гвоздену масу. Он, тако исто, може бити 

аутоматски управљан тако да сам, аутоматски, коригира свој правац при 

приближавању једној гвозденој маси, тако да на ову насигурно удари. 
Такви су проблеми практички решљиви комбинацијом горњих рачунских 
резултата о смислу и величини скретања магнетне игле приближавању 

једној магнетској маси, и познатог факта да се може поставити физичка 
веза између промена правца магнетне игле и једнога низа сталних елек

тричних контакта око ње, и да се при том ни најмање не ослаби осет

љивост иг ле. Проблем је, као што се зна, решен помоhу варнице Ruhmko
rf-oвoг калема која скаче са врха игле на овоме нај ближи електрични кон

такт, на начин који је веh употребљен нпр. у Berisier-oвoj бусоли: пре
лазеhи са једног контакта на други (у току скретања иг ле), струја ставља 
интензивније или слабије у покрет један мали електрични сервомотор 
који управља крмилом брода. Тиме се поставља физичка веза између 
правца магнетске игле и правца самога брода, а користеhи се горњим 

рачунским резултатима може се на један прост начин постиhи да та веза 

буде таква да брод кад буде ушао у зону осетне акције магнетне масе, 

буде од ове аутоматски удаљен или к њој управљен, према томе како се 

кад xohe. Егзистенција такве зоне, као и приближна слика о њеноме прос
транству и јачини њеног утицаја на магнетну иглу, истакнути су на видик 

оним што је напред казано. А ако се опоменемо да је пространство те 

зоне, кад магнетна маса није компактна, веhе но у напред претпоставље

ном случају, као и да је њено дејство на магнетну иглу осетније кад рас

тојање двају магнетних полова те масе није занемарљиво према расто

јаљу игле од масе, јасно је да се са таквом једном основицом може рачу

нати при решавању великога броја практичких проблема". 

Своју методу избегаваља минског поља Петровиh је патентирао и 

исте године заштитио у Француском заводу за патенте. Реализација 

овог проблема није позната. 

-Београдски универзитет је знатно оскудевао у уџбеничкој литер

атури и 2. октобра ове године Министарство просвете упуhује захтев 
наставном особљу да приступи изради уџбеника и приручника, "а овом 

приликом расписане су и посебне награде". Као што је познато, Петро

виh је прешао и преко овог захтева и тек 1932. године издаје свој први 
уџбеник Рачунање са бројним раз.маци.ма. 

- Поједине обавезе и послове као ађутант Ђорђа Карађорђевиhа 

у току рата Петровиh је наставио и по свршетку рата. 

-Као познавалац теорије и праксе шифара (кбдирање поверљивих 
текстова), Петровиh је често консултован од стране војних власти. Према 



ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 535 

казивању родбине Младена Берића, Петровић је у Првом светском рату 
водио свој ратни дневник писан шифрама. Био је активан као резервни 
официр. Ради унапређења у чин резервног инжењеријског мајора, 22. де
цембра, инспектор Министарства војске и морнарице обраћа се ректору 
Београдског универзитета: "Част ми је замолити за дејство да г. М. Пе
тровић изјави у којим је јединицама у току ратова служио и где су његове 
ратне оцене, па изјаву његову доставити Инжињеријског инспекцији". 

1921 

Ове и 1922. године Петровић је хонорарни инспектор Министар
ства пољопривреде и вода ( сточарство ). 

- Универзитетски савет на седници од 12. јануара донео је одлуку 
да се Младену Берићу, ванредном професору Универзитета, прекине 
служба "ради заштите морала на Универзитету". 

-Као резервни официр, 15. јануара прима решење Министарства 
војске о добијању додатка у новцу и храни "због скупоће настале у 
поратним годинама". 

-У Загребу, на конференцији свих заинтересованих установа за 

рад Океанографског института, изабран је Одбор Института. Из Срп

ске краљевске академије у Одбор су ушли Живојин Ћорђевић и Михаи

ло Петровић. 

- У Српском књижевном гласнику објављује први рад из рела
тивитета под насловом Теорија релаШивиШеШа. У наредне три године 

Петровић ће објавити неколико радова из релативитета са жељом да 

оповргне Ајнштајнову дилатацију времена. 

- Петровић је још пре Првог светског рата био заинтересован за 

риболов на Охридском језеру. Тако је 1913. године у часопису Еконо
мист свог школског друга Касте Стојановића објавио економску ана

лизу риболова на овом језеру, а у Трговачком гласнику, исте године, 

објавио је наставак ове анализе. По завршетку рата приступио је, у 

заједници са банкама, организоваљу акционарског друштва под којим 

би било целокупно рибарство Охридског и Преспанског језера. Идеја о 

удруживању капитала ради коришћења богатства ових језера имала је 

противнике, а речи су дошле и до Народне скупштине. У Политици од 

31. маја 1921. године ова акција је нападнута у чланку под насловом 
Повоgо.м јеgно2 банкокраШско2 йокушаја: 
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"Месецима и месецима веh покушавају банке да зграбе у своје 
руке богати риболов на Охридском и Преспанском језеру. Најзад су 

неколико банака са г. Михаилом Петровиhем, професором Универзи
тета на челу, објавиле да су основале акционарско друштво и позвале 
су на упис акција. 

Тим поводом г. др. Илија Шуменковиh, народни посланик, упутио 

је Министру трговине ово писмено питаље: 'Пре неколико месеци био 
сам извештен да he целокупна експлоатација риболова на Охридском и 
Преспанском језеру бити предана у руке неколико банкара. Знајуhи да 

је риболов на Охридском језеру једино богатство сиромашног охрид

ског округа, а желеhи да то богатство остане у рукама народа тога 

краја и да не буде монополисано у корист неколико банака, ја сам про

тив горље намере интервенисао код надлежних министара. Онда ми је 

дато увереље да he се приликом решаваља питаља водити првенствено 
рачуна о интересима сиромашних становника из околине Охридског 

језера и да he ти интереси бити загарантовани ... '" 

- Двадесет седмог јуна упознаје Српску краљевску академију са 

радовима на подизаљу Биолошке станице на Јадранском мору. 

-У издаљу кљижаре Felix Alcan излази из штампе скраhен приказ 
(страна верзија) Еле.менаШа .маШе.маШичке фено.менолоzије из 1911. го
дине под насловом Mecanismes communs aux phenomenes disparates. 

-У раду Suг le nombJ'e е Петровиh је показао неколико израза за 
факторијел, као и поступак за прорачун броја е: 

e=f_!_n+l. 

0 2 n! 

-Указом од 12. јула произведен је у чин резервног инжељеријског 
мајора. У војсци је уживао углед као познавалац практичних проблема 

артиљерије (нпр. даљиномери), инжељерије и напред поменутих ши

фара. Иако је веh прешао педесет година, позиван је на војне вежбе. 

- Многа рибарска предузеhа широм земље била су заинтересо

вана за рад Рибарског акционарског друштва "Охрид", које је било тек 
у фази осниваља. Петровиh, као председник овог друштва, био је про
сто опседнут разним захтевима, понудама, молбама и слично. На при

мер, 30. јула ове године предузеhе "Сардина" из Сплита обратила му се 
детаљним описом сарадље. 

Меlјунароgна .мaiiie.мaiiiuчкa зајеgница. -На седници Академије 

природних наука од 14. новембра Петровиh и Гавриловиh упознају 
Академију са Статутом Међународне математичке заједнице и пред-



ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 537 

лажу да се код нас оснује национална заједница која би се учланила у 
Међународну математичку заједницу. Ово је био и предлог Профе
сорског друштва које је доставила материјал. На крају седнице 
одлучено је да Петровиh и Гавриловиh поднесу реферат о могуhности 

да Српска краљевска академија изврши организацију националне зајед
нице, те да проуче статут који је доставила Професорска друштво. На 

следеhој седници од 26. децембра прочитан је реферат Петровиhа и 
Гавриловиhа, у коме је предложено да националну секцију Међунаро
дне математичке заједнице организује Професорска друштво, а Српска 

краљевска академија "поради" у Министарству просвете да се добију 
средства за учлањавање. Ово је и учињено. 

-Са професором Миланковиhем Петровиh је написао веhи број 

реферата о приспелим расправама за Глас Српске краљевске академи

је и тиме знатно утицао на квалитет Академијине публикације. Према 

одлуци Академије природних наука од 17. октобра, Петровиh и Милан
ковиh у Академији природних наука 14. новембра и 26. децембра рефе
ришу о радовима Ђорђа Стојановиhа: Значај Ј и П 2лавно2 сйlава .меха

ничке йlеорије й1ойлой1е, Квалий1ай1иван и кванй1ий1ай1иван й1ойлой1ни 

сйlав йlер.моgина.мике и Граg и оgбрана og zpaga, и предлажу да се 
радови Станојевиhеви "одбију и не објаве у Гласу". 

- После жучних расправа у јавности, Народној скупштини и Ми

нистарству пољопривреде, где је веhи број посланика био против 

банкократског поступка у експлоатацији риболовног богатства Охрида, 

20. октобра основано је Рибарска акционарско друштво "Охрид", чији је 
председник био Михаило Петровиh, као акционар са највеhим бројем 

акција. Друштво "Охрид" имало је главницу од 3 000 000 динара, подељену 
на 12 000 акција по 250 динара. Извод из правилника одређује циљ Дру
штва "Охрид": "Циљ друштва је: рибарство, трговина са рибом и њеним 

продуктима; индустријска прерада и конзервираље рибе, послови који су 

у вези са рибарством или доприносе што бољем искоришhавању пловног 

парка, превозних средстава, просторија, инсталација и материјала". 

-У рибарењу на Сави и Дунаву Петровиh је са Ђорђем Карађор

ђевиhем имао заједнички аласки алат, при чему је Петровиh имао оби

чај да позајмљује поједине предмете са Двора. 

Реверс 

На йlри йара чиза.ма og 2у.ме које са.м йри.мио og 2. иуковника 

ЋорЬа КрсШиhа, а йо нареЬењу Њ. Кр. В. Краљевиhа ЋорЬа. 

7. Дец. 1921. 
Бeozpag 

Мих. Пейlровиh, 

йрофесор Универзий1ей1а 
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-Децембра 21. ургира у Министарству просвете "да се Београд
ском универзитету доделе девизна средства за улог у чланство Међу

народне комисије за математичку наставу са седиштем у Женеви". 

1922 

Излази из штампе ретроспективан приказ Петровићевог научног 
рада до 1921. године Notice suг les tгavaux scientifiques de М. Michel Petm
vitch, у издаљу Српске краљевске академије. 

Многи аутори наводе Notice ... као дело академика Милутина 
Миланковића (нпр. Тадија Пејовић, Енциклойеgија Ју2ославије, 6, стр. 
486), што је погрешно. У припремаљу анализе научног доприноса Пе
тровића за потребе љеговог кандидоваља за члана Париске академије 
наука, Миланковић је на седници Академије природних наука (17. окто
бар 1921) предложио да се објави Петровићев Notice ... Академија при
родних наука је то усвојила, а Миланковиh је за ову књиiу нaiiucao са

мо iipegioвop, при чему је био обавезан да га претходно изложи на сед

ници Академије природних наука (30. јануар 1922). Петровић је сам сас
тавио Notice ... ,при чему је о себи писао у трећем лицу. Библиографију 
у Notice ... Петровић је, такође, сам израдио. 

- Још једно признаље за научни рад. Ове године је изабран за 

дописног члана Чешке академије наука у Прагу. 

- Послове Рибарског акционарског друштва "Охрид" водио је ве

ћи број година Михаило Петровић као председник Управног одбора. 

Ево једног примера из пословаља друштва "Охрид" (реверс је саставио 

и написао Петровић): 

Реверс 

Примио сам og 2. Мих. ПеШровиhа, йреgс. Уйр. Оgбр. Р.А.Д. О. gру-
шШва "Охриg ". 

1 о Сйисак акционара Р.А.Д. О. 

2° Књи2у зайисника сеgница J-VJ Уйр. Оgбор. Р.А.Д. О. 

3° Обрачуне Ј, П, ЈП 2. Мих. ПеШровиhа о йримањима и изgацима 
за gрушШво, go 13. Фебр. 1922 (og оснивања gрушШва). 

4° Ори2иналне йризнанице и рачуне йо лисШи П ( оснивачки Шро
шкови, изgаци og оснивања gрушШва go 13. Фебр. 1922; йризнанице о 
йошШи и Шеле2рафу ). 



ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 539 

5°1800 gин. у Шаксеним маркама (йреоаuало og йоШврgе у2овора 
са gржавом о закуйу језера). 

6° Нало2е Ј. Х рв. ШШеg. за исйлаШу: Шри йо 5 000 g. и Ј og 1 О 000 gин. 

21. Фебруар 1922. 

Бео2раg 

Примио све ово 

Алек. Луковиh 

- Написао је више реферата за избор и реизбор наставног особља 
Београдског универзитета. Занимљив је случај у целости реферат 

Михаила Петровиhа и Јована Цвијиhа о избору Милорада Поповиhа за 

редовног професора физике. Очигледно физичара није било. 

-По одласку Младена Бериhа са Универзитет, Петровиh је после 

двадесет седам година рада на Великој школи и Универзитету остао 

опет сам на Филозофском факултету. Неоспорно, осетна празнина у 

настави математике. 

Петровиh поново прилази оспособљавању својих млађих сарадника. 

После Младена Бериhа и Симе Марковиhа, Петровиh је из послератне 

генерације математичара изабрао суплента Друге мушке гимназије у 

Београду, Тадију Ж. Пејовиhа за свог асистента. Петровиhева накло

ност према Пејовиhу почиње још од студија Пејовиhа, који читаве две 

године станује код Петровиhа као студент самац. У прво време Пејовиh 

је радио као асистент - дневничар, а од априла 1922. као указни аси
стент. 

- Добија још једног сарадника на Београдском универзитету и, 

доцније, у Академији. По доласку у Југославију професор Никола Н. 

Салтиков се брзо укључује у научни ~ивот нове средине. На седници 

Савета Филозофског факултета од 4. априла ове године Салтиков је 
изабран за редовног контрактуалног професора Универзитета. 

- У јуну ове године користи се најтежим шлепом бродарског син
диката Београда за масовни лов у Ћердапу. 

- Као члан Одбора Океанографског института, на седници Акаде

мије природних наука од 27. јуна чита писмо - саопштење о подизању 

Биолошке станице на Јадранском мору и "да су Министарства просве

те, привреде и војске одредила своја средства за изградњу ове станице". 

Ово је Петровиh поновио и на седници Председништва Српске 

краљевске академије од 23. октобра ове године. 

-Учествује у раду Вишег суда за ратну штету. 
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- Учествује у прослави 50-годишњице рада професора Симе М. 
Лозаниhа. У Сйо.меници ове прославе Петровиh је објавио рад Хе.мија 
и .маiйе.маШика, где у краhем обиму излаже значај математике у хемиј

ским наукама и поново приказује хемијску методу интеграције Riccati-eвe 

Једна чине. 

- Између два рата посебно интересантна личност у математици 
код нас био је Владимир Вујиh, професор математике у Скопљу и поз

нати есејиста у Српском књижевном гласнику за филозофске науке. Од 

Петровиhевих ученика Вујиh је сигурно био највише заокупљен про

блемима математичке феноменологије, што показује и његов рад у 

Српском књижевном гласнику под насловом Иgеал науке. Ово је, поред 

студија Касте Стојановиhа из 1912. године, нај значајнији и најквалитет
нији приказ феноменологије између два рата. Велики је губитак што 

околности нису довеле до Вујиhеве докторске тезе из феноменологије. 

Ово би, свакако, много значило за данашња преиспитиваља Петрови

hеве феноменологије. 

Петровиh је имао са Вујиhем стручну преписку о феноменологији 

и штета је велика што је сачувана само једно писмо. 

-Врло је ангажован у раду Океанографског института. У октобру 

дејствује у Министарству пољопривреде и вода за средства потребна за 

подизање Океанографског института на Јадранском мору. 

-Изабран је за члана научног друштва Association fraщ:aise pour l'a
vancement des sciences у Паризу. 

1923 

Петровиhев Notice ... заинтересовао је међународне математичке 
кругове. Тако је Председништво Српске краљевске академије на сед

ници од 30. јуна одлучило да се молби Калифорнијског универзитета 
изиђе у сусрет и пошаље Notice suг les tгavaux scientifiques de Micl1el Petгo
vitcћ. 

- Од првих дана научног рада Петровиh сарађује са чехослова

чким математичарима. У Чехословачкој објављује и своје прве научне 

расправе. Ово, као и општи научни углед учинили су да га Чехословаци 

бирају за дописног члана Аьадемије и више својих научних друштава. 

Двадесетог фебруара изабран је и за почасног члана Jednote ceskosloven
skych matematiku а fysiku у Прагу. Председник Jednote, професор К. Peti, 
упуhује овом приликом поздрав Петровиhу и искрене речи о напретку 

словенских математичара. 
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- Односи Петровића и професора Владимира Варићака били су 

одлични. Њих двојица имали су сталну преписку, а приликом разних 

конгреса у иностранству били су стално у истом друштву. 

После пуних дванаест година од када је у Гласу LXXXIII (34) обја
вио своју ИнШерйреШацију Шеорије релаШивиШеШа у 2еомеШријиЛоба

чевско2, Варићак се ове године обратио лично колегама у Београду -
Петровићу, Миланковићу и Гавриловићу, ради штампања посебне 

књиге Ј. N. Lobatschefsky und А. Einstein - Eine Interpretation da Relativitdt
stheorie im unendlichen Raume negativer Krйmmung. Петровић је са својим 
колегама саставио писмо Министарству просвете ради добијаља сред

става за штампање Варићакове књиге. Ово писмо прочитано је и у 

Академији природних наука (седница од 30. јуна) са циљем да и Српска 
краљевска академија препоручи Варићакову књигу. 

- Како је Тадија Пејовић после одбране своје тезе и обавезног 

штампања тезе у 100 примерака испунио све услове за доктора наука, 
25. октобра извршена је промоција. Наводимо у целости записник са 
ове промоције. -< 

Зайисник 

Промоција Г. Таgије Пејовиhа за gокШора филозофије, која је 

извршена 25. окШобра 1923. :Zog. у чеШири часа йо йоgне. 

Присуствовали су 

РекШор УниверзиШеШа, Г. Б. Гавриловиh 

Декан Филозофско2 факулШеШа, Г. В. К. ПеШковиh 

Чланови комисије: Г. Г. Мих. ПеШровиh, А. Билимовиh и М. Ми

ланковиh. 

Декан Филозофско2 факулШеШа исШакао је у zлавним црШама 

најважније сШвари у gисерШацији Г. Пејовиhа, објавио је ga је канgиgшu 
исйунио све услове йроШкане законом о УниверзиШеШу, уреgбама и 
йравилима о gокШорском исйиШу у Филозофском факулШеШу, и у име 
факулШеШа, йрема члану 34 Уреgбе о изменама и gойунама Философ
ско2 факулШеШа, йро2ласио Г. Пејовиhа за gокШора филозофије. 

Декан Филозофскоz факулШеШа 

В. К. ПеШковиh 

Чланови исйиШноz Оgбора: 

Мих. ПеШровиh 

М. Миланковиh 

Ан. Билимовиh 
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- Одобрељем Министарства просвете, од 19. априла до 30. маја 
борави у Цириху ради припремаља и штампаља своје кљиге Durees 
physiques independantes des dimensions spatiales. 

1924 

На главном годишљем скупу Српске краљевске академије одржа
нам 18. фебруара ове године професор Милутин Миланковић изабран 
је за редовног члана Српске краљевске академије. Ближи сарадник 
Петровића са Универзитета значио је много у развоју научног живота 
Српске краљевске академије. 

- Изводи бродарски подвиг са својим "Карашем" (Петровићев 
пароброд). Отвара путничку линију од Београда до Обреновца, Савом 
и Колубаром. Наиме, специјално адаптираним шлепом за мали газ 

Петровићево паробродство "Караш" наредне две године превози пут
нике и робу на овој линији. 

- Приближавала се Петровићева тридесетогодишљица рада на 

Универзитету у Београду, те је 5. марта.оветодине указом Владе преве
ден у зваље редовног професора Универзитета, са правима чиновника 

I класе П групе. 

- У послератним годинама теорија, релативитета нагло избија у 
први план многих научника и установа. Скоро да није било угледног 

научног радника који није писао о овој "сензационалној теорији" из 

1905. године. Наука је поделИла људе на присталице и противнике Ајн
щтајнове, али постепено је релативитет добијао све већи број својих 

истраживача. 

Михаило Петровић, такође, није могао да остане по страни и пре

дузима истраживаља у овој новој области механике. Жеље нису биле 

чисто теоријске природе, већ усмерене експерименту којим је хтео да 

добије айсолуШну јеgиницу за време на коју немају утицаја место, брзи

на, маса и други механички параметри (референтни координатни си-
сrем). · 

Према архивској грађи, а нарочит:о из преписке Петровића и Ђорђа 

Карађорђевића у периоду од 1921. до 1924. године, када је Карађорђе
вић слушао Ајнштајна у циклусу предаваља на Сорбони, може се за

кључити да је директан утицај на Петровића учинио Ђ. Карађорђевић 

са идејом да се оповргне релативитет. 

Петровић је објавио четири рада из релативитета. Најпре у Срп

ском кљижевном гласнику 1921. године непосредно после преписке са 
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Ђорђем Карађорђевићем, где на популаран начин износи основе Ајн
штајнове теорије и најављује резервисаност о дилатацији времена. 

Следећа два рада Петровић је објавио у Гласу CXXVII и Memoires 
Београдске опсерваторије 1933, који непосредно произилазе из основ
ног Петровићевог рада Durees physiques independantes des dimensions spa
tiales објављеног у Цириху 1924. године. Ову посебну кљигу Петровић 
је саопштио и у Париској академији наука (седница од 10. марта 1924). 
Према рефератима о овој кљизи, научна јавност се уздржавала од изно

шеља мишљеља о Петровићевој концепцији апсолутне јединице за вре

ме (Kratzer, Esclangon, Metz, С. Марковић и др.). Највише похвала дао је 
Dopp у Revue des questions scientifiques (1924, V, рр. 507-508), а канадски 
математичари позивају Петровића на свој конгрес (Торонт6) како би 
им изложио нов начин мереља времена. 

Принцип Петровићеве методе састоји се у једноме на први поглед 

чисто математичком факту, али за који Петровић налази и једну инте

ресантну физичку интерпретацију која га је и довела до методе мерења 

времена. "Време се може мерити помоћу извесних физичких величина 

које мере одређују специфичку особину материје и које су независне од 

места посматраља и од брзине кретаља, тако да разни посматрачи, ма 

где· они били и ма каквим се брзинама они кретали, морају за те физи

чке особине, па дакле и за само време налазити исти број. Метода је 

општа и обухвата разне физичке факторе такве врсте." 

Да би показао да је ова метода не само практички остварљива, већ 

и врло прецизна, Петровић излаже у појединостима један љен специ

фичан случај: мереље времена помоћу специфичког електричног отпо

ра једне одређене хемијске супстанце, на пример живе, у одређеним, 

увек истоветним физичким приликама (иста температура, притисак 
итд.). Такву једну методу, а ради одредбе апсолутне јединице мере, упо

требио је француски физичар Липман, Петровићев професор на Нор

малној школи (1887). Према овој методи, специфични електрични от
пор живе има исШу бројну вреgносШ коју има и један известан размак 

времена регулисан нарочитим електричним апаратом, и то на такав 

начин да једнакост између бројних вредности отпора и тога размака 

времена није ниуколико поремећена кретаљем посматрача. Па пошто 

је овај отпор у истоветним физичким приликама апсолутна физичка 

константа, то he и на тај начин одређен размак времена бити независан 
од кретаља посматрача. 

Петровић се не задржава на последицама које собом повлачи 

могућност таквих начина мереља времена. Непосредне су последице, 

уосталом, и саме по себи очевидне: релативисти могу бити у праву што 

примељује своје закључке само на време мерена на начине који улазе у 

оквир љихових посматраља, али никако не и на време мерена на начине 
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овакве какве излаже Петровиh. Њихови начини мерења веh унапред 

садрже оно што се у резултату јавља као особеност (дилатација време
на као последица самога претпостављеног начина распростирања свет

лости на коме је основано мерење времена), и оно што они из тога 

изводе није ништа друго до оно што су сами унапред у то ставили. 

Петровиh је завршио своју студију изреком енглеског релативисте 

Едингтона- која умногоме илуструје суштину Петровиhевог резултата 

t=Лt1 , Л=l 

- да је време увек једнако сопственом времену: "Открили смо чудне 

отиске стопала на обали онога што се не зна. Да бисмо себи објаснили 

откуда ти отисци, конструисали смо теорије, све оштроумније и све 

дубље једна од друге. Напослетку смо успели реконструисати створа 

који је оставио те отиске, и наишло се да тај створ није нико други но 

сами ми!" 

Канадски математичари позивају Петровиhа на Пети интерна

ционални конгрес (Торонто): 

САВЕТУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

У йочеШку Aв2yciiia ове 2og. ogpжahe се у Канаgи (УниверзиШеШ у 
Topoнiiiy) МеЬунароgни кон2рес .мaiue.мaiiiичapa на коме he биiiiи за
сШуйљене 2oiiioвo све gржаве евройске и а.меричке. 

Ја сам йозван ga на Шо.ме Кон2ресу оgржи.м йреgавање о својој 
сйекШралној рачунској .мeiiiogи, као и о своме начину айсолушно2 .мере

ња времена. Био бих вољан ogaзвaiiiи се овоме йозиву, у инiiiepecy наше 

науке, ако би .ми се из буџеШске йapiiiиje Mиниciiiapciiiвa Просвете, 

оgреЬене за учесШвовање на .меЬунароgни.м кон2реси.ма, оgреgила нов

чана йoiiiйopa. Ја не .мо2у ни йо.мишљаШи на Шо ga .ми се ga цела йо
Шребно2 за Шо сума (која износи око 500 gолара), веh само онолико 
колико се буgе .мо2ло, а ociiiaiiiaк Шрошкова йоgнео бих из својих ли

чних cpegciiiaвa. 

Молим Caвeiii ga изволи йрихваШиШи овај йреgло2 и учинити йо 
ње.му gаље кораке. У иciiio време .молим за овлашhење ga на овоме кон-
2ресу засШуйа.м Бео2раgски УниверзиШеШ. 

8. Айрила 1924. 2. Професор Maiiie.мaiiiикe на Универз. 

Бео2раg Мих. Пeiiipoвиh 

Петровиh је на Конгресу (11-16. август) заступао Академију и 
Београдски универзитет. Добио је високо почасно место: био је пот-
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председник Конгреса и председник I секције (теоријска математика). У 
овој секцији одржао је предаваље из својих спектара- Correspondance 
entre !а fonction et !а fraction decimale. Да ли је Петровић излагао своје 
резултате из теорије релативитета (апсолутно мерење времена), није 

познато. 

-Изабран је 24. априла за иностраног редовног члана Чешке ака
демије наука у Прагу. 

- Петровић је у правом смислу речи прегалачки радио на јачању 

квалитета наставе на Универзитету и на развоју математичких наука у 

Академији и на Универзитету. Издвајао се дуги низ година од осталих 

професора талентом да окупи људе око науке, да изграђује научни под

младак. Петровићев научни живот био је изузетна појава ондашње нау

чне средине. Више је волео такозвани институтски рад, док се у наста

ви, и поред великог броја самосталних курсева, трудио да што више 

укључи своје сараднике, најпре Младена Берића и Симу Марковића, а 

потом Тадију Пејовића, Антона Билимовића, Николу Салтикова, Јова

на Карамату и друге. 

Поред ових квалитета, Петровић је имао сјајну способност да 

научни живот Академије и Универзитета повеже са међународним 

научним догађајима и тиме успостави неопходну сарадњу. У научним 

пословима са иностранством Петровић је имао трајне успехе и трудио 

се увек да допринесе "дизању угледа нашег Универзитета". 

Ове године на VI скупу Академије природних наука од 3. новембра 
предлаже Српској краљевској академији да усвоји предлог (молбу) 
француских математичара да Академија да своје покровитељство њи

ховој публикацији Memorial des Sciences mathematiques. Председништво 
Српске краљевске академије усвојило је Петровићев предлог. 

Ова позната колекција француских математичара излазила је под 

покровитељством академија наука у Паризу, Београду, Бриселу, Буку

решту, Кракову, Кијеву, Мадриду, Прагу, Риму, Стокхолму, затим So
ciete mathematique de F1-ance и Фондације Mittage-Leffler. 

- Према одлуци од б. октобра, Петровић и Гавриловић у Академи
ји природних наука 22. децембра подносе реферат о раду Вука Липа
новића Прило2 Шеорији конформно2 йресликавања йомоhу елийШи

чких функција. Референти су предложили "да се рад може штампати у 

Гласу ако писац расправу преради по напоменама референата". На сед

ници Академије природних наука од 4. маја 1925. године прочитан је 
нови реферат Петровића и Гавриловића и одлучено је да се Липано

вићева расправа објави у Гласу (Глас CXVI). 
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Овом приликом референти су захтевали да Академија природних 

наука усвоји став: "да сваки писац наведе литературу по којој је своју 
расправу радио и да назначи шта он сматра да је ново у његовој ра

справи". 

- Било је тешко одредити локацију будуhем Океанографском ин

ституту на Јадранском мору. У овом настојању, као члан Одбора, Пе

тровиh је предложио да се ангажују стручна лица из иностранства која 

he одредити најоптималнији положај. Петровиh је предложио океано
графа и рибара Gast-a из Хамбурга (позната је лична преписка Gаst-Пе
тровиh). 

На скупу Академије природних наука од 22. децембра ове године 
прочитан је предлог чланова Одбора за Биолошку станицу (Океано

графски институт) на Јадрану - М. Петровиhа и Ж. Ћорђевиhа "да се 
Richard Gast-y изда финансијска помоh како би обишао Приморје ради 
изналажења најповољнијег места за подизање станице". 

1925 

Јануара ове године основано је Удружење универзитетских на
ставника, чији he дугогодишњи члан бити и Михаило Петровиh. 

- Најважнији тип диференцијалне једначине са осцилаторним 

интегралом јесте хомогена линеарна једначина другог реда. Међутим, 

у раду Диференцијалне јеgначине йрво'iа pega са осцилаШорни.м инШе
'iрали.ма ( саопштење Академије природних наука од 26. јануара) 

Петровиh поставља проблем: које су то једначине 

(А) у"+ ro (х)у =О, 

чији општи интеграл задовољава једну једначину облика 

(В) у' =f(x, у) 

и добија резултат да најопштији облик једначине првог реда (В), чији 
општи интеграл задовољава линеарну једначину (А), јесте онај за који 

одговарајуhа функција/задовољава једначину 

Ф (ру + qf, ry + s/) = О. 
У другом делу рада Петровиh уопштава овај услов користеhи се 

својим резултатима са конгреса у Кембриџу (1912) и докторском тезом 
(1894). 

-Након 14 година од излажења откупио је од Српске краљевске 
академије 12 примерака своје књиге Еле.менШи .маШе.маiйичке фено.ме-
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нолоzије. На седници Председништва Српске краљевске академије ове 
године одлучено је да се Петровићу "у пола цене" изда 12 књига Еле
.менаШа. 

- Неколико година по завршетку Првог светског рата, када су се 
прилике у земљи и на Универзитету потпуно средиле, научни радници 
у Академији и на Универзитету почињу нагло да одлазе на иностране 
научне скупове. Да би се у слању људи на иностране конгресе имао од
ређен поступак, 9. марта Универзитетска управа одлучује да се пропи
шу правила о учествовању универзитетских наставника на међународ

ним конгресима у иностранству "и тога ради саставила је и Одбор који 

ће имати да та правила пропише". Одлуком ректора Београдског уни
верзитета од 12. марта у Одбор за израду овог правилника ушли су про
фесори: Веселин Чајкановић, Иван Ђаја, Михаило Петровић и Ђорђе 
Јовановић. 

- После Конгреса у Торонту Петровиh је рад овог конгреса опи
сао у Српском књижевном гласнику (1925, t. XIV, 2). Очигледно, Петро
вић није саопштио "своје апсолутно мерење времена". Наводимо у це
лости овај извештај. 

"Од 11. до 16. августа прошле године одржан је у Торонту (Кана
да) Међународни конгрес математичара. На њему су биле заступљене 
све европске државе осим Немачке, Аустрије, Мађарске и Бугарске, 

као и државе северне и јужне Америке и енглеске колоније. Наш Бео

градски Университет и Српску Краљевску Академију заступао је 

Д-р Михаило Петровић, професор Београдског Университета. 

Конгрес је свечано отворен 11. августа пре подне, у великој сали 
Университета у Торонту, у присуству највиших просветних власти у 

Канади. Председник конгреса био је проф. Ј. Fields са Университета у 
Торонту, а један од потпредседника конгреса био је делегат наше држа

ве, који је у исто време био и један од председника 1 секције (секција за 
теоријску математику). 

Главни задатак конгреса био је тај да се на њему прикажу најнови

ји правци у којима се у последње време ориентишу истраживања у 

областима математике и њених примена, и у којима би, у интересу што 

бржег напретка математичких дисциплина, требало заједничког рада и 

здружених напора. У исто време, а опет у истоме циљу, изложени су од 

оних који су за то најкомпетентнији, важнији резултати до којих се у 

последње време дошло у појединим математичким дисциплинама и 

најновије методе, а о којима би, због разноврсности и разбацаности пу

бликација на разним језицима, било тешко обавестити се у довољној 

мери. На послетку, од не мањег значаја био је и тај циљ да се истражи

вачи на истим пољима међу собом лично упознају, да се споразумеју и 
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разделе послове у које су заједнички упућени, било по личним склоно
стима, било по приликама у којима су. 

Ради лакшег и бржег обављаља послова груписане су секције, ко

јих је било шест: I. За теоријску математику; П. За геометрију; Ш. За 
механику, математичку физику и астрономију; IV. За инжељерство; 
V. За статистику, политичку економију и осигураље; VI. За математи
чку историју, филозофију и дидактику. 

Предаваља, саопштеља и дискусије били су на француском, енгле

ском италијанском језику. Делегат наше државе одржао је предаваље 

О оgносима између gва основна мailieмailiичкa йојма: функције и броја, 

који су били предмет љегових дотадашљих радова. Ти су односи садр

жани у једној општијој теорији: у математичкој спектралној анализи, 

коју је предавач разрадио и у основици и у појединостима. 

На дан 16. августа по подне била је завршна седница у свеЧ:аној 
сали Университета, на којој су донесене разне одлуке од општијег 

интереса за будућа математичка истраживаља и за будући заједнички 

рад истраживача. Рад конгреса биће публикован у једном нарочитом 

зборнику. 

Конгрес је одржан у Канади на изрични захтев тамошњих Универ

ситета, који је и Канадска Влада свесрдно прихватила и од своје стране 

припомогла да и љегова материална страна буде што боље осигурана. 

Учесници конгреса he се са дубоком захвалношћу сећати широког 

гостопримства које им је указано и свих пријатности којима су били 

обасути. Од ових, нека је наведена само та да им је, по довршеном 

научном послу, стављен на расположеље специалан воз за путоваље по 

Канади, чиме им је дата прилика и могућност да, за време нешто маље 

од једног месеца, пропутују целу Канаду од Атланског до Тихог 
Океана, да прегледају канадске научне, просветне, културне, привре

дне и друге установе и упознају се са свим оним што представља дана

шљу Канаду у културном и економском погледу." 

- Дойринос међунароgним научним везама. - Ангажоваљем Пе

тровића, а посредством Националног комитета математичара, Српска 

краљевска академија постаје члан Union intemationale mathematique са 
седиштем у Гану. 

- Опет једно међународно признаље. Научио друштво "Шевчен

ко" у Лавову 28. марта бира Петровића за редовног члана Природно
-математичке секциЈе. 

- Развој Астрономске опсерваторије у Београду у директној је 

вези са наставним особљем Математичког семинара Београдског уни

верзитета, а нарочито са младим професором Војиславом В. Мишкови-
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hем, који је организацију и научни рад на Опсерваторији спровео до 
краја веома успешно. 

Са групом наставника теоријске и примењене математике Бео
градског универзитета Петровиh 30. априла ове године учествује у по
кретаљу изградње нове астрономске опсерваторије. По ондашњој за

мисли ова опсерваторија је требало да буде на Авали. Локација за гроб 

Незнаном јунаку одвела је оснива че Петровиhа, Гавриловиhа, Билимо

виhа, Мишковиhа, Миланковиhа, Кашанина и друге на огранке Фру
шке горе. Као што је познато, Опсерваторија је изграђена на Великом 

Врачару, тада најпогоднијем месту околине Београда. 

Наводимо први став овог предлога. 

ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

Потписати наставници математских наука Београдског Универ

зитета, убеђени да је за развитак и напредак не само екзатних наука, но 

и целокупне наше културе и одржавања веза између ње и западних кул

тура, неопходно потребно да на нашем Универзитету и Држави буде 

заступљена и Астрономска Наука у оној мери, која одговара кул

турном нивоу Университета и Државе, сматрају за потребно да се 

поред досада учињених мера предузму још и следеhе: 

1. Да се geo Авале, који лежи изнаg изохийсе 480, а обухвата шест 
хектара, резервише за йоgизање астрономске ойсерваторије. 

Овај је корак неминовно потребан пошто је у данашњој Опсерва

торији, стешњеној у вароши и опкољеној зградама, искључена потпуно 

свака могуhност за успешан астрономски рад. Сем тога, та Опсерва

торија је веh заузета метеоролошком службом и треба да постане цен

тралом целе метеоролошке службе у Краљевини, тако да би била 

искључена могуhност да се у истој згради развија и астрономска опсер

ваторија. 

Авала, међутим, својом висином (522 m) и непосредном близином 
престоници, пружа могуhност да се на њој временом развије опсерва

торија која би по свом положају и атмосферским условима била најбо

ља од свих опсерваторија европских престоница. 

- Пријатељство између Ђорђа Карађорђевиhа и Михаила Петро

виhа потиче још из 1904. године када је Петровиh поучавао Карађор
ђевиhа математичким наукама. Четвртог маја, када је отпочело дугого

дишње изгнанство Ђорђа Карађорђевиhа, није био поштеђен ни Ми

хаило Петровиh. Тога дана је извршен изненадни претрес Петрови

hевог стана, док је у међувремену Ђорђу Карађорђевиhу саопштено да 

му је Беље одређено као место сталног боравка. Претрес је још извр-
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шен код Јаше Продановића и Миливоја Анђелковића, пуковника у пен

зији. 

Ову сензационалну вест сутрадан је објавила "Политика" под на
словом Краљевиh ЋорЬе. 

-Време од 1. јуна до 15. августа проводи у Швајцарској и Францу
ској. Краљевић Ђорђе је ухапшен и професор жели што пре да напусти 

Београд. 

-Од 27. јула до 2. августа учествује на конгресу Француске зајед
нице за унапређење наука (Association fraщ:aise рош l'avancement des sci
ences) у Греноблу. У секцији за математику Петровићје саопштио своју 
расправу Sur une classe de fonctions entieres, која је у Зборнику Конгреса 
и објављена (рр. 61-63). Овај рад FdMje два пута приказао и то: В. 52, S. 
1342 (Grunsky) и В. 52, S. 1343 (Wielandt). 

- Рибарска акционарско друштво "Охрид" одржавало је сваке 

године редовне зборове акционара. 28. јуна ове године одржан је IV ре
довни збор. Наводимо текст признанице са овог скупа. 

Признаница 

Г. .......... из .......... gейоновао је коg .......... комаgа .......... акција Ри-
барско2 Акц. Дру~ишва Охриg раgи учесШвовања на IV реgовном збору 
акционара који he се оgржаШи у Бео2раgу, у ценШрали ово2а gрушШва, 
на gан 28. Јуна Ш. 2. у 9 час. йре йоgне. 

Ако акционар жели ga 2а gру2и акционар засШуйа на збору, Шреба 
ga исШо2а овласШи за Шо на йолеЬини ове йризнанице. 

У замену за ову йризнаницу изgаhе се на gан збора улазница за 

збор. 

Дейоноване акције враhају се у замену за ову йризнаницу или 

улазницу. 

30. Јуна 1925. 2. 
Бео2раg 

Преgсеgник 

Мих. ПеШровиh 

-Уводи појам ШрансмуШације једне функције 11(}). Уопште, под 
трансмутацијом једне функције .f(x) подразумева се такав један скуп 
рачунских операција које, када се изврше над функцијомf(х), дају као 
резултат другу једну одређену функцију F(x), која на тај начин gериви
ра из функције f(x). 

Извесне трансмутације blj), примењене на једну одређену класу (ј) 
функција, доводе до једне класе функција (F), карактерисане каквом 
релацијом између елемената који одређују једну функцију класе (ј) и 
оних што одређују једну функцију класе (F). 
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Такве би врсте била трансмутација !l(/) која би, примељена на јед
ну произвољну функцију.fнезависно променљиве количине х, трансму
тирала ову у једну функцију F исте променљиве, чији би сваки кое
фицијенат Маклореновог реда, који је представља у близини вредности 

х= О, био једна одређена и позната функција одговарајуhег коефици

јента функције .f. 
На скупу Академије природних наука од 14. децембра ове године 

саопштио је своју расправу ТрансмуШације функција йреgсШављених 

йоШенцијалним реgовима, где, поред других, добија и следеhи резултат: 

"Релација 

21t 21t 

S(x)= l 
1 

f ... fФdt1 dt2 ••• dt
1
,_1 

(2п)l'-
о о 

решава проблем наласка трансмутације !l(y) која, примељена на прои
звољан полином /(х), трансмутира га у други полином истога степена, 

чији су коефицијенти дате функције одговарајуhих коефицијената 

првобитног полинома/(х)". 

О овој расправи. писао је академик Јован Карамата у FdM (В. 52, S. 
297). 

-Указом Ађ. бр. 28986 од 6. септембра произведен је у чин резер
вног инжељеријског потпуковника. Ово је последљи и највиши Петро

виhев чин у војсци (резервни официри нису напредовали даље од овог 

чина). 

1926 

Често се користи страним библиотекама за своја научна истражи

ваља. Овом приликом тражи три месеца одсуства од наставе на Уни

верзитету: 

САВЕТУ ФИЛОСОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Да бих мо2ао gовршиШи своју Шеорију "МаШемаШичких сйек

Шара ", за коју сам gao скицу у Spectres numeriques (шШамйану у Паризу 
1919. 'iog.), йоШребно ми је Luромесечно осусШво које бих йровео у 
Француској за време og 1. Айрила go 30. Јуна Ш. 2. као време каg су оШ
ворене библиоШеке и каg page УниверзиШеШи у иносШрансШву. 

Ја бих оgржао исйиШе у фебруарском року и йреgавања из Тео
риске МаШемаШике go краја МарШа Ш. 2. За време мо2а осусШвовања 
йреgавања и исйиШе из 2руйе маШемаШичких наука ogpжahe йроф. 
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г. Никола СалШиков и gоценШ за Теориску МаШемаШику г. Др. Таgија 
Пејовиh Шако ga моје осусШвовање у навеgеноме року неhе ремеШиШи 
ни насШаву ни исйиШе у Шој груйи наука. 

Молим СавеШ ga изволи оgобриШи ми ово осусШво које Шражим 
јеgино због научних йоШреба, и уйуШиШи ову молбу Госйоgину Рек
шору на gаљи йосШуйак. 

У Београgу 

1926. 
Професор Теориске МаШемаШике 

Мих. ПеШровиh 

-Један од најспособнијих Петровиhевих ученика, Јован Карамата, 

полаже ове године (одлука Управе Филозофског факултета од 9. марта 
1926) докторски испит пред комисијом: Михаило Петровиh, Никола 
Салтиков и Антон Билимовиh. Према литератури (часописи FdM Bul
letin SMF и др.) докторска теза Јована Карамате О јеgној врсШи грани
ца сличних оgређеним инШегралима била је запажена по резултатима 

који су врло брзо нашли одређену примену у науци. 

- Тридесетих година овог века публикације Српске краљевске 

академије знатно се обогаhују у квалитету расправа и техници љиховог 

штампаља. Глас почиље да доноси кратке садржаје на страним језици

ма, а 1932. излази и Bulletin. 
На седници Председништва Српске краљевске академије од 5. апри

ла "одлучено је да се упути допис штампарији 'Макарије', према којем 

he та штампарија, а у споразуму са академицима М. Петровиhем, 
Б. Гавриловиhем и М. Миланковиhем, бити дужна да набави модерније 

математичке знаке него што су били досадашљи љени знаци". 

- Петровиh није пропуштао ниједну манифестацију Француске 

заједнице за унапређеље наука, чији је био члан и дугогодишљи поча

сни председник секције за математику. 

Маја ове године на конгресу Заједнице у Лиону приказује из свог 
потпуно оригиналног ствараља рад Spectгes des fonctions d' une vaгiaЬle 
гepгesentaЫes analytiquement. Касније је Петровиh резултате овог саоп
штеља објавио и у Гласу Српске краљевске академије, под насловом 

Бројни сйекШри йојава. Оваква иступаља са спектрима довела су Пе

тровиhа 1928. године у слушаонице Сорбоне, где је одржао циклус преда
ваља из математичких спектара у летњем семестру школске 1927/28. го
дине. 

- На седници Matematicko-prirodoslovnog razreda Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti од 4. децембра примљен је Петровиhев рад 
О инШегралу йроgукаШа gвеју функција и објављен у Rad-y (кљ. 232). И 
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овом приликом Петровиh је показао да у објављиваљу својих расправа 

има следеhи метод: или расправу "домаhе верзије" у скраhеном обиму 

приказује у страној периодици, или неки свој ранији рад, у било којој 

периодици, проширује или допуљује. 

- На скупу Академије природних наука 20. децембра приказује 
своју расправу Бројни сйекШри йојава (Глас CXXVII). Овај рад, који је 
најмаље коришhен од данашљих "спектралиста", по нашем мишљељу, 

у ведикој мери значајан је по томе што Петровиh излаже иgеју налаже

ља овог функционала. А у одељку о спектрима пребројљивих скупова 

Петровиh, користеhи се Воrеl-овим резултатима (Leqons sur la theorie des 
.fonctions, 1914), показује савремене концепције математичких наука 
(теорија скупова, нова начела континуума и слично) без употребе мо
дерне симболике. "Петровиh се придржавао само класичних форми. У 
нову симболику, чак ни у теорији множина, није хтео улазити, не из ра

злога што је ову сматрао неподесном, веh је говорио: 'Доцкан је!'. Није 

се хтео служити ни векторским ни тензорским рачуном" (А. Билимо

виh). 

Бројни сйекШри йојава су интересантни и по томе што се у послед

љем делу расправе Петровиh појављује као феноменолог, при чему 

треба посебно истаhи да йрви йуШ јавно пише о идеји криптографије на 

којој је, у тајној служби дипломатије и војске, радио од 1898. па до 
1941. године. 

1927 

Велики губитак за нашу науку. Прерана смрт (16. јануара 1927) 
спречила је Јована Цвијиhа у оствариваљу многих резултата научних 

истраживаља. Народ коме је Цвијиh припадао и за чију се еманципаци

ју неуморно борио оплакивао је човека који је до последљег часа био у 

служби науке. 

Познанство Петровиhа и Цвијиhа почиље 1882. године када млади 
Цвијиh прелази из шабачке полугимназије у Београд, у Прву београд

ску гимназију. Расли су заједно, развијали се на катедрама истих про

фесора на Великој школи. Занесељачки расположени према науци још 

у гимназијској клупи, Цвијиh и Петровиh бирају своје даље кораке у 
животу и предају се науци. Били су одлични студенти на Великој школи 

и најбољи државни питомци. Околности су учиниле да буду изабрани за 

чланове Српске краљевске академије истог дана, а такође и за прве 

професоре новоотвореног универзитета. Њихов рад у Академији и на 
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Универзитету био је понос. Били су научни пар који ће дуго памтити 
београдска средина. 

Јован Цвијић је умро на дужности председника Српске краљевске 

академије, те је било потребно йосШавиШи ново2 председника. Министар 

просвете овом приликом први пут меља начин постављаља и дописом П. 

бр. 878 од 18. јануара ове године извештава Председништво Српске кра
љевске академије "да Академија предложи три кандидата за председника 

на место покојног Јована Цвијића и да ће он од љих одредити новог пред

седника и предложити Краљ у за У каз". Одлука о изборном начину постав

љеља председника Српске краљевске академије повољно је примљена од 

академика и на скупу целокупне Српске краљевске академије 21. јануара 
тајним гласаљем изабрана су три кандидата. Највише гласова добили су 

Михаило Петровић, Слободан Јовановић и Богдан Поповић. Као што је 

познато, Министарство просвете поставило је академика Слободана 

Јовановића за председника Српске краљевске академије. 

Атмосфера у научном животу Академије, као и изборни предлог, 

указивали су да је најприродније да Петровић буде постављен за пред

седника Српске краљевске академије. Одлука Министарства и Двора 

била је друга чија. Став ондашње администрације и Двора према Петро

вићу у непосредној је вези са великим пријатељством Петровића са 

Ђорђем Карађорђевићем, који је од 1925. био у прогонству. Право дру
говање и блиски односи Петровића са својим учеником и добрим позна

ваоцем математике нису одговарали Влади и Двору. Петровић у нау
чном раду није имао тешкоћа због овог пријатељства, али да је Мика 

Алас сметао Двору и администрацији, то је било тачно. И сам Петро

вић по одласку Ђорђа у затвор (прво у Беље, па у Топоницу) био је у 

извесним тренуцима арогантан, одбијајући разне функције. Тако је ове, 

1927. године, када је предложен за ректора Београдског универзитета, 
ту дужност категорички одбио. Да су га Двор и Министарство постави

ли за председника Српске краљевске академије, верујемо да би Петро

вић и ово одбио и остао по страни. 

Ако се прати Петровићев живот од доласка Карађорђевића на 

власт (1903), нарочито у области јавног живота, тада се тачно може 
узети 1925 (прогонство Ђорђа Карађорђевића) као година од када 
Петровић у јавном животу има потпуно другачије ставове. Неоспорно, 

врло изражена скромност и права научничка повученост и једноста

вност такође нису дозвољавали Петровићу квазинаучничку и квази

политичку афирмацију. Све то има дубоке корене и у Петровићевој 

аполитичности и самосталности. 

-Као резервни инжењеријски официр, Петровић је био у сталном 

контакту са војском. Уредно је одлазио на војне вежбе, радио је на пој е-
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диним техничким питаљима артиљерије (нпр. даљинар, упаљач и др.), 
потпуно је држао у својим рукама службу шифроваља и дешифроваља, 
учесник је у ратовима, и тако даље. Првог фебруара ове године Коман
да Београдског војног округа доставља Петровићу ратни распоред. 

- Петровићев развој у науци умногоме је везан за личност ака

демика Симе М. Лозанића. Лозанићеву хемију упознаје још у гимнази
ји; на Великој школи био је запажен Лозанићев студент; приликом 

предлагаља Петровића за дописног и редовног члана Српске краљев

ске академије, Лозанић је дао свој потпис; као председник Српске кра

љевске академије (1900), Лозанић је прогласио Петровића за редовног 
члана; при претвараљу Велике школе у Универзитет Лозанић је био 

први ректор Београдског универзитета, итд. Ове, 1927. године, 9. марта, 
Петровић учествује у прослави осамдесетог рођендана професора Си

ме М. Лозанића. 

- При честим одласцима у стране библиотеке ради научних студи
ја, што је практиковао током писаља обимнијих расправа, Петровић је 
добијао и одређену материјалну помоћ. Тако је у Председништву 

Српске краљевске академије 14. марта ове године одлучено да се 

"академику Мих. Петровићу изда помоћ за научни рад у библиотекама 
Турина и Бордоа". 

- Одлуком Председништва Српске краљевске академије од 14. мар
та ове године формирана је комисија за састављаље пројекта новог 

закона Српске краљевске академије. Комисију су чинили Михаило Пе

тровић, Љубомир Стојановић и Александар Белић. 

- На скупу Академије природних наука од 4. априла ове године 
одлучено је да Б. Гавриловић и М. Петровић воде послове СКА у На

ционалном комитету математичара. 

- У расправи Јеgно йиШање о 2еоgезијски.м линијама йовршина, 

саопштеној у Matematicko-prirodoslovnom razredu Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti 5. априла ове године, Петровић проширује своје 
резултате објављене у Bulletin SMF. У тој расправи он користи и неке 
своје резултате са конгреса у Кембриџу 1912, где је допунио познату 
Ossian-Bonnet-oвy теорију. Наиме, Петровић је показао да се на геоде

зијској линији С најкраћи пут може повећати. 

Математичари Fehr и Pietsch реферисали су о овом раду у FdM (В. 
53, s. 660). 

-Према одобрењу Универзитетске управе (ректор професор Павле 
Поповић) од 15. марта, Петровиh борави у Француској од 12. до 27. апри
ла ради прикупљаља података за један научни рад. (Такве одласке у 
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иностранство Петровић је често користио.) Овом приликом добио је 

финансијску помоћ од Београдског универзитета. 

- После конгреса Француске заједнице за унапређеље наука у 

Constantine-y, где је саопштио своје нове резултате о алгебарским дифе
ренцијалним једначинама првог реда, у априлу Петровић путује по 

Централној Сахари. 

- За војне заслуге Петровић је одликован Орденом белог орла П 

реда. Петог јуна од Команде Београдског војног округа добија повељу 
о одликоваљу. 

- И у проблемима елементарне математике Петровић се такође 
јавља са домаћом и страном верзијом рада. У L'Enseignement mathema
tique објављује рад Logaгithme d'une somme et d'une dif.{eгence (Geneve, 1927, 
XXVI, 4-6, рр. 300-302), а у Гласнику Професорског друштва истоветан 
рад под насловом Јеgно йиШање из насШаве о ло'iариШ.Ми.ма (Београд, 

1928, VIII, 1. с. 42-45). Ове расправе коментарисали су Fehr и Јован 
Карамата у FdM, (LIV, S. 590, односно S. 76). 

-На скупу Академије природних наука од 10. јуна Петровић пред
лаже да Српска краљевска академија прошири своје покровитељство 

са MemOiial des Sciences mathematiques и на MemOiial des Sciences physiques 
и уједно предлаже да се СКА на овај "Memorial" претплати. Председ
ништво Српске краљевске академије прихватило је овај предлог. 

- Петровић је према студентима математике био коректан, по

штовао је љихов рад и заузимао се за љихове конструктивне предлоге. 

Био је строг на испитима, а на часовима својих курсева уносио атмо

сферу непосредности. 

При осниваљу Удружеља студената математике академик Антон 

Билимовић изменио је члан 12 Правилника мислећи на професора 
Петровића. Од осниваља Удружеља (1926) Петровиh је био доживотни 
почасни председник Удружеља студената математике на Београдском 

универзитету. 

-Опет један пример где Петровиh успешно повезује теорију функ
ција са диференцијалним једначинама. За диференцијалну једначину 

облика 

(А) 

Петровић је на скупу Академије природних наука од 26. децембра ове 
године показао следеће резултате. 
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1. Ниједна диференцијална једначина (А) не може имати као инте
грал какву функцију G(x) нулте врсте. 

2. Свака функција G(x) која задовољава какву диференцијалну 
једначину (А), а нема имагинарних нула, или их има само у ограниче
ном броју, цела је функција прве врсте. 

3. Свака функција G(x) више врсте од 1 која би задовољила какву 
диференцијалну једначину облика (А), морала би имати бескрајно 
много реалних и бескрајно много имагинарних нула. 

Овде је G(x) ма која цела функција у облику канонског производа 
Weierstrass-oвиx примарних фактора Уп 

G(x) = П(и11), 

чији облик зависи на познат начин од врсте функције G(x). Функција 
<р(х) има особину да за све реалне вредности х варира између два кона
чна, од нуле различна позитивна броја. 

Ове резултате Петровиh је објавио у Гласу CXXVIII под називом 
Примеgба о канонском йроизвоgу йримарних факШора. 

1928 

Човеку широке културе, познаваоцу многих подручја науке, веh 

запаженом младом човеку ондашњег јавног живота, сараднику београд

ских часописа за науку, уметност и културна питања, Милошу Радој

чиhу, није било тешко снаhи се на Београдском универзитету, на кате

дри свог прослављеног професора Михаила Петровиhа. Од доласка на 

Универзитет Радојчиh је скренуо пажњу на област теорије комплек

сних функција, што је уз радове Јована Карамате представљало нову 

снагу Петровиhеве школе у области теорије функција. Доцније се Ра

дојчиh развија и даје запажене расправе у овој области, специјално за 

случај Riemann-oвиx површина. Поред овога, Радојчиh има и запажене 

студије из аксиоматике у теорији релативитета и геометрији. 

Ове, 1928. године, 30. јануара пред комисијом коју су чинили Ми
хаило Петровиh и Никола Салтиков Радојчиh је одбранио своју док

торску тезу АналиШичке функције йреgсШављене конверzенШним низо

вима алzебарских функција. Теза је примљена за докторски испит 

21. јануара на седници Савета Филозофског факултета. 
Предмет Радојчиhеве тезе је "развијање општих мултиформних 

аналитичких функција, ма у каквим областима њихове егзистенције, у 

конвергентне низове алгебарских функција. Тај предмет спада у општи 

главни проблем теорије аналитичких функција, који гласи: изналазити 

и испитивати што простије низове аналитичких функција које пред-
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стављају дате опште аналитичке функције у што разноврснијим обла
стима њихове егзистенције". 

- Ј е дан користан предлог за астрономске науке. Другог фебруара, 

на скупу Академије природних наука Михаило Петровиh, Милутин Ми
ланковиh, Богдан Гавриловиh и Антон Билимовиh предлажу да Српска 

краљевска академија издаје АсШрономски 'iоgишњак, као неопходну 
публикацију за теорију и праксу астрономије. 

-По Закону о Универзитету, доктори наука били су обавезни да 

своју тезу објаве у 100 примерака. Овај услов математичари су пости
зали преко Српске краљевске академије: тезу би пријавили као распра

ву за Глас, а добијеним сепаратима користили су се као обавезним при

мерцима докторске тезе. 

После одбране своје докторске тезе Милош Радојчиh ју је до

ставио 19. марта Академији природних наука ради објављивања у Ака
демијиним публикацијама. У реферату Петровиhевом и Гавриловиhе

вом (на седници Академије природних наука од 4. јуна) утврђен је 
значај ове Радојчиhеве расправе, са предлогом да се објави као посеб

но издање Српске краљевске академије (Прироgњачки и маШемаШи
чки сйиси, књ. 18, Београд, 1928, стр. 32). 

- Шездесетогодишњица рођења Михаила Петровиhа (7. мај) обе
лежена је у Српској краљевској академији. Наиме, тога дана одржана је 

седница Академије природних наука. Секретар ове академије, акаде

мик Богдан Гавриловиh, подсетио је присутне академике "да је данас 

шездесетогодишњица живота једног од најугледнијих чланова Акаде

мије, Михаила Петровиhа". Овом приликом донета ј е одлука "да секре

тар поздрави депешом Михаила Петровиhа и да пренесе жеље овог 

скупа: да г. Петровиh и даље, као и досада, предњачи својим научним 

духом и плодним радом свим новим нараштајима наших научника". 

Не само Академија, веhје и Клуб математичара приредио пригод

ну свечаност у част ове годишњице. Ради добијања потпуне слике и 

атмосфере прославе у Клубу, овде се износи у целости текст позив

нице. 

"Београд, 1. мај 1928. год. 

Пошто се 7. маја (24. априла по старом) ове године навршава шез
десетогодишњица рођендана нашега мајстора (г. Мике Петровиhа), то 
he се, према одлуци математичара, тога дана (7. маја) увече у 8 1/2 h 
одржати свечана седница у Кантини Рибарске заједнице (где се обично 

одржавају седнице ове врсте) са овим дневним редом: 

1. Аласка чорба 
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2. Пржена риба са салатом 
З.Гибаница 

вино црно, бело, кафа ... 
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Дневни ред је кратак стога, што је познато из искуства, да he уче
сници бити опширни у својим говорима. 

У лазна цена као и обично. 

Позивају се доле именована господа да неизоставно дођу на сед
ницу: 1. г. Богдан Гавриловиh, 2. г. Мил. Миланковиh, З. г. Антон Били
мовиh, 4. г. Ник. Салтиков, 5. г. И. Арновљевиh, 6. г. Бој. Мишковиh, 
7. г. П. Зајончковски, 8. г. Ј. Михаиловиh, 9. г. Т. Пејовиh, 10. г. В. Жар
децки, 11. г. Р. Кашанин, 12. г. М. Радојчиh, 13. г. Јаков Хлитчијев у 
Цара Уроша 28 (стан) и 14. г. Г. Вујаклија." 

-Одлуком Академије природних наука од 2. фебруара Петровиh 
и Богдан Гавриловиh прегледали су рад Гојка Вујаклије При.меgбе о јеg
но.м gелу аналийlичких функција и 4. јуна подносе реферат Академији 
природних наука, у којем између осталог стоји: "рад има интереса за 
математичку наставу и да би се могао штампати у каквом часопису за 

математичку наставу, а не у Гласу, и да се врати писцу". 

- На седници Академије природних наука од 4. јула усвојен је Пе
тровиhев предлог да Српска краљевска академија отпочне размену сво
јих публикација (Глас I разред и посебна издања) са Париском академи
ЈОМ наука. 

Овакве акције у ондашњем научном животу стављају Петровиhа у 

положај посебно значајног човека, који је успео да нашој науци широм 

отвори врата према светскоЈ науци. 

- Редак је математичар XIX и првих деценија ХХ века који није 
писао на разне начине о квадратури круга. На пример, Димитрије Не

шиh у Гласнику Српскога ученога друштва (књ. 46, Београд, 1876) 
објавио је рад Покушај квagpaiiiype кру2а. Петровиhје у два маха писао 

о квадратури круга, не у смислу решења овог нерешивог проблема, веh 

са жељом да пружи потребну историјску хронологију. У Српском књи

жевном гласнику 1928. године изложио је не само потпуни историјат 
квадратуре круга веh и трисекције угла. Десет година доцније, уГла

снику Југословенског професорског друштва Петровиh је приказао 

приближно исти текст (без трисекције угла), где је посебну пажњу 

указао свом професору Љубомиру Клериhу, помоhу чијег је шесйlара 

(тракториографа) могуhе конструисати трансцендентни број те. 

- Почетком септембра са професором Антоном Билимовиhем 

учествује на Четвртом интернационалном конгресу математичара у 
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Болоњи. На Конгресу је Петровиh саопштио рад Sur un nombre absolu 
rattache aux geodesiques des sюjaces, који, у ствари, представља скраhен 
приказ (са новим допунама) расправе Јеgно йuiiiaњe о zеоgезиским ли
нијама йовршина, објављене 1927. године у Radu, (књ. 234). 

-После непуних шест година од избора за члана, Петровиh је на 

Конгресу у La Rochelle-y изабран за почасног председника Математи
чке секције научног друштва Association fraщaise pour l'avancement des 
sciences. На овом конгресу Петровиh је и саопштио свој рад Suг une 
classe de detaminants. 

-Преписка са Павлом Поповиhем знатно је допринела да се доби

је дефинитиван утисак о Петровиhу као вечитом путнику. Према једној 

нашој анализи, било је година када од 365 дана Петровиh није био у 
Београду од 210 до 258 дана! 

-Новембра 22. примљен је за члана Кредитне задруге Удружења 
универзитетских наставника у Београду (књижица чланских удела број 

128). 

- Код Државне хипотекарне банке у Београду отвара уложну књи

)Кицу (сребро) П. број 30369. Десетог децембра ставља први улог у износу 
од 100 000 динара. Највиши износ на овој књижици био је 440 825 динара 
(31. децембра 1939). Петровиh је по природи био врло штедљив. По 
казивању пријатеља није ништа бацао; тражио је корисност у сваком 

предмету. На пример, при добијаљу обавезних примерака својих књига 

у Српској књижевној задрузи увек је имао канап и хартију како би 

начинио пакет. 

1929 

Загреб је увек имао јачу геометрију него Београд. "Кривац" је си

гурно Петровиh који се на Универзитету од 1894. па до 1938. године 
понашао као да геометрија није саставни део математике. Из ових 

разлога благонаклоно је, увек захвално, предлагао расправе из геоме

трије. У АПН 21. јануара подноси реферат о раду Јурија Јустинијано
виhа Примена ciiiepeozpaфcкe мeiiioge ... и предлаже да се објави у Гла
су. У реферату је учествовао и Богдан Гавриловиh. 

-На достављене расправе млађих колега са Универзитета, чије су 

способности и вредности проверене од науке света, Петровиh је став

љао примедбе општег карактера: око литературе, наслова рада, обима 

и слично. У АПН Петровиh и Гавриловиh 1. априла реферишу о раду 
Јована Карамате О јеgномЛанgауовом ciiiaвy и предлажу да се објави у 
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Гласу СКА под новим насловом О инверсни.м аuавови.ма збирљивосШи 
бескрајних низ ова (I део). На наредној седници Петровиh предлаже 
АПН да прими и П део Караматине расправе, али "да претходно писац 
расправе поступи по напоменама у реферату". Ова Караматина зала

жена и обимна студија објављена је у Гласу, (књ. CXLIII) и имала је ве
лики одјек у научном свету. 

- Петровиh је имао обичај да се одрекне ауторског хонорара за 
објављену расправу, књигу или реферат. Тако се за посебно издање 
Српске краљевске академије Integгales pгemieгes а J-estгictions на седници 
Академије природних наука од 20. априла одрекао хонорара. 

Integгales premie1·es а restгictions је посве запажена посебна књига, где 
у првом делу за дату диференцијалну једначину излаже нове детаље о 

фигуративним полигонима, тј. полигоналном облику решења, што је још 

у својој тези 1894. године започео да проучава. У другом делу излаже нове 
резултате о мероморфним функцијама као интегралима једначина, да би 
на крају приказао неке допуне и примене познатих ставова Appeloгt-a и 

Лагутинског за систем диференцијалних једначина (в. библ. јед. 237). 

- Крајем јула учествује на конгресу Француске заједнице за 

унапређеље наука, одржаном у Le Ш1vге-у. У секцији математичке нау
ке, чији је био почасни председник, Петровиh је одржао једно интере
сантно саопштење из принципа механике, у коме је изнео примене 

трансформација Lagrange-oвe једначине. За ово саопштење, које је об

јављено у материјалима Конгреса, нису пронађени коментари у свет

ској литератури. Једино је FdM (В. 57, S. 1038) библиографски навео ово 
саопштење. Неоспорно, овим радом Петровиh је знатно раније започео 

истраживања у применама принципа механике у физици од професора 

Антона Билимовиhа, који he на овим основама имати своју читаву шко
лу механике у Београду (в. библ. јед. 240). 

- Студије у Паризу, врло честа путовања ван земље, конгреси и 

друго, учинили су да Петровиh стекне велики број пријатеља широм 

Европе. Круг пријатеља није био ограничен само на математичаре. 

Међу Французима, Алжирцима, Белгијанцима, Швајцарцима итд. имао 

је блиске пријатеље рибаре, бродаре, морепловце, књижаре, са којима 

се редовно дописивао, одлазио на излете и у риболов. 

Крајем јула месеца у Авру дочекује познатог и великог францу

ског морепловца Алена ж:ербоа. Жербо је вишегодишњи Петровиhев 

пријатељ; неколико пута крстарили су океанима. 

- Пре удруживања балканских математичара у Инiiiербалканску 
унију .мaiiie.мaiiiuчapa, математичари словенских земаља предузимају 

акцију узајамне сарадње. Тако је септембра ове године у Варшави одр-
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жан Први конгрес математичара словенских земаља. Петровиh је на 

Конгресу био представник Српске краљевске академије (одлука Ака

демије природних наука од 1. јула). Поред рада у председништву Кон
греса, прочитао је и свој рад Equation de comparaison dans la tMorie des 
equations differentielles. 

На овом конгресу учествовали су и професори Никола Н. Салти

ков и Ј о ван Карамата. 

- Изабран је за редовног иностраног члана научног друштва Soci
etas Scieпciarum Varsaviensis из Варшаве. 

-Како је на конгресу Association fшщ:aise pour l'avancement des sci
ences и British association for the advancement of Sciences, одржаном у Le 
Havre-y, према молби Академије природних наука од 21. јануара и одлу
ци Председништва Српске краљевске академије од 4. фебруара, био о 
трошку СКА и заступао ју је, то је Петровиh 21. октобра у Академији 
природних наука поднео извештај са овог конгреса. Том приликом из

ложио је и саопштење о свом учешhу на Првом конгресу математичара 

словенских земаља у Варшави. 

1930 

Одлуком од 9. фебруара Министарство пољопривреде поставља 
Петровиhа за члана комисије за израду завршног текста пројекта 

Закона о слатководном риболову. 

-Академик Антон Билимовиh је писао: "У предратној Србији Пе

тровић је био једини професор чисте математике Филозофског факул

тета, па је, према томе, стицајем околности морао заступати целокупну 

математику. На тај начин, у области наставе он је играо улогу 'лекара 

целокупне медицине' у срезу. Таква улога би у потпуности окупирала 

просечног професора, али Петровиh, са својим огромним математи

чким талентом, није могао остати у положају ,среског математичара'. 

Његов математички талент, са импулсом добивеним у француској 

математичкој школи из доба Поенкареа, Пикара, Пенлевеа и других 

чувених француских математичара, подигао је Петровиhа на положај 

математичара познатог целом свету. Покушајмо, ма и у кратким 'Ј;рта

ма, да окарактеришемо облик Петровића математичара с једне стране 

као специјалисте у својој области, а с друге стране као научног радни

ка широког хоризонта који се, у исто време, интересовао и радио и у 

области ван своје специјалности. 

Међутим, у том 'целокупном лекарству' постојало је одсуство гео

метријске интерпретације и студије геометрије као посебне матема-
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тичке дисциплине. Интересовање за геометрију није постојало код 

Петровиhа, осим у неколико случајева када се обраhао средњој наста

ви. Када је понекад и био на терену геометрије, тада је обично геоме

тријски проблем сводио на аналитички поступак. Такав је случај био са 

стереометријским неједнакостима или теоремом Pompeiu-a. 
У развоју математичких наука у нас геометрија није деценијама 

била заступљена као посебни предмет на Великој школи и Универ

зитету, а није имала ни посебног наставника у оквиру Математичког 

семинара. Ова одсутност геометрије у београдској математичкој 

школи датира још од својих почетака. Последљих деценија то је био 
директан утицај француске школе, која је преко Петровиhа била у пот

пуности пресликавана програмом и манир ом." 

Ове, 1930. године, први пут се пришло сређивању наставе гео
метрије на Универзитету. 

Госйоgину Ректору Универзитета 

Г. 2. Др. Михаило Петровиh и Др. Никола Салтиков, йрофесори 
Универзитета, йоgнели су Савету Философскоz факултета йреgлоz 
ga се расйише стечај за jegнoz gоцента за Теориску Математику, који 
је Факултетски Савет у сеgници og 14 . .марта 1930. zоgине усвојио. 

Потреба ове нове gоцентуре јавља се као йослеgица gавнашње 

йотребе ga се на наше.м Универзитету йреgаје и Гео.метрија бар у 
оно.м оби.му колико је то йотребно за наставнике .математике у среg

њи.м школа.ма. Та би се йотреба, йо сйоразу.му из.међу наставника .ма
тематике, заgовољила за cag на тај начин што би саgањи наставници 
.математике наставу zео.метрије йоgелили из.међу себе, а за то је 
йотребан још јеgан наставник за Теориску Математику. 

Част .ми је замолити Вас, Госйоgине Ректоре, ga изволите ура
gити gаље што треба како би се овај стечај расйисао. 

16 . .марта 1930. zog. Декан 
у Бeozpagy Философскоz факултета 

М. Пойовиh 

-На конгресу Француске заједнице за унапређење наука, априла 
ове године у Алжиру, у секцији математике чији је био почасни пред
седник, саопштава свој рад из диференцијалних једначина - Equations 
differentielles а courbure integrale fixe. Како је захваљујуhи средствима 
Српске краљевске академије био у Алжиру, Петровиh 11. јуна ове го
дине подноси СКА извештај о свом учешhу на овом конгресу. 

-У великом броју расправа и посебних дела врло ретко је поми
њао или наводио радове својих сарадника. У расправи О изложиоцу 
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конверl.енције саопштеној на скупу Академије природних наука 11. јуна 
ове године, Петровиh упуhује читаоца на рад Јована Карамате Sur un 
mode de cгoissance reguliere des.fonctions (Mathematica, Cluj, 1930, Vol. IV, р. 
38-53) ради добијања информација о споро растуhим функцијама. 

На овој расправи Петровиh је ставио ознаку I део, мислеhи да 
објави и наставак. Нисмо могли утврдити да ли је дошло до објављи

вања П дела. О наставку ове расправе Петровиh је написао: "Изложи

лац конвергенције Лп претставља један нарочити израз начина на који 
се понаша коефицијент an реда .f(z) за велике вредности n. Он је у не
посредној вези са асимптотном вредношhу тога :kоефицијента и при

родно је да се све оно што међу појединостима и особинама реда и 
функције .f(z) зависи од таквих елемената може разазнати на самоме 
изразу Лn. 

Зна се нпр. да су са асимптотном вредношhу an у вези извесне 
опште појединости функције .f(z), као што су: врста (genre) функције, 
брзина њеног рашhења кад z бескрајно расте, њене асимптотне вред
ности за велике вредности z, густина и распоред нула функција и др. 
Ове се појединости могу разазнати на самоме изразу Лт односно на 
изразу брзине конвергенције, и то са веhом прецизношhу но кад се по

сматра само асимптотна вредност an. То долази отуда што, као што је 
напред казано, низ изложилаца 

чини могуhним разликовање нијанса у начину на који чланови peдa.f(z) 

прилазе нули, кад њихов ранг n бескрајно расте, а које се ниансе не 
истичу на самоме изразу асимптотне вредности коефицијента а11 који се 
обично посматра у истраживању аналитичких појединости целих функ

ЦИЈа. 

Везе између особина целих функција .f(z) и њихових изложилаца 
конвергенције Лп биhе предмет другога дела овога рада." 

- На Конгресу опште механике у Liege-y Петровиh је изложио 
теоријске основе свог патента из 1913. године о аутоматском мењачу у 
моторним возилима (в. библ. јед. 246). Извештај ректору Универзитета 
у Београду садржи многе појединости о овом мењачу (14. новембар). 

- Као члан Кредитне задруге Удружења универзитетских настав

ника у Београду 2. децембра уплаhује десетоструко више од обавезног 
удела, пет хиљада динара, што је за оно време било прилично висок улог. 

-Писац књиге Јуl.ословенски речни йорШреШи Младен Ст. Ћури

чиh уврстио је и Петровиhа као власника и заповедника брода "Ка
раш". 
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1931 

Архив Србије чува Kњuzy ой1сусй1вовања службеника Универ

зий1ей1а у Бeo'ipagy 1931-1944, која пружа информацију о Петровиhе
вом одсуствовању од наставе: 

З дана 1931 (Ректорат Бр. 8508) 
1 месец 1934 (Мин. просвете П. бр. 11439) 

10 дана 1937 (Ректорат Бр. 7369) 
10 дана 1938 (Ректорат Бр. 6656). 

У периоду 1931-1938 (одлазак у пензију) Петровиhје знатно мање 
изостајао од наставе, што није био случај двадесетих година и пре 
Првог светског рата. 

- На скупу целокупне Српске краљевске академије од 28. јануара 
требало је изабрати три академика, као предлог Српске краљевске ака
демије Министарству просвете за новог председника СКА. По објавље

ном гласању највеhи број гласова добио је Михаило Петровиh 17, затим 
Александар Белиh 13, Богдан Гавриловиh 10, Богдан Поповиh 7, итд. 
Као што је познато, Министарство просвете је одлуком Двора постави

ло Богдана Гавриловиhа за новог председника Српске краљевске 

академиЈе. 

-Одлуком Председништва Српске краљевске академије академи

ци М. Петровиh, Б. Гавриловиh и В. В. Мишковиh шаљу писмо Михаи

лу Пупину око заступаља Српске краљевске академије на прослави 

стогодишњице рођења Фарадеја (9. март). 

-Учествује на Националном конгресу математичара Румуније у 

Тури-Северину, где чита свој рад Representation d' une classe des series раг 
une integгale definie. 

- Било је случајева да се Петровиh враhа на своје раније радове, 

при чему врши разне допуне и пооштравања услова. Тако, на пример, 

на скупу Академије природних наука од 23. марта ове године саопштио 
је своју расправу О цели.м функцијама као инШе'iрали.ма ал'iебарских 

gиференцијалних јеgначина йрво'i pega, где допуњава свој рад са Кон
греса у Constantine-y (1928). Петровиh каже: "У једноме своме ранијем 
раду, испитујуhи аналитичке облике целих функција које могу бити ин

теграли алгебарских диференцијалних једначина првога реда, мислио 

сам да сам исцрпео све могуhне облике таквих функција једном општом 

теоремом објављеном у том раду. 

Узевши поново у расматрање исти проблем, са дубљом анализом 

свих случај ева који се могу јавити, нашао сам да је у поменутоме првом 
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раду пропуштен један могуhан случај који није обухваhен горњом тео

ремом и који остаје нерасправљен. То he се видети из овога што следује. 
Да би општи интеграл једначине 

F(x, у, у')= О 

(где је F полином по х, у, у') могао бити цела функција променљиве х, 
потребно је, пре свега, да он нема критичких тачака које би зависиле од 

интеграционе константе, тј. да једначина буде једна од једначина са 

сталним критичким тачкама. 

Овај случај односи се на Poincare-oвy теорему о целим функцијама 

за погодбу када је р = О (р -род једна чине), те је интеграл у облика 

у= S(x,u), 
T(x,u) 

где су S и Т полиноми по и, са коефицијентима који су алгебарске 
функције по х, а и је општи интеграл Riccati-jeвe једначине 

(А) 
du 2 
dx = <р1и + <pzU + (ј)з 

облика 

(В) 
'U1 +CVVj 

и= . 
u+CW 

Да интеграл не би имао покретних полова, треба да их нема ни и, 

па дакле потребно је 

1 о или да се једначина (А) сведе на линеарну једначину; 
2° или да се та једначина сведе на Bemoulli-eвy једначину; 
3° или да се у изразу (В) може извршити такво једно свођеље да 

именилац нема нула по х које би зависиле од интеграционе константе, 

а бројилац да није бескрајан ни за коју вредност х ко~а би зависила од 

те константе. 

У прва два случаја и је облика 

и= и 1 (С+ и2), 
или облика 

где Је 

и - ef.f'(x)dx 
1- ' 
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и где су.fи <р алгебарске функције променљиве х. 

Интеграл и тада мора бити какав полином по интеграционој кон
станти S (без чега би имао покретних полова), са коефицијентима који 
су алгебарске функције променљиве х. Према нађеном аналитичком 

изразу интеграла и, те алгебарске функције морају се свести на пали

наме по изразима 

х, Ј Q(x)e-P(x)dx, 

(где су Р и Q полиноми по х), што непосредно доводи до горе наведене 
непотпуне теореме, но која одиста важи за случај еве 1 о и 2°. 

Али остало је још да се испита и трећа могућност, тј. случај наве
ден под 3°. Тај случај није расправљен на конгресу у Constantine-y и пре
ма томе, наведено решење проблема о аналитичком облику целих функ

ција што задовољавају алгебарске диференцијалне једначине првог 

реда није најопштије решеље." 

Петровић даље наводи да he "случај 3° бити предмет засебног 
рада, а на овом месту намеран сам само истаhи непотпуност раније 

нађеног решеља, док се и тај случај у потпуности не расправи". 

- Петровић није одбијао услуге својим пријатељима. Био је пре

дусретљив и хтео је, у границама своје моhи, да изађе у сусрет. О овоме, 

леп је пример од 1. маја када ургира код Павла Поповића да један 
свршени лекар добије специјализацију ван земље. 

- Са Међународном научном експедицијом (Француска-Нор
вешка) јуна ове године полази у Северну поларну област (преко 82° 
северне ширине ). Од Денкерка, преко Хамерфеста, па до најсевернијих 
делова Шпицберга, а у повратку поред Гренланда и Исланда опет у 

Денкерк, Петровиh први пут доживљава узбуђеља поларног путника. 

Пут је трајао два месеца и попунио цео летљи школски распуст. 

Поред личних преокупација животом људи у поларним крајевима 

(нарочито Ескима), риболовом, ловом на китове и сл., Петровиh је на 

овом путу имао специјалне задатке у директној вези са планом и про

грамом експедиције. У поларној области радио је на проучаваљу маг

нетизма и методе за избегаваље великих санти леда које могу да дове

ду брод у опасан положај и униште га. 

Пут са Међународном поларном експедицијом Петровићје описао 

у својој првој кљизи путописа Кроз йоларну обласШ. 

-Као представник Српске краљевске академије учествује (18-20. ју
на) на прослави четиристоте годишљице College de Fiance у Паризу. Био 
је у друштву свог друга Павла Поповића, који је заступао Београдски 
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универзитет као ректор, и колеге Владимира Вариhака, учесника 

прославе од стране Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 
О овој прослави Петровиh је писао у Гоgишњаку Српске краљев

ске академије и Српском кљижевном гласнику. После излагаља исто

ријата ове високе просветне установе Петровиh је записао о матема

тици и систему наставе следеhе: "Математика је на Колежу предавана 

и обрађивана још од дана љеговог осниваља. Доцније, крајем XVII века 
придодата јој је астрономија и небеска механика (Лаланд, Даламбер, 

Сере, Леви). Математика за своје новије напретке и модерне правце 
много дугује радовима и предаваљима својих наставника на Колежу 

(Жордан, Ембер, Адамар, Лебег). У великој мери је то случај и са фи
зиком, експерименталном математиком (Био, Ампер, Савар, Рељо, 

Маскар, Бертран, Ланжвен) и са хемијом (Воклен, Тенар, Балар, Ши
ценберже, Бертло, Муре, Матиљон, Делпин). Шта да се каже за при

родне науке, за које су на Колежу били наставници научници, као Ки

вие, Сен-Клер-Девил, Фуке, Мишел-Леви, Флуран, Мареј и др.? Меди

цинске науке су на Колежу предаване такође још од љеговог постанка, 

у почетку везане за природне науке; доцније се катедра раздвојила на 

анатомију и, као што се то онда звало, на практичну медицину која је, 

између осталих, имала за наставнике људе као што су Корвизар, Лае

нек, Клод-Бернар и Браун-Секар. Данас Колеж има четрдесет и седам 

редовних професора, неколико допунских и задужбинских катедара и 

дваестину научних лабораторија. 

Што су овде наведена толика имена наставника, то је зато што та 

имена обележавају један велики део доприноса који је француска наука 

унела у светску духовну културу у току последља два века, и што су 

многа од љих прешла уске границе стручљачких кругова. Колеж-де

-Франс, веh по основној идеји свога краљевског оснивача, увео је у 
своју наставу области науке које пре тога многе нису имале право 

грађанства. Као што је у једној прилици рекао један од најпознатијих 

љегових представника Ернест Ренан, Колеж је био нарочито намељен 

"наукама које су у повоју", што је, уосталом, само донекле тачно. Наро

чита улога коју је Колеж имао у развитку и распростирању идеја била 
је одређена двема карактеристичним чиљеницама. Прво, слобода изла

гаља не само у избору предмета и тема веh и идеја које се излажу и 

шире са љегових катедара. Друго, велика широкогрудост према слу

шаоцима, од којих се не траже никакве званичне квалификације нити 

каквегод обавезе. Чак и од наставника се не тражи да су професори од 

кариере; довољно је да имају својих научних новина, својих личних по
гледа и идеја о темама које he излагати, да дају изгледа и наде да he, у 
приликама какве им Колеж ставља на расположеље, и својим будуhим 

радом оправдати оно што професорски Савет, од кога зависи љихов 
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избор, очекује од љих доводеhи их на такво једно место као што је 
место наставника на Колеж-де-Франс. Мада је Колеж једна врста На

родног универзитета за највише образоваље и за научио веh увелико 

формиране слушаоце (од којих су многи веh и професори Универзите
та), просто популарисаље науке је са љегових катедара искључено. На 
тим катедрама се, истина, често излажу дотле веh објављени резултати 

или веh распрострте идеје, али то само у случајевима кад је то или 

сасвим ново, или недовољно познато, тако да још није стигло продрети 

у слојеве оних који би се прихватили посла да то дубље разраде, разви

ју, разгранају, а, међутим, по својој важности обеhава да he бити пола
зна тачка и извор за даља нова истраживаља. Тако исто, и ни у коме 

случају, предаваља на Колежу немају намену олакшаљу универзитет
ских испита, осим доктората, па и код ових само за обраду докторске 

тезе. Предаваља су намељена поглавито истраживачима који су не 

само научио веh формирани, веh који на тим предаваљима, као и у 

општељу са таквим научним саветницима као што су наставници 

Колежа, траже сугестије и специална научна средства за своје радове. 

А пошто у целокупној настави на Колежу нема ничега званичног ни 

формалистичког, за слушаоце нема ни уписа, ни каквих год такса за 

плаhање. Као што постоји потпуна слобода излагаља, тако је и ничим 

неограничена слобода долажеља на предаваља без икаквих претходних 

квалификација, формалности или обавеза. Но ипак, кад за то има наро

читих, специјалних разлога, слушаоцу се од стране Колежа издаје, по 

завршеном курсу, нарочито увереље о уредном посеhиваљу предавања, 

или о каквоме на Колежу довршеном значајнијем научном раду." 

У Гоgшињаку СКА објавио је и своје утиске са прославе јубилеја 

College de Fiance: 
"Месеца јуна т. г. прослављена је у Паризу четврта стогодишљица 

једне од највеhих просветних и научних установа у свету, установе Col
Iege-de-Fiance. Имао сам част заступати на њој Срп. краљ. академију као 
љен делегат и о томе подносим овај извештај. 

Повод осниваљу ове значајне установе дала је тежља да се у 

основи измени дотадашља виша настава и начин обрађиваља појединих 

грана науке и кљижевности. До љене појаве Француски универзитет, са 

својим искључивим монополом за вишу наставу, био је везан и својим 

традицијама и својим привилегијама. Не само да није примио никакве 

новине ни измене у начину рада веh је свим силама спречавао увођеље 

промена и у друге просветне и научне установе тога времена. Међутим, 

нов дух, нови погледи и правци, нове идеје које је собом донео Ренесанс, 

били су почели утицати и на оне који су дотле били упорни према новим 

струјама. И тада краљ Франсоа Први, на неодољиво заузимаље свога 

ученог библиотекара и великога познаваоца античке културе ГIЧоа 
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Биде, основао је у Паризу 1530. год. установу у којој је била клица да
нашњега Колежа и којој је било намењено да развије вишу наставу у 

најслободнијем духу. Она оставља дубок траг у историји француске ду
ховне културе и опште науке. 

Познато је са колико је успеха Колеж-де-Франс одговорио очеки

вањима свога краљевског оснивача и колико је великих имена у науци 

и књижевности везано за његов дуготрајан рад од пуна четири века. 

Прослава његове четврте стогодишњице дала је прилике целом циви

лизованом свету да ода пошту томе раду и да видљиво покаже колико 

цени улогу Колежа у развитку љ уд ск е мисли. У њој су узели учешhа 

готово сви универзитети и све академије на свету, између којих су били 

и Срп. краљ. академија, Југославенска академија знаности и умјетно

сти, Београдски и Загребачки универзитет. 

Свечана седница у великоме амфитеатру на Сорбони, којом је 

отворен низ свечаности, одржана је под претседништвом Претседника 

Француске Републике госп. Думера, у присуству француског министра 

Просвете г. Марија Рустана, масе француских претставника научног, 

књижевног и политичког света и великога броја делегата научних и 

просветних установа свих држава. Ту је, на Сорбони, пред Претседни

ком Републике извршено и свечано предавање адреса које су од стране 

својих установа, академија или универзитета, предавали поједини деле

гати по напред утврђеном реду. Делегат Срп. краљ. академије предао је 

адресу намењену Колежу од њене стране. 

На осталим седницама одржан је од компетентних личности низ 

предавања о историском развитку Колежа, његову раду, његqвој улози 

и о великим научницима и књижевницима који су му, као претставници 

катедара на њему, створили глас што га Је увек имао у интелектуалном 

свету. После пријема делегата у Елисејској палати, где је Претседник 

Републике са пуно пажње и љубазности примио југословенске деле

гате, свечаности су завршене пријемом на Колонијалној изложби од 

стране Маршала Лиотеја, генералног комесара изложбе. 

И сама ствар која се прослављала, и начин како су свечаности 

изведене учинили су на све учеснике дубок утисак, који је био повеhан 

размишљањима о томе шта је ова велика установа у току од четири 

века свога деловања учинила за науку и уопште за свет мисли. 

Подносеhи овај извештај захвалан сам Академији на части коју ми 

је указала поверивши ми да је заступам на овој реткој свечаности." 

-Учествује на конгресу Француске заједнице за унапређење нау

ка у Nancy-y. Председник је секције за математику у којој саопштава 
свој рад Diгections des tangentes en гelation avec longueuгs des шсs. 
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- Петровић није много полагао да у својим расправама цитира 
обимнију литературу. По први пут је то урадио у студији IntegJ-ation qua
litative des equations differentielles (Paтis 1931; в. библ. јед. 255), у којој наво
ди 97 наслова у литератури. 

- Многе важне и битне научне расправе из природних и матема

тичких наука које су објављене у Гласу СКА, остале су непознате 

научном свету! Препрека је била у језику, ћириличко писмо. Петровић 

је често покретао ово питање и захтев да се расправе штампају на стра

ном језику. Тако је на скупу АПН од 19. октобра ово питање покрену
то. Предлог Правилника о штампању радова на страном језику под

нели су Михаило Петровић, Богдан Гавриловић и Иван Ђаја (Bulletin А, 
Academie l'oyale de SeiЬie ). 

1932 

После предлога академика Петровића, Гавриловића и Ћаје да се 

Академијини радови штампају и на страним језицима, 18. јануара у 
СКА усвојен је Правилник о издавању билтена на страним језицима. 

Тако је у Гоgишњаку СКА за 1931. годину (књ. XL), објављен Правил
ник о изgавањ у бил Ше на на аuраном језику за маШемаШичке и йрироg

не науке (стр. 280-283). 

- Појава првог штампаног Петровићевог уџбеника Рачунање са 

бројним размацима. 

- Са својим колегама на Филозофском факултету оснивач је по

знатог математичког часописа између два рата "PuЬlications mathema
tiques de l'Univel'site de Belgшde", који излази до 1941 (седам томова). У 
овом часопису изграђивала се београдска математичка школа. 

На скупу Академије природних наука од 9. маја одлучено је да се 
Председништву Српске краљевске академије препоручи да Академија 

изда помоћ од 8-10 000 динара Математичком семинару Универзитета 
ради штампања првог броја часописа "PuЬlications". Председништво је 
прихватило овај предлог. 

-Академик Јован Карамата овако је објаснио елементе теорије 

функција у већем броју расправа Михаила Петровића: 

"У току свог дугогодишњег и плодоносног рада Петровић се дота
као скоро свих области математике; поред тога што се оне међусобно 

битно разликују, он је био руковођен поступцима и првенствено их је 
третирао са гледишта математичке анализе. Теорија бројева, његова 

теорија спектара, алгебра, диференцијална геометрија, све до дифе-
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ренцијалних једначина су поједине гране у којима је Петровиh дао своја 
важнија дела и у свим тим областима он је проналазио, обрађивао и 

испитивао особине оних функција које су својствене овим областима и 

љима обогатио сваку од ових области. 

Тако је, на пример, у теорији бројева он дао низ функција које 

било својим коефицијентима, било својим нулама или другим својим 
особинама стоје у непосредној вези са низом простих бројева. 

Његова теорија спектара представља, у ствари, оштроуман поку

шај да једним јединим бројем окарактерише сваку поједину непрекид

ну функцију. 

Напослетку, при обради скоро свих проблема из теорије диферен

цијалних једначина Петровиh се није заустављао на обичном, веh је 

тежиште свих љегових радова у томе да проучи и испита дубоко сакри

вене особине функција дефинисаних овим диференцијалним једначи-. . 
нама, и то непосредно из саме Једна чине, а да Је не решава. 

Теорији диференцијалнихједначина посветио је он веhи део својих 

научних радова. Њој припадају љегови први радови, као и сама док

торска теза. Далековажност добивених резултата, веh у овим првим 

годинама његова научног рада изражавала Је љегов висок научни ква

литет." 

Очигледан пример овакве констатације је расправа Неколико 

сiйавова о мајорирању целих функција, саопштена у Академији природ

них наука 30. маја ове године. 

- На многим догађајима науке широм Европе Петровиh је често 

заступао науку наше земље. Тако је јуна ове године представљао Уни

верзитет у Београду на прослави пола миленијума Универзитета у 

Caen-y. 

- Прво освајаље Северне поларне области са Међународном екс

педицијом у 1931. години, по сугестији свог друга Павла Поповиhа, Пе
тровиh је описао и рукопис предао Српској кљижевној задрузи. Руко

пис је убрзо био објављен у колу Задруге као прва кљига путописа 

Кроз йоларну обласiй. Петровиh је негодовао што му је Павле Попо

виh "некљижевни" рукопис уврстио у едицију познатих имена литера

туре. Петровиh је сматрао да Кроз йоларну облааu није кљижевност, 

веh само приказ онога што је виђено. Коментатори ове кљиге, која 

чини прилог путописима шtше кљижевности, пуни су похвала и не 

искључују њену кљижевну nредност. Кљигом Кроз йоларну обласiй 
Петровиh је ушао у нашу кљижевност као један од малобројних пута

писаца прве половине овог века. 

Петровиhа кљижевника не треба прихватити као човека од пера . . 
КОЈИ се труди да на разне начине изведе игру речи и прижељкуЈе разне 
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трансформације уметничког казиваља. На Северном полу Петровиh не 
примеhује или не жели да се упушта у уметничка доживљаваља ретко 
виђених природних појмова (поларна светлост итд). Али треба знати да 
Петровиh није затајио у етнолошким казиваљима о народу тих забаче
них крајева. Петровиh у својој кљижевној речи не медитира о литерар
ним ефектима текста. Као човек строге науке био је више заокупљен 
пресликаваљем оригинала, са посебним даром да запази приличан број 

карактеристичних детаља. Његова реченица је занимљива, кратка, ја

сна и врло приступачна читаоцу. Поводом Петровиhеве кљиге Кроз 

йоларну обласШ професор Иван Ђаја писао је: 

"Рад професора тачних наука не може да буде површан ни непот
пун. И зато се стаје зачуђен пред савесношhу којом је г. Петровиh пру

жио читаоцима све што је од битног интереса за разумеваље тога фан

тастичнога света вечитог леда и снега. Слика поларне зоне у кљизи 

г. Петровиhа потпуно је јасна и занимљива. Можда је томе допринело 

баш то отсуство кљижевничких претензија и егоцентричности, али је 

свакако ту био од пресудног значаја велики научни дух аутора који је 

навикао да запази и изнесе оно што је у једној области битно, најцели-. . 
сходниЈе за извесну сврху, и за кога површна мудроваља немаЈу никакву 

вредност. 

Желеhи да пружи све што је потребно знати о поларној области, 

г. Петровиh није пренебрегнуо и занимљивост излагаља, и кљига се не 

испушта из руку до краја." 

Милан Богдановиh, подржавајуhи кљижевну вредност ове кљиге, 

вели: 

"Дело г. Михаила Петровиhа је у најпунијем смислу савремено: и 

према садржају који говори о стварима сасвим нај ако на дневноме реду 

пред читаоцима, а и по духовној оријентацији која иде сасвим укорак са 

временом и са духом времена. Њену научну вредност, која је ауторита

тивна за Европу и за свет, најмаље имам могуhности и права ја да дока

зујем. Али што морам да кажем, то је дело и кљижевно, у најбољем 

смислу речи, тачно одговара оној упрошhености, непосредности, егзак

тности која се данас тражи од литературе ове врсте. Са овом кљигом 

Задруга је начинила згодитак и није никакво чудо што је она наишла на 

огроман број читалаца чији круг иде од детета у првим годинама шко

ловаља до искусних, научио и кљижевно зрелих људи. Оваквом књигом 

he Задруга увек задовољити читаоца." 

- Летљи школски распуст проводи у друштву француских морепло

ваца и океанографа, крстареhи по Атлантском океану. Почетком јуна из 

места Шербур на француској обали кренула је научна екипа француских 

биолога, физичара и океанографа у правцу Саргаског мора до Антилских 
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острва. На овом шестонедељном путу Петровић се први пут налази на 

месту где се завршава свадбени пут јегуља (Бермуди) и доживљава оно о 

чему је маштао у младости читајући романе фантастичне садржине: оби

шао Је и упознао трагове познатог антилског гусарства. 

-Као представници Српске краљевске академије Михаило Петро

вић и Антон Билимовић учествују на Интернационалном конгресу 

математичара у Цириха (1-12. септембра). У секцији Анализа Петро
вић је саопштио свој рад Remarque sur les equations differentielles des fonc
tions elliptiques. 

Према извештају Петровића и Билимовића, на Конгресу је први 

пут приказан светској јавности часопис PuЬlications matMmatiques de l'U
niversite de Belgrade, који је баш у то време почео да излази. Петровић и 
Билимовић имали су прилике да се лично увере у велике похвале упу

ћене овом угледном часопису. Њихов извештај у целости гласи: 

СРПСКОЈ КРАЉЕВСКОЈ АКАДЕМИЈИ 

Београд 

Og 1-12. сейiйе.мбра ове 2оgине оgржан је у Цириху Међунароgни 
кон2рес .маiйе.маiйичара, који се оgржава сваке чеiйврiйе 2оgине. ПоШ

йисани су на ње.му узели учешhе као gеле2аiйи Срйске краљевске ака

gе.мије и о Шо.ме часiй и.м је йоgней1и овај извешiйај. 

На Кон2ресу је учесiйвовало йреко йеiй сiйоiйина .маiйе.маiйичара 

свих евройских gржава, као и .мно2их зе.маља А.мерике, Азије и Аусiйра

лије. Og француских учесника йо.менуhе.мо 2. 2. йроф. Аgамара, Борела 
и Карiйена, og немачких 2. 2. Хилберiйа и Ланgауа, og бел2ијских 2. йроф. 
Де-Ла-Вале-Пусена, og ен2леских 2. 2. Харgија и Форсајса, og иiйали
јанских 2. 2. Волiйерg, Пинкерлеа и Тонелија, og аусШриских 2. йроф. Вир
Шин2ера, og йољских 2. 2. йроф. Сјерйинско2, Зарембу и Кураiйовско2, 
og чехословачких 2. Веiйера, Јар ника и Хосiйинско2, og мађарских 2. 2. 
Фејера, Фекеiйеа и Риса, og румунских 2. 2. Циценку и Сер2еска, og бу2ар
ских 2.2. Пойова и Чаколова иiйg. 

Као и на gосаgашњи.м кон2ресима, и на овоме су кон2ресу расйра

вљана йиiйања на којима се у йослеgње време нарочиiйо раgи. По

слеgњих неколико 2оgина нису обележене никаквим значајнијим йрона

ласком у обласiйи .маiйемаiйичких наука, али су се ове йосiйейено и 

сiйално развијале на йосiйављеним им основама. Раgи се инiйензивно на 

йроgубљавању и йроширивању раније йосiйављених iйеорија и меiйоgа, 

као и на механичким, физичким, асiйрономски.м и iйехничким йри.мена

ма маiйе.маiйичких меiйоgа и резулiйаiйа. У Шо.ме йо2леgу овакви .меЬу
нароgни кон2реси и.мају велике важносiйи, goвogehи исiйраживаче у 

.мо2уhносiй ga се на брз и лак начин уйознају са йосiйи2нуiйи.м резулiйа-
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Ши.ма и ga gођу у везу са онима са којима се налазе на исйlи.м йољи.ма 
исйlраживања. 

Пойlйисани gеле2айlи су оgржали своја йреgавања о йробле.ми.ма 

који су .мо2ли бийlи og инйlереса за сйlручњаке, учеснике на кон2ресу. У 
обласйlи Шеориске .майlе.маiuике йрвойойlйисани је изнео своје резул
Шайlе о линеарним хо.мо2ени.м gиференцијални.м јеgначина.ма основних 

елиййlичких функција. У обласйlи йри.мењене .майlе.майlике gру2ойойl
йисани је саойшйlио нове облике gиференцијалних јеgначина крейlања 

.майlеријалних сисйlе.ма. Том је йрилико.м на Кон2ресу йриказан и .майlе

.майlички часойис "PuЬlications mathematiques de l' Univer. de Belgrade ", 
чије је излажење о.мо2уhено йо.моhу Акаgе.мијино.м. 

Пореg йойlйисаних, као gеле2айlа Акаgе.мије, на Кон2ресу су узели 

учешhа и йрейlсйlавници Бео2раgско2 универзийlейlа и Минисйlарсйlва 
йросвейlе 2. йроф. В. Жарgецки и 2. gоценйl g-p Јован Кара.майlа. Први 
је саойшйlио своје резулйlайlе о ройlайlивно.м крейlању Шечносйlи, а 

gру2и о ойшйlи.м сйlавови.ма збирљивосйlи gивер2енйlних реgова. 

Og важнијих йослова Кон2реса Шреба йо.менуйlи и йийlање о 
.майlе.майlичкој сйре.ми насйlавника за Ше науке и анкейlу која је у Шо.ме 

йо2леgу йреgузейlа йо свима кулйlурни.м земљама. Тај је йосао био йо

верен јеgно.м нарочийlо.м ойlсеку на Кон2ресу на коме је свака gржава 

имала сво2а йрейlсйlавника. Прейlсйlавник на[uе2а Минисйlарсйlва 

йросвейlе био је 2. g-p Јован Кара.майlа, који је ойlсеку йоgнео и рефе
раШ о Шо.ме йийlању за нашу земљу. Жеље и оgлуке Кон2реса у Шо.ме 

йо2леgу биhе, веровайlно, саойшйlене влаgа.ма йојеgиних gржава. 

Найослейlку, og важносйlи је и сасйlанак који су йрилико.м ово2а 
.међунароgно2 кон2реса оgржали .међу собом и .майlе.майlичари йрейl

сйlавници словенских нароgа: Пољака, Чехословака, Ју2ословена и Бу-

2ара. На сасйlанку је оgлучено ga иgуhи кон2рес .майlе.майlичара словен
ских gржава буgе оgржан 1934. 2og. у Пра2у. 

Поgносеhи овај извешйlај, захвални смо Акаgе.мији на часйlи коју 

нам је указала оgлуко.м ga буgе.мо њени йрейlсйlавници на овоме кон-
2ресу. 

8. окйlобра 1932. 2og. 
Бео2раg 

Деле2айlи Акаgе.мије: 

Мих. Пeiiipoвuh с. р. 

Ан. Били.мовиh с. р. 

-Изабран је једногласно тајним гласаљем за дописног члана Пољ

ске академије наука и кљижевности у Кракову. После овог избора, Пе

тровић је више пута гостовао у Кракову, био је одушевљен разгледа

љем просторија у којима је Коперник студирао. У Билтену ове ака

демије Петровић је објавио два запажена рада (в. библ. јед. 287 и 315). 
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-У Београду је 1931. године почео да излази часопис Математи
чки лист за средњу школу, под уредништвом професора Радивоја 

Кашанина, Војислава В. Мишковића и Јована Карамате. Излазио је две 

школске године и показао врло лепе резултате. Када се погледају обја

вљена два годишта, може се само пожалити што Математички лист 

није излазио много дуже. То је био часопис високе техничке опреме и 

са врло богатим садржајем, интересантан и по томе што је у њему 

сарађивао већи број данашњих математичара у време када су још били 

ученици гимназије или студенти Филозофског факултета. 

Неоспорно је да овај часопис није мимоишао ни перо Михаила Пе

тровића. У броју 3-4 (1932, t. I, стр. 37-44) Петровић је објавио рад 
О зависносШи .међу величина.ма у заgаци.ма, у којем износи непотпуне 

зависности у задацима, као и начин изналажења ове зависности, са по

себним освртом на случајеве геометријских конструкција. Овде посеб

но треба истаћи Петровићеву неједнакост за правоугли троугао (с-хи

потенуза) 

с< а +Ь ~ cJ"i, 

добијену тригонометријским путем 

а = с sin а, Ь = с cos а, а + Ь = с (sin а + cos а), 
тезе 

(а + Ь )2 = с2 (1 + sin 2а). 

Како је sin 2а < 1 (осим за а= n/4), то је 

(а+ Ь)2 ~ 2с2 , 

а+ Ь ~с. 

1933 

На скупу Академије природних наука од 29. марта Богдан Гаври
ловић и Михаило Петровић подносе реферат о раду Јована Стојанови

ћа Сйецијални случајеви линеарне gиференцијалне јеgначине n-ilioz pega, 
са предлогом да се рад врати писцу пошто не може бити објављен у 

Академијиним издањима. На овом скупу Петровић и Билимовић под

нели су негативан реферат и о раду Петра Шерера КонсШрукШивна .ме

Шоgа Шрисекције лука (уzла). Где су ови математичари нестали? Мо

жда је могао да уследи неки савет! 

- Учествује на конгресу Француске заједнице за унапређеље нау

ка у ChamMiy-y, где чита свој рад Sш- une classe d' equations diffeгentielles 
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du premieг шdге. Као што је познато, секцију МаШе.маШика у овој зајед
ници водио је М. Петровиh као стални председник секције. 

- Првог јуна излази у Београду кљига приповедака Деваuи вал 

београдског књижевника Младена Ћуричиhа (на 116 страна), посвеhе
на Михаилу Петровиhу следеhим одштампаним текстом: ,,Великом 

iipиjaiiieљy малих љуgи, рибара и броgара, Гociioguнy Др Мих. Пe

iiipoвиhy, iipoфecopy Yнивepзиiiieiiia - С особиiiiим iioшiiioвaњeм и 
оgаношhу- iiисац". Ова кљига приповедака добила је награду Српске 

краљевске академије за лепу кљижевност у 1933. години. 

- Јула-августа ове године борави по други пут у Северној полар

ној области са Међународном научном експедицијом. Ове године пут је 

ишао преко Њуфаундленда и Лабрадора. Професор мора да је био 

јаког здравља када у 65-ој години одлази да осваја Северну поларну 

област. 

- Расправу Theoreme suy les integmles cuYvilignes Петровиh је напи
сао за Publications (t. П) за време освајаља Северне поларне области са 
Међународном научном експедицијом (на Лабрадору). Просто несхва

тљиво о енергији и раду професора Петровиhа. 

-Са пута по Атлантском океану (Антилска и Бахамска острва) 

јун-јул 1932. године Петровиh се вратио пун утисака и са обиљем мате
ријала о народу и местима тих забачених острва. Упознајуhи постојби

ну буканира и флибустира, а као човек који се по својој природи још из 

млађих година одушевљавао животом гусара, пирата и морепловаца, 

трудио се да тај пут опише по траговима антилског гусарства. Тако је, 

после прве књиге путописа Кроз йоларну обласШ, ове, 1933. године у 
Поучнику Српске кљижевне задруге изишла Петровиhева друга књига 

путописа- У. царсШву 2усара. 

Према илустрацијама ове кљиге, као и обимном материјалу (исто

ријском понајвише ), изгледа да је Петровиh и знатно раније располагао 
грађом о гусарима. 

- На Астрономској опсерваторији у Београду излаже своје погле
де на физички еталон времена (в. библ. јед. 277). Петровиhа не напу-
штају ранија истраживаља о апсолутном мерељу времена. ,... 

-С времена на време Петровиh је писао прилоге за Гласник Југо

словенског професорског друштва, при чему је посебно водио рачуна о 

актуалности рада, као и о занимљивости материјала ширем кругу чита

лаца (наставници средњих школа и др.). У броју 10-12. (t. ХШ) из 1933. го
дине објавио је врло занимљив рад Грешке м.аШе.маШичара, који је по
сле рата три пута прештампаван. 
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Поред веhег броја примера о грешкама у математици (Newton, 
Eulei, Lagгange ... ), Петровиh је у уводном делу изнео и грешке великих 
кљижевника и историчара, што читаоцу причиљава посебно задовољ

ство. На пример, у Хамле(uу Шекспир говори о пуцљави топова мада у 

време данског краљевиhа није још било ни трага од барута. Уосталом, 

он је у Ромеу и Јулији прогласио Верону за морску луку, а Чешку 

описује као земљу која лежи крај мора, итд. 

Читајуhи Петровиhеве радове, а највише дела из феноменологије 

(нпр. Феноменолошко йресликавање или МеШафоре и алегорије), от
кривамо Петровиhа као човека широке културе, зналца многих про

блема етнологије, историје, кљижевности итд. Рецимо, Петровиhева 

студија о Хајредину Барбароси, где се "грађом" доказује историјска 

противуречност, потврђује ова казиваља. 

За Петровиhа ове врсте грешака у феноменологији и грешке у 

математици имају једнако аналошко језгро. Рецимо, LeiЬniz-oвo веро

ваље да Је 

log (-а)= log (+а) 

могуhе је феноменолошки поистоветити са парадоксом Данијела 

Дефоа који у роману Робинсон Крусо прича како се Робинсон сусрео са 

јатом пингвина иако на острву Хуан Фернандез никад није могло бити 

пингвина. 

Грешке математичара Петровиh завршава строгом поруком мла

ђим математичарима: 

"Само Шреба сШвар лейо разумеШи. Оно шШо је gойуLиШено онима 

који имају собом велики научни багаж и који су много ураgили, йа у 

нечему и грешили, не мора биШи gойуLиШено и онима коg којих оно 

шШо су ураgили није много насйрам онога у чему су грешили. А као 

шШо је јеgном йриликом рекао немачки књижевник и филозоф Луgвиг 

Бер (1786-1837), "заблуgе, грешке и мане великих много су йоучније 

него исйравна gела малих. 

- Учествује у прослави стогодишљице ослобођеља Тимочке Кра

јине. За Сйоменицу ове прославе написао је врло интересантан рад из 

рибарства - Риболови у Тимочкој Крајини. 

- Излази из штампе данас веh позната и често цитирана Петро

виhева кљига Феноменолтико йресликавање, као посебно издаље Срп

ске краљевске академије. 
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- Пред члановима испитне комисије, коју су сачиљавали профе

сори Михаило Петровић, Никола Н. Салтиков и Тадија Пејовић, 24. ок
тобра ове године положио је докторски испит Драгослав С. Митри

новић, са тезом ИсШраживања о јеgној важно ј gиференцијалној јеgначи

ни Ј pega која је примљена за докторски испит на седници Филозофског 
факултета Универзитета у Београду 12. октобра ове године. 

Слично материјалима у Пејовићевој тези из 1923. године, Митри
новић разматра исту класу једначина 

у'2 + у2 = F(X), 
чији је општи облик 

где увођељем трансформација и инваријаната и једне методе за обра

зоваље интеграбилних диференцијалних једначина првог реда (по 

Р. Appell-y) износи 14 примера интеграбилних једначина. 
Приметимо Митриновићев придев важно. Код овог математичара 

све је било важно и посебно значајно! 

- На скупу Академије природних наука од 26. децембра саопштио 
је своју расправу АриШ.маuичка особина инШе2рала јеgне класе gифе

ренцијалних јеgначина, која је објављена у Гласу СLХШ (I, 80), а комен
тарисали су је Haupt у ZЫ (11, S. 348) и Mtiller у FdM (61, S. 1229-1230). 

За класу једначина 

[ 
- - ] дФ .ху' 2 дФ 

ху"+(х-а)у'+Ье ху -+----=0, 
дУ у ду 

где су функције у и У везане алгебарском релацијом 

ф (у, У)= о, 

Петровић је показао да се свака једначина ове класе може интегралити 

помоћу квадратуре и да при томе важи следећа аритметичка особина: 

Да би једначина имала бескрајно много својих интеграла, са јед

ном произвољном интеграционом константом, а чија је асимптотна 

вредност у (оо) једнака почетној вредности у (О) интеграла, или различна 
од ове, према томе да ли је а + 1 какав позитиван основни број или 
какав позитиван сложени број, потребно је и довољно да инверзија 

у = <р (z) 

Абеловог интеграла 

z= Ј i 
везаног за релациЈу 
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Ф(у, У)= О 

буде периодична функција променљиве z и да константа Ь има за вред
ност 

Ь = aw 
а+ 1' 

где m означава елементарну периоду функције <р (z). 

1934 

Пред испитном комисијом (Михаило Петровиh, Никола Салтиков 

и Тадија Пејовиh) 21. марта ове године на Филозофском факултету 
Универзитета у Београду одбранио је своју докторску тезу Данило 

Михљевиh. Михљевиhева теза СШрукШура йарцијалних јеgначина са 

gаШим инШеzралима каракШерисШика објављена је у Гласу Српске 

краљевске академије (CLXV, Први разред, кљ. 81, стр. 231-319). 
Данило Михљевиh је радио тезу под контролом и упутствима про

фесора Николе Н. Салтикова. О Данилу Михљевиhу видети подробни

је у раду Драгана Трифуновиhа, у б. кљизи: ИсШорија маШемтuичких 

наука (Београд 1992). 

- Петровиhево интересоваље за изучаваље гусарства прилично је 

порасло после обимнијег крстареља по северним и јужним морима. 

Међутим, то интересоваље није настало у овом периоду, веh је у вези са 

сталном "темом" коју је Петровиh носио још од младости. У Гоgишњи
ци Николе Чуйиhа (кљ. XLIII) објављује историјску студију (моногра
фију) о највеhем гусару XVI века Хајредину Барбароси, под насловом 
Јеgан велики муслимански zycap. Како је ова област у потпуности дис
паратна од Петровиhеве струке, то аутор у уводном делу каже: "Писац 

ових редова није историчар и није ни по чему позван да се бави каквим 

историјским истраживаљима. Међутим, никоме, па ни љему не моЖе 
бити забраљено заинтересовати се и за понеке ствари удаљене од онога 

о чему се он редовно, по своме занату бави, али које су за свакога схват

љиве и без какве нарочите стручне спреме. Па кад се још, као у овоме 
случају, деси да, иако је ствар позната стручљацима, код нас се у ширим 

круговима врло мало о љој зна, а у нашој кљижевности о ЉОЈ Једва има 

помена, онда је писац склон веровати да не чини ништа недопуштено 

пишуhи ове редове о великом е гу сару". 

Монографија обилује детаљима и документацијом такве природе 

да читалац остаје задивљен Петровиhевом способношhу и упорношhу 

у истраживаљу грађе о једном гусару. Намеће се помисао да је то могао 
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да ради само човек посебних могуlшости и љубави према овој врсти 

људи. Иако Петровиh негира историјски метод у свом спису, сматрамо . . . . 
да Је то у потпуности исторИЈска студиЈа коЈа умногоме открива праве 

истине о гусарству XVI века. 
Петровиh је овај рад објавио под псеудонимом СШари рибар. 

- При састављаљу испитних задатака Петровиh је имао обичај да 

својим сарадницима да задатке на проверу. На пример, у овој години 

(није познат тачан датум) за потребе испита на Филозофском факул

тету Петровиhу је проверио задатке Милош Радојчиh, тада још аси

стент Универзитета. На цедуљама ових задатака Петровиh је написао: 

"Све ово потврдио Радојчиh". Задаци су били следеhи: 

1 о Да ли се 
1· З· 5 · ... · (2n -1) 

а = 
" 1 · 2 · З · ... · n · 2" 

може написати у облику 

(2n-1)! (2n)! 
а - ---'----с:-'-

"- n(n!)2 2"+1 - (n!)2 4". 

2° Наhи коефицијенте реда 

.f(x) =Ао +А 1 (х-х0) +А2 (х-ха?+ ... 
за функцију 

за 

3° Формирати израз 

А = 1· З· 5 ... (2n -1) ( _Х + 1)2n+l. 
n 2" 1 Уо о 

4° Формирати израз 

·n. 

Q = (n+ l)An+l 

дА" 
ду о 
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а) за 

б) за 

( -1)"-1(211- 2)! 
An = 2n -1 

n!(n-1)!(2y0 ) ' 

А = ____1Q__ 
2n (2n)!. 

ЛЕТОПИС 

- Петровиh је по позиву одлазио на стране универзитете и инсти

туте ради одржаваља предаваља. На пример, на позив Institut des Hautes 
Etudes de Belgique у летњем семестру школске 1933/34. године одржао је 
постдипломски курс диференцијалних једначина. Вероватно да је Пе

тровић излагао квалитативну интеграцију диференцијалних једначина 

у обиму који је објављен у Memorial des Sciences mathematiques (Paris, 
1931, fasc. XLVIII). 

-Просто невероватна и ретко виђена енергија! Иако се прибли

жавао 70. години живота, Петровиh и даље активно сарађује са фран
цуским океанографима. Ове године школски распуст проводи на океану. 

Почетком јуна Петровиh је кренуо из Ла Рошела са истом фран

цуском научном екипом као из 1933. године на истраживачки пут по 
бескрајном Атлантском океану у правцу југа- све до острва Гоф (- 45° 
јужне ширине ). Овог пута Петровиh је био члан без обавеза у програ
му научних истраживања. "Циљ путоваља, у друштву сапутника са ко

јима сам ранијег лета 1933. године походио антилска гусарска острва и 
прокрстарио Карипско Море, био је исти као и на томе путу: за веhину 

сапутника прикупљаље грађе за научни рад, или провераваље неких 

дотле још неутврђеню: научних резултата, а за остале потпун и ничим 

непотребним непомућен мир и одмор од послова који су претходили, 

као и прилика да се види нешто што је тешко приступачно, а недоступ

но обичним средствима појединаца. Ј а сам лично био тога пута у овој 

другој групи. Придружио сам се сапутницима и зато да бих одржао са 

љима везе пријатељства стеченог у невољама кроз које смо раније 

заједнички прошли и задржао право да идуhе, 1935. године узмем са 
љима учешhе у експедицији која he иhи у Јужну поларну област, где ми 
је намељен један прилично велики и доста тежак посао." 

- Тридесетих година, када београдска математичка школа добија 

свој најјачи замах, Петровиh више не одлази сам на конгресе и научне 

скупове. Увек је у друштву својих млађих сарадника. На Другом кон

гресу словенских математичара у Прагу (23-28. септембра) био је у 
друштву професора Николе Салтикова, Владимира Вариhака и младог 

сарадника Милоша Радојчиhа. На Конгресу је саопштио један рад из 

теорије функција Suт- une classe d' integmles de Laplace-Abel. Интересантно 
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да при састављаљу своје библиографије за PuЫications VI-VII (в. библ. 
јед. 350) Петровић није навео ово саопштеље које је објављено у 
Зборнику Конгреса. 

- У овој години, поред Данила Михљевића, београдска математи
чка школа добија још једног доктора наука. Константин Орлов је 6. де
цембра одбранио своју тезу АриШ.маuичке и аналиШичке йри.мене .ма

Ше.маШичких сйекШара, која је примљена за докторски испит 27. новем
бра на седници Савета Филозофског факултета. Чланови испитне ко

мисије били су Михаило Петровић, Никола Салтиков и Тадија Пејовић. 

После излагаља основа спектралног рачуна, Орлов је показао 

примену на елиптичне функције и теорију полинома и бројева. 

Према објављеној тези (Београд, 1935, стр. 62) може се приметити 
следеће. Петровић, као творац математичких спектара, а вероватно и 

креатор ове тезе, у току излагаља Орлова уопште се не наводи и не 

помиље. Ово је, управо, упадљив детаљ тезе. Да ли је у вези са самим 

Петровићем који је из познате скромности тражио од докторанта 

изостављаље свог имена? На крају рада Орлов је навео 9 расправа Ми
хаила Петровића. 

- Диференцијална једначина другог реда 

(А) у" = .f(x, у, у') 

може се на разне начине свести на систем од две симултане Једначине 

првог реда 

(В) 

Петровић је у раду Јеgна класа йрвих инШе2рала gиференцијалних 

јеgначина gpy2o2a pega ( саопштење Академије природних наука од 24. де
цембра) показао следећи резултат: "Међу системима (В) везаним за 
дату једначину (А) има их бескрајно много и таквих у којима се једна од 

двеју једначина своди на обичну диференцијалну једначину првога ре

да, тј. садржи само једну непознату функцију и љен први извод". 
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1935 

Петровић је био члан Ротари клуба. Јануара 21. подноси реферат 
Управи клуба о стању на рекама и о економским вредностима у ри
барству. 

- Учешће у Академији филозофских наука СКА. - Четвртог фе

бруара, заједно са Браниславом Петронијевићем подноси реферат о 

раду Радите Митровића Основни йринцийи ма(йемаШике. Предлажу 

рад за објављиваље у Гласу П разреда, али да се промени наслов и да 

гласи Основни йринций аналиШичких функција. 

Митровић је веома мало познат нашој средини. Као математичар 

бавио се филозофским питањима математике и 1937. године доктори
рао на Декарту у Паризу. 

-Карактеристика Петровићевог стварања је самосталност у раду. 

Није писао расправе у заједници са појединим колегама. Изузетак чини 

расправа Изражавање gвойериоgичних функција йомоhу оgређених 

инШе2рала, коју је написао са академиком Јованом Караматом и саоп

штио је на скупу Академије природних наука 6. фебруара ове године. 
То је једина научна расправа у којој се Петровић јавља као коаутор. 

Наводимо у потпуности уводни део ове расправе. 

"Опште изражавање једне дате класе (ј) функција f(z) одређене 
аналитичке природе, о каквоме је реч у овој расправи, јесте изража

вање функција те класе каквим аналитичким изразом који би, на један 

одређен начин, исти за све функције што припадају класи, зависио од 

променљиве z и од Једног ограниченог скупа производних констаната 

а који би имао ову особину: 

Свака функција класе (ј) једнозначно је одређена скупом кон
станата Ak, тј. свакоме таквоме скупу одговара по једна функција класе, 
и обрнуто, свакој функцији класе одговара по један одређени скуп 

специфичних вредности Ak. Функције класе U) разликују се, према томе, 
једна од друге само специфичним вредностима констаната Ak. 

Тако дефинисано опште изражавање није изводљиво за ма коју 

класу функција (ј). Оно нпр. није изводљиво за класу свих меромор

фних простопериодичних функција. Али је оно, и то на више начина, 

изводљиво за класу (ј) састављену из свих мероморфних двопериоди
чних функција. 

До сада познати начини општег изражавања ових функција јесу 
о о 

они при КОЈИМа се оне изражаваЈу: 
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1) као рационалне функције елементарних функција snz и sn'z 
(Liouville) или елементарних функција р (z) и q (z) (Weieistrass ); 

2) као количник двају продуката функција 

(1) 

где је 

(2) 

(3) 

m = nm + n'm' 

n}-0+1+2 {n=O n' - , _ , _ , ... осим пара n' = 0 

и где су m и m' периоде; 
3) као линеарна комбинација ограниченог броја израза Ak ~(k) (z- а), 

где Је 

1 "( 1 1 z ) cr'(z) Џz) = -+ Li --+-+- = --, 
z z- m m m2 cr(z) 

где је m дато обрасцем (2), а збир узет преко вредности (3) (Hennite-oв 
и Weierstiass-oв начин за разлагање мероморфних двопериодичних функ

ција на просте елементе); 

4) као количник два израза облика 

аЈ]Ј (z + h) + a2p'(z + k) + ... + a 11p<"-1\z + h), 

где су g и щ константе (Painleve); 
5) у облику одређеног интеграла 

= 

(б) 
Ј q> (z, t) dt, 
о 

где је q> (z, t) рационална функција интеграционе променљиве t и 
ограниченог броја експоненцијалних функција eazr и ев1 (Poincaie)." 

У другом делу расправе Петровић и Карамата износе једну ома

шку Poincare-a. Наиме, могућност да се свака мероморфна двоперио
дична функција изрази у облику 

Ј q>(z,t)dt 
о 

показао је први Poincмe. Али, мада је метода у основи добра, велики 

математичар је превидео једну ствар и учинио неколико грешака које 
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му и нађене обрасце чине нетачним. Петровиh и Карамата врше измене 

и допуне Poincare-oвe методе, а у последљем делу расправе приказују 

свој поступак изражаваља двопериодичних функција у облику колич

ника два одређена интеграла. 

-Април 16, рођендан Павла Поповиhа. Честитке за рођендан нај
бољем другу Павлу Поповиhу садржале су пуно хумора и духа, али се 

то, с годинама, полако претварало и у неку врсту тужних призвука мла

дости. Остали су сами, нежеље, али су имали потпуно другачије жи

воте. 

- Крајем пролеhа ове године са истом научном групом Француза 

са којима је 1931. и 1933. године био у Северној поларној области, а 
1934. на југу Атлантског океана, Петровиh је кренуо у Јужну поларну 
област. Пут је водио од Марсеља, преко Средоземног мора кроз Суец

ки канал, поред Мадагаскара, па све до Кергеланских острва у Антарк

тичком океану, где почиље Јужна поларна област. На путу је имао 

специјалан задатак у вези са испитиваљем методе отклаљаља опасно

сти од велике санте леда: 

"Физичари су, изгледа, имали маље успеха, због краткоhе времена 

које су имали на расположељу, премда су и они добили неке резултате 

од интереса. Али они су бар привели крају један посао због кога се 

исплаhивало долазити у ове удаљене и забачене крајеве Земљине ку

гле. На томе је послу рађено и ранијих година и о љему је веh било речи 

у описима досадашљих путоваља сапутника. 

Посао се састојао у провераваљу једне физичко-математичке 

методе за праhеље кретаља невидљивих ледених маса и ледених брего

ва. За морску пловидбу по ноhи у густим маглама од важности је моhи 

из даљине на броду осетити приближаваље такве масе, са којом сусрет 

може бити фаталан, као што је у више познатих прилика и бивао. 

Метода која даје један начин да се то постигне, проверена је године 

1931. и 1933. на леденим масама Северне поларне области и одређен је 
процент љене тачности. Да ли he и уколико тај процент бити измељен 
за ледене масе у Јужној поларној области? Питаље би изгледало чудно 

кад се не би знало, да се те масе у једној и другој области битно ра

зликују баш по ономе елементу који је од важности за осетљивост ин

струмента, а то је запремина масе која је над воденом површином. Ле

дени блокови Северне поларне области постају обурвавањем и одроља

ваљем огромних глечера на Гренланду, и љиховим клизаљем и сроза

ваљем у море, где се после читавог низа нестабилних положаја нај

после стабилизују у облику ледених маса које стрче по неколико 

десетина, каткад и по коју стотину метара над морском површином, 

излажуhи велике запремине и масе бочном зрачељу и дејству на 



ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 587 

удаљени инструмент. Напротив, ледене масе Јужне поларне области 

постаЈу распарчавањем пространих, а равних ледених површина; оне су 

веhином плочасте и излажу сразмерно малу површину бочном 

зрачењу. То је разлог због кога се процент тачности методе, као што се 

могло и очекивати, показао знатно слабији у јужној области. Али је то 

требало проверити непосредним посматрањем и сазнати му прави 
разлог. 

Проверена је, поред тога, још једна метода за исти циљ, основана 

на одбијању звука од ледене масе. Она се показала као неупотребљива 

за Северну ледену област, јер ледена брда што плове по морима те 

области издају своје властите звуке у облику непрекидних пуцкарања 

које путници чују кад брод наиђе у близини брда и која потсеhају на 

пуцкарање ватре. Пуцкарања произлазе од пуцања ледених оклопа ко

ји затварају безброј ледених hелија у блоку и од наглог испуштања 

ослобођеног ваздуха у њима, који је под притиском. Поред тога, са ле

дених брда долазе и звуци што произлазе од његовог ломљења, крхања 

и распарчавања. И такви звуци остављају траг на ваљку инструмента, 

на коме би требало да се добије траг само од одбијеног звука. Посма

трачу је тада немогуhно снаhи се и разликовати траг овога звука од 

оних што произлазе од тих паразитних звукова. Међутим, у јужној об

ласти, где су масе плочасте и плитке, нема паразитних звукова и мето

да основана на одбијању звука даје боље резултате." 

- У библиотеци Савременик Српске књижевне задруге излази 

Петровиhев путопис Са океанстшм рибарима. 

-На седници АПН од 16. децембра приказује књигу генерала Ми
лорада Терзиhа Вища zеоgезија. 

1936 

Седамнаестог фебруара Антон Билимовиh, редовни професор 

Београдског универзитета, изабран је за правог члана Српске краљев

ске академИЈе. 

- Основан је часопис балканских математичара Revue Mathemati
ques de l'Union inteibalkanique (Athenes). Из Краљевине Југославије члан 
Уређивачког одбора био је Михаило Петровиh; из Грчке- Зервос, из 

Бугарске- Попов и из Румуније- Цицеика (в. библ. јед. 318). 

-Уочи парламентарних избора у земљи, априла 1936, у Гласнику 
Професорског друштва објављује рад О йройор~?ионалном йреgсШавни

щШву, где излаже поступке разних изборних система у развијенијим 
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парламентарним земљама. Петровиhу као изразито аполитичном чове

ку туђе су политичке позадине изборних система и он на математичкој 

основи даје теорију изборних система. Анализирао је изборне системе 

Massau-a, Stгue-a, Miiman-a и Hondt-a, као и наша два- из 1888. и 1903. го
дине. Након исцрпне анализе ових система, Петровиh предлаже да се за 

предстојеhе изборе у 1937. години усвоји систем из 1888. године. 

- Бави се неодређеним диференцијалним једначинама (АПН, 
8. јун 1936) које he после Другог светског рата Д. С. Митриновиh и 
Иван Бандиh шире разрадити са новим резултатима. 

-При спремању испитних задатака Петровиh је имао више пред

лога за један задатак. На испиту из диференцијалних једначина ( сеп
тембарски рок) Петровиh је поставио и овај задатак: 

Формирати једначину облика 

(1) у" +fty' + f 2У +fз = О 

коју задовољава функција 

у = Х1 + Л f Ф(х) dx, 

где Је 

Ф(х) = f (Х2у + Х3) dx, 

где су Х1 , Х2 , Х3 , Л дате функције од х. 

Обрнуто, из датих/1 ,/2,/3 одредити функцију Х1 , Х2 , Х3 , Л, тако да 

буде задовољена једначина (1). 
Овај задатак имао је и следеhу варијанту, која није задата студен

тима: 

Формирати диференцијалну једначину облика 

у" + f(x)y' + <р (х)у + \.f' (х) = О 

коју задовољава функција у дата релацијом 

где су Х1 , Х2 , Х3 дате функције од х. 
Обрнуто, могу ли се, кад су дате функције .f, <р, \lf, одредити функ

ције Х1 , Х2 , Х3 ? 
Очигледно, Петровиh је дао студентима за испит тежу варијанту 

задатка. 
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-Изабран за почасног члана Међународне комисије за математи
чку наставу, са седиштем у Женеви, што је потврђено на Конгресу у 

Ослу исте године. 

-У издаљу Српске кљижевне задруге излази четврта кљига Пе
тровиhевих путописа По забачени.м осШрви.ма, у којој описује путоваље 
по југу Атлантског океана (1934) и пут у Јужну поларну област (1935). 

И овом књигом Петровиh је показао да је спреман да жртвује све 

како би циљ што ефективније постигао. Књига не представља само пре

сликавање пута, веh по четврти пут "опомену свима људима од пера онда

шње наше кљижевности, који су род йуШойиси потпуно занемарили". 

По казиваљу теоретичара кљижевности ова кљига садржи најбо

љи литерарно-историјски приказ међу Петровиhевим путописима. То 

је део у коме врло умешно, зналачки, у уметничком надахнуhу описује 

острво Света Јелена (60 страна) и Кергеланска острва (40 страна). 
По забачени.м осШрви.ма је путопис који највише доприноси сти

цаљу права грађанства Петровиhевог кљижевног опуса у историји на

ше литературе. Кљижевна реч Петровиhева очекује процену и сређи

ваље. 

-Био је врло предусретљив и хтео је колегама-математичарима 

да прегледа радове и да савете. Обично је такве рукописе слао прво сво

јим сарадницима (Ј. Карамата, А. Билимовиh, Р. Кашанин, М. Радојчиh 
и др.), а потом је и сам дао своје мишљеље. Ово се најбоље показало у 

случају математичара Милана Недиhа, који је био и уредник Гласника 

Југословенског професорског друштва. 

- Петровиh је знатно раније дошао до релативног извода и за 

п-пута диференцијабилну функцију у =Лх) дефинише га као количник 

1 d"y 
дll(y) = --d 11 . 

у х 

У овој години у СКА објављује о овом изводу, којег назива диферен

цијални алгоритам, посебну монографију. У 8. кљизи Сабраних gела 
Михаила ПеШровиhа ова је монографија објављена у целости са ширим 

коментарима. 

-У Клубу математичара био је обичај да се по добијеном аутор

ском хонорару за објављену расправу приреди вечера за чланове Клу

ба. Чланови Клуба са добијеним хонораром означени су као кривци те 

вечери и они су, обично, подносили веhи део трошкова око вечере. 

Оваквим вечерама претходила су стручна саопштења чланова Клуба у 

старој згради Универзитета, у познатој слушаоници бр. 50. Овде се на
води у целости обавештеље за један састанак Клуба. 
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"Нареgни сасШанак чланова маШемаШичкоZ. клуба биhе у cyбmuy 
5. gецембра 1936, у 18 часова у слушаоници бр. 50. 

После йреgавања зајеgничка вечера у вили йроф. Мих. ПеШровиhа, 
Лацковиhево сокаче бр. 4. 

Кривци: 1) ЧеШири конкреШна лица: М. ПеШровиh (М. Миланко-
виh, Н. СалШиков), Ј. Михаиловиh, В. Мишковиh и Р. Кашанин. 

2) Правно лице: Билимовиh-АнЬелиh. 
Дневни peg: Ј. Кара.маШа: О јеgном йроблему 2. Кашанина 
М. Раgојчиh: О есенцијалним синzулариLuеШима аналиШичких 

функција. 

Чланови: Б. Гавриловиh, М. ПеШровиh, М. Миланковиh, И. Арно

вљевиh, Н. СалШиков, А. Билимовиh, Ј. Михаиловиh, П. Зајончковски, 

В. Мишковиh, Ј. ХлиШчијев, В. Жарgецки, Р. КаLианин, Т. Пејовиh, 

Ј. КарамаШа, М. Pagojчuh, Т. АнЬелиh, М. Вречко, Г. Вујаклија, Д. Јова

новиh, С. Шљивиh. " 

ПеШровиh је на овој йозивници уйисао cлegehy йримеgбу: 

"Примедба: Не разумем како су ишчезли вирШуелни кривци 2. 2. 
Миланковиh и СалШиков, о којима је на сеgници била реч. СШвар Шре

ба gослеgиШи. - М. ПеШровиh. " 

Овај стил окупљања математичара са Београдског универзитета и 

из Академије велика је Петровиhева тековина у ширењу пријатељства 

међу математичарима. Није случајно што је академик Александар Бе

лиh приликом десетогодишњице Петровиhеве смрти рекао: "Насмејан 

и расйоложен, он је ширио аШмосферу узајамноz йошШовања и љубави 

и меЬу своје gpyzoвe маШемаШичаре и све gpyze са којима је gолазио у 
gogиp". 

1937 

Члан је Одбора СКА за Океанографски институт у Сплиту. Дакако, 

био је веома активан у раду овог института и све уложио да га снабде 

својим истраживачким резултатима до којих је долазио са међуна

родном научном експедицијом по морима и океанима (од 1931. г.). 

- Почетком ове године учествује у предлагању Николе Тесле за 

редовног члана СКА. После Теслине 80-годишњице (свечаност у Бео

граду 1936. г.), АПН се сетила (!)после скоро пола века да Теслу пред
ложи за правог члана СКА. Зашто је српска наука пола века hутала, а 

ни Тесла се у целом свом радном веку није обратио науци Србије и "не

што понудио"? 

Предлог за избор Николе Тесле гласи: 
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СРПСКОЈ КРАЉЕВСКОЈ АКАДЕМИЈИ 

Беа2раg 

Акаgе.мија йрироgних наука оgлучила је ga йреgложи ga се gоuи
сник Акаgе.мије НИКОЛА ТЕСЛА, научник у Њујорку, изабере за йра

воiа члана Акаgе.мије. 

НИКОЛА ТЕСЛА је, и uo својим гоgина.ма (рођен 1856. у С.миља
ну) и uo избору (изабран 25. јануара 1894) најаuарији gоuисник нщие 
Акаgе.мије. О његовој еuохалној uојави у развиШку елекШроШехнике 

није овgе uоШребно говориШи; она је uознаШа и uризнаШа у целом 

свеШу. Па како закон Акаgе.мије gозвољава ga се за uраве чланове 

Акаgе.мије изаберу и научници који нису наши gржављани, Шо йреg

лаже.мо ga наша Акаgе.мија, корисШеhи се Ши.м йраво.м, осигура себи 
велику часШ ga на~иег славног земљака уврсШи у своје uраве чланове. 

15. јануара 1937. гоg. 
Београg 

Богgан Гавриловиh 

МилуШин Миланковиh 

Ж. Ћорђевиh 

Мих. ПеШровиh 

Ив. Ћаја 

Тесла је изабран за редовног члана СКА 16. фебруара 1937. године. 

- Био је увек радостан када саопштава у СКА резултате својих 

ученика и колега са Универзитета. Тако је на скупу АПН од 22. фебру
ара поднео реферат о раду Милоша Радојчића О скуйу Шрансценgен

Шних сноuова у близини неког есенцијалног сингулариШеШа анали

Шичке функције, са предлогом да се објави у Гласу СКА (учествовао у 
реферату и Богдан Гавриловић). У ово време др Милош Радојчић још 

је асистент на Филозофском факултету и имао је више веома успелих 

оригиналних расправа прихваћених у свету науке. О односу Радојчића 

према професору Петровићу најбоље погледати књигу Драгана Трифу

новића Тиха и усрgна .молиШва Милоша Раgојчиhа (Народна књига, 

Београд, 1995, стр. 318). 

-На истој седници АПН подржава Антона Билимовића у пози

тивној оцени о раду Вјечеслава Жардецког При.меgбе о облицима uер

.маненШно роШирајуhе Шечне .масе, са предлогом да се објави у Гласу 

СКА. 

Све до данашњих дана, поред А. Билимовића, др Жардецки је био 

и остао стуб механичких наука на Универзитету у Београду (1920-1944). 
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- Петог априла, умољава СКА да га не шаље у Праг на Међунаро

дни конгрес историје наука и препоручује професоре Богдана Гаври

ловиhа и Николу Салтикова. 

- Петровиh отвара научне просторе младом сараднику Астроном

ске опсерваторије у Београду, математичару Петру Музену. Пред 

комисијом коју су сачињавали професори Михаило Петровиh, Никола 

Салтиков и Тадија Пејовиh 22. априла на Филозофском факултету од
бранио је своју докторску дисертацију Петар Музен. Његова теза О ба

зама нейрекиgних функција објављена је у Гласу СКА (књ. CLXXVIII). 
Ово је десети докторат из математичких наука на Београдском 

универзитету. У поређењу са другим наукама (нпр. Милутин Миланко
вић није извео ниједног доктора наука, био је и остао без ученика) 

математичари су знатно одскакали у развоју науке између два рата. О 

Музеновим резултатима повољно се изразио Јован Карамата запажа

њем "да је Музену место на Универзитету". 

Други светски рат одвео је др Музена у свет. Пратимо га као 

изврсног службеника NASA (САД) у департману за теоријску механику 
(био је једно време и директор). Писац овог ЛеШойиса 80-их био је у 

преписци са др Музеном који је живео у Сан Дијегу (Калифорнија), сам, 
без родбине и ближњих. Преписка и још понешто сада се налазе у 

Астрономској опсерваторији у Београду. 

-Професори Антон Билимовиh и Татомир П. Анђелиh почињу да 

издају своје уџбенике из геометрије од I до VI разреда гимназије. Из
лазили су непрекидно до 1956. године. На молбу ових професора Ми
хаило Петровиh је за сваки разред написао прилог. Почео је ове године 

са прилогом СШварне и йривиgне zео.маuријске не.моzуhносШи. То су, 

неоспорно, били занимљиви текстови и за ђаке и за наставнике. Све је 

ово објављено у 10. књизи Сабраних gела Михаила ПеШровиhа. 

- Средином септембра месеца налази се у Каравлашкој (како је 
"по стар:Ински" звао Румунију) на Другом конгресу балканских матема
тичара у Букурешту. На Конгресу је имао два саопштења, од којих 

посебно треба истаhи А ргороs d'un tbloгeme de М. Pompeiu. Наиме, у 
овом саопштењу Петровиh је за став Pompeiu-a изнео елементарно гео
метријско тврђење које даје потребне и довољне услове да три дате ду

жи могу образовати троугао, као и поједине метричне особине тих 

дужи. При овоме, Петровиh је за троугао Т(а, Ь, с) добио данас веh по

знату неједнакост 

(*) 
З а Ь с 
-<--+--+~-<2, 
2 Ь+с с+а а+Ь 



ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 593 

при чему је доња граница 1,5 достигнута када дужи образују равнокра
ки троугао, а горња граница 2 кад троугао има један бескрајно мали 
угао. 

О Петровићевом раду са Конгреса много је дискутовано (Steck, 
Zacharis, Д. Марковић, Aczel, Д. Митриновић и др.), при чему се обично 
тежило: 1) да се евентуално сазна да ли је пре Петровића неједнакост 
(*) била позната и 2) да се (*) изведе на другачији начин (нпр. Baidaff). 
Занимљиво је поменути С. Павловићево уопштење Петровићеве нејед

накости (*) за многоуглове. О свему овом погледати библ. јед. 355 у 
овој књизи. 

На Конгресу балканских математичара Петровић је био са својим 

одличним другом и "доглавником" у друштву Суз Ј еленком Михајло

вићем. 

-Био би сигурно захвалан стручни рад о елиптичким функцијама 

у делу Михаила Петровића. Професор је објавио више расправа о овим 

функцијама, а ове године и уџбеник ЕлийШичке функције. 

-Више наших математичара пошло је у Букурешт на П конгрес 

балканских математичара са предлогом да се наредни заједнички кон

грес балканских математичара и III конгрес математичара словенских 
земаља одржи у Београду 1939. године. Предлог је једногласно при
хваћен и по доласку наших математичара у земљу прионуло се на орга

низацију овог конгреса. Добијена су сва овлашћења Владе, повластице 

на железници и слично. Одбор Конгреса био је у следећем саставу: 

председник Конгреса Богдан Гавриловић, као најстарији математичар 

у Београду, потпредседници Владимир Варићак и Михаило Петровић, 

генерални секретар Радивој Кашанин, благајник Тадија Пејовић. По

ред овога, било је предвиђено још неколико задужења, на пример за 

издавачку делатност Антон Билимовић. Прошло је две године интен

зивног рада на организацији овог конгреса. Одштампани су и материја
ли. Међутим, као што је познато, рат најпре у Пољској, па у Чехосло

вачкој спречио је одржавање овог конгреса. Конгрес балканских мате

матичара одржан је у Београду знатно доцније. 

-У Паризу је обележена 300-годишњица Декартовог дела. Ове го

дине ј е Радо ш Митровић докторирао на проблему непрекидних кривих 

линија код Декарта, Бранислав Петронијевић, Тома Живановић и дру

ги филозофи хитали су у Париз да дознају нове чиљенице (АСАНУ чу
ва грађу о томе). И Михаило Петровић је учествовао на овој прослави, 

те је у Годишњаку СКА објавио и извештај са овог догађаја, који се у 

литератури често цитира (А. Матејић, Ж. Дадић, Е. Стипанић и др.). Из 

тих разлога наводимо ове Петровићеве речи. 
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Да би се расветлила и Шачно оgреgила улога коју је йри сШварању 

аналиШичке гео.меШрије и.мао, као йреШхоgник ДекарШов, наш сайле

.меник Дубровачки йаШриције Марин ГеШалgиh, а која се улога без 

Шачнијих обавешШења йо.миње у gели.ма и уџбеници.ма за аналиШичку 
гео.меШрију, йоШйисани је .мислио ga се јеgна изванреgно йоgесна йрили
ка за Шо указала овога леШа, йрилико.м йрославе ШрисШа-гоgишњице 

ДекарШових иgеја. То.м је йрилико.м била у Паризу йрикуйљена цело

куйна лиШераШура о ДекарШу, како она шШо йоШиче og са.мога њега, 
Шако и она шШо се оgноси на његове йреШхоgнике у сви.ма обласШи.ма 

његовог paga. Ту је лиШераШуру Шребало разглеgаШи, из ње оgабраШи 
оно шШо би се .могло оgносиШи на йреШхоgничку улогу ГеШалgиhа и 
извуhи закључке о Шачно.ме с.мислу и значају Ше улоге ga би се йиШање 
јеgно.м за свагgа, у Шако йоgесни.м йрилика.ма, Шачно и бесйрисШрасно 

решило. 

Благоgареhи йо.моhи коју је раgи Шога йосла указала Срй. краљ. 

акаgе.мија, као и йреgусреШљивосШи на коју се наишло на йариској Сор

бони и коg извршног оgбора за ДекарШову йрославу, йоШйисаШи је 

.могао йривесШи крају на.меравани йосао. У Шо.ме циљу .му је, og сШране 
Сорбоне, била йриgаШа у йо.моh јеgна личносШ која gобро зна латин

ски и Шалијански, а у gовољној .мери расйолаже йоШребни.м .маШе.маШи

чки.м знање.м. 

Из гра!Је која је извучена йажљиви.м йреглеgо.м ГеШалgиhевих gела 
.могла се сШвориШи верна слика његове улоге йри сШварању Анали

Шичке Гео.меШрије. За Шу слику йоШйисани .мисли ga оgговара йраво.ме 
сШањ у сШвари, јер је она gобијена из оригинала ГеШалgиhевих gела, која 

нису ни Шако .многобројна, ни Шолико оби.мна ga их јеgан йознавалац 
еле.менШарне Гео.меШрије не би .могао за релаШивно краШко вре.ме йре

глеgаШи и у њи.ма се снаhи. А из Ше слике излази овакав крајњи за

кључак: 

ГеШалgиh се ни у ко.ме случају не .може с.маШраШи за Шворца или 

оснивача АналиШичке Гео.меШрије, али .му неосйорно йрийаgа улога 

йионира који је извршио јеgан og најважнијих и најйоШребнијих йреШ
хоgних йослова за сШварање Ше гео.меШрије, а Шо је алгебризирање 

гео.меШриских йробле.ма. О каквој аналиШичкој гео.меШрији, у с.мислу у 

какво.м је она разра!Јена йосле ДекарШа, а ga се у њој раgи са.мо са йосеб
ни.м бројевима, не би .могло биШи ни говора, јер се у Шој Гео.меШрщи све 

.мора йос.маШраШи gина.мички, као йро.мена, а Шо се .може чиниШи са.мо 

каg величине нису бројно уШвр!Јене, Шј. каg су оне изражене ойшШи.м 

бројевима и каg се са Шакви.м нейрецизирани.м величина.ма знају вр

шиШи све оне рачунске раgње које се врше са фиксирани.м бројевима. А 
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заслуга за Шо ga се Шо може извесШи у ГеомеШрији йрийаgа неосйорно 
и у йрвоме pegy Марину Гeiiiaлgиhy. А ga је он своје мeiiioge gойунио 
уво!Јењем коорgинаШног сисШема и коорgинаШа, он би заузео месШо 
које је, йри сШварању АналиШичке ГеомеШрије, суgбина gоgелила Де
карШу. Али ГеШалgиh, йрисйевши go вpaiiia ове геомеШрије, није йре
шао йреко Шога йрага. У његовим gелима узалуg би се Шражио ма и нај

слабији Шраг коорgинаШа и коорgинаШног сисШема. Њему, gакле, йри
йаgа само йоменуШа важна йионирска улога, а Шо није улога оснивача 

и Шворца. 

Све he Шо биШи у йојеgиносШима разра!Јено и образложено у јеg
ној засебној расйрави. Овом йриликом намера ми је само обавесШиШи 
Акаgемију о Шоме ga је намеравани йосао извр~иен блаzоgареhи йомоhи 
og њене ciiipaнe и йовољном сШицају йрилика. 

Приметимо да је СКА у периоду 1934-1939. веома интензивно 
проучавала дело Марина Геталдиhа, чак је у Дубровнику откупила зе

мљиште на којем је Геталдиhева пеhина са отвором. Никола Салтиков 
је пронашао једини до данас сачуван Геталдиhев портрет у уљу, напи

сао обимну оригиналну студију о Геталдиhу итд. После Другог светског 

рата, све је замрло; САНУ се Геталдиhево дело више није тицало. Све 

је препуштено хрватској науци. 

1938 

У научном раду подржава младог Драгослава Митриновиhа који 

интензивно ради, граби што више нових резултата. То је време када су 

Петровиhеви доктори наука радили ван Универзитета, а то ништа није 

сметало да објављују у гласилима СКА. На скупу АПН од 7. фебруара 
са Б. Гавриловиhем подноси реферат о Митриновиhевом раду Абелове 

gиференцијалне јеgначине више2 pega, са предлогом да се објави у Гласу. 

- За веома разноврстан и активан рад професорова примања била 

су завидна. То је време када се научни рад веома ценио и сваки резул

тат плаhао. Уочи пензионисаља, 10. марта код Поштанске штедионице 
у Београду отвара штедну књижицу бр. 625344 са првим улогом од 
30 000 динара. 

- Користеhи се својим резултатима из расправе ИнШерйолација и 

иншеграција јеgне класе оgре!Јених инШеграла (Глас, књ. XCI) и резул
татима М. L. Cartwright-a о интегралима облика 
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1 

Ј ex1.f (t) dt, 
-1 

на скупу АПН од 14. марта излаже појединости о интегралу 

ь 

И (х)= Ј (и+ xv)ex1dt, 
а 

где су и, v функције променљиве t, а х променљив параметар. 

- На крају активног рада на Филозофском факултету у Београду 
Петровиh је одликован највишим државним орденом за изванредне 

заслуге у научном, културном, просветном и јавном животу. Указом од 

3. априла одликован је Орденом Св. Саве I реда. 
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1938 

Професор Петровиh је напунио седамдесет година живота (24. ап
рил/7. мај) и 44 године активног рада на научном и наставничком пољу. 
Указом намесника краља Петра П пензионисан је са принадлежности
ма редовног професора Универзитета. На свом факултету радио је и 

даље, хонорарно. Држао је студентима специјалистички курс из квали

тативне интеграције диференцијалних једначина. 

- Поводом Петровиhевог пензионисаља у дневном листу Полити

ка 8. маја излази чланак МаШемаШички инсШиШуШ на Бео'iраgском 
универзиШеШу - кошница научно2 paga. Чланак доноси импозантне ре
зултате београдских математичара, без навоЬења ujegнo'i имена. Утвр

дили смо да је чланак написао лично Петровиh. "Ја, iia ја, и само ја", 
што је данас веома раширено, није било у школи Михаила Петровиhа. 

Скромност у научном раду била је велика одлика српских математича

ра између два рата. 

- Академски вајар Ђорђе Јовановиh израдио је плакету Михаила 

Петровиhа у бронзи, која се данас налази у просторијама Библиотеке 

САНУ. Њено место поред плакете Павла Поповиhа није случајно; то 

су била два нераздвојна друга из детиљства, гимназије, Велике школе и 

све време рада уСКА и на Универзитету. Оригинал ове плакете у гипсу 

(14,5 х 21,5) добијен је од академика Војислава В. Мишковиhа и налази 
се код писца овогЛеШойиса. 

-После пензионисаља и јубилеја о 70-годишљици живота, Мате

матички семинар Београдског универзитета добија назив Maiiieмaiiiи
чки завоg Михаила Пeiiipoвиha. 

Петровиhеве колеге предложиле су овај назив. 
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САВЕТУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У 

БЕОГРАДУ 

Филозофском факултету је gобро йознат научни и наставнички 

pag 2. gp Михаила Пeiiipoвиha, йрво на Великој школи, а затим и на 
Универзитету на ком је он йровео ево йуне 44 2оgине. 

Г. gp Михаило Петровиh је објавио велики број научних раgова и 
gела из свих области МатемаШичке науке. У йојеgине og њих је унео 
иошиуно нове метоgе или створио нове научне gисцийлине, као шiiio 

су МатемаШичка феноменоло2ија, бројни сйекШри итg. 

Научна gелатност 2. Пeiiipoвиha је велика и йо обиму и йо саgр
жини. Резултати које је gao ставили су 2а у peg математичара свет
ско2а 'гласа. 

Наш математички семинар му gy'lyje трајну захвалност јер 2а је 
он основао, у њему раgио и развијао йуне 44 2оgине. У њему је он йрику
йљао око себе велики број млаgих љуgи и сйремао их за научни pag. 

У знак йоштовања, йризнања и трајне захвалности за све ове 

заслу2е које је 2. Петровиh стекао у йрвом pegy за наш МаШематички 
семинар, затим за наш Филозофски факултет и цео УниверзиШеШ, 

слобоgни смо, йовоgом ње2ове сеgамgесетоzоgишњице, ga йреgложимо 
caвeiiiy Филозофско2 факултета ga се кaiiiegpa за Теориску .мaiiieмa
iiiикy изgвоји из gосаgашње2 МатемаШичко2 семинара и образује засе

бан Завоg који би се звао: Завоg Михаила Пeiiipoвиha за Теориску .мa
iiieмaiiiикy и оgвоји og Завоgа за йримењену математику, који би та
коl)е йociiiao самосталан - шiiio је, уосталом, веh било йреgвиl)ено у 
новој фaкyлiiieiiicкoj уреgби која Шреба ga стуйи на сна2у. 

16. маја 1938. 2. 
Проф. Н. Салiiiиков 

Ан. Билимовиh 

В. )Ј(арgецки 

М. Миланковиh 

В. В. Мишковиh 

Т. Пејовиh 

- Предлог за почасног доктора филозофије Београдског универ
зитета учинили су Петровиhеви ближи сарадници 20. маја 1938. године. 

САВЕТУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ 

Научна маШематичка gела и pag йрофесора Др-а Михаила Пе
тровиhа Ml-lOlO су йознаШа факултету. г. Михаило Петровиh ужива 
светски 2лас йрвокласно2 научно2 исШраживача и најистакнуШије2 

математичара у Јуzославији. 

"Поље научне gелатносШи М. ПеШровиhа веома је ойширно, йа 
иако обухваШа о2ромну разноврсносШ, оно ийак изражава јеgинсШво 
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йоглеgа, иgеја и метоgа истраживања" - као што је то истакнуто у 

изgању Срйске Краљевске Акаgемије о раgовима йрофесора Михаила 

Петровиhа, 1922. 2оgине, йовоgом обнављања paga Акаgемије, йрекину
тогратом. 

Прошло је йосле тога 16 гоgина и научна gелаz:uност йрофесора 
М. Петровиhа још се више йроширила и обухватила нове и важне 

йроблеме моgерне математике. Сем то:zа, йошто је йо Југославију 
среhно завршен раШ, јавио се нов и тежак йроблем за научну gелат

ност М. Петровиhа. Знатно йртиирење gржавних граница, а и вели
ки губитак у љуgима, изазвао је велику йотребу у математичком 
образовању. Београgски Универзитет био је йриморан ga йрими у сво
ја неgра веhи број стуgената, број раван највеhим og светских Уни
верзитета. У овој се тешкој ситуацији истакао огроман найорни 

научни pag и таленат йрофесора М. Петровиhа ga најсреhније реши 
настали йроблем и ga тиме обезбеgи найреgак и развој математичких 
наука у Југославији. 

Професор М. Петровиh сам йреgаје разноврсне йреgмете, gaje 
стуgентима своја литографисана йреgавања, ~итамйа своје књиге, а 

такође у исто време и скуйља око себе најталентованије og својих 
слушалаца, које ойрема за нове наставнике Универзитета. Свака 

грана og многобројних математичких области, које је обрађивао 

М. Петровиh у својим gелима, налази млаgих истраживача који се њи

ма gанас guвe и йроgужују pag свога учитеља. Овим чињеницама М. Пе
тровиh ствара Математичку школу, йрву у Југославији, и стварала

чким найором йоgиже йреgавања математике на Београgском Уни

верзитету на висину моgерних светских школа. 

Нщи Факултеш, Универзитеш, Држава и чи~uава ова земља gу

жни су ga gajy за то највеhе йризнање и захвалност йрофесору М. Пе
тровиhу. Као израз овог йоштовања йотйисани имају част ga йреg
ложе йрофесора Михаила Петровиhа за йочасног gоктора мате

матике Бео2раgског Универзитаuа. 

В. В. Мишковиh 

Т. Пејовиh 

Н. Caлiiiuкoв 

М. Миланковиh 

Ан. Билимовиh 

В. Жарgецки 

- Петровић је друговао са Стеваном Сремцем, а приликом избора 

Сремца за члана Српске краљевске академије Петровић је дао свој 
глас. Почетком овог века позива Сремца на Дунав, у друштво аласа, ка

ко би могао да упозна људе Саве и Дунава и да опише ликове Паје 
Арангуза, Ђуре Кекала и других аласа, толико везаних за реку да "по 

деценију не прелазе Душанову улицу". У друштву са Павлом Попови

ћем и Петровићем Сремац је записао своје утиске и написао једну при-
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поветку. Како је убрзо дошла Сремчева смрт (1906. г.), ова приповетка 
је остала необјављена. Доцније, 1938. године Петровиh ј еу Прилозима 
Павла Пойовиhа објавио рад Јеgна неgовршена или изzубљена йрийо

веШка СШевана Сремца, у коме на врло интересантан начин жели да 
репродукује догађаје из 1905. године. У ствари, Петровиh је у Прило
зима објавио своју приповетку, у којој даје опис рибара Саве и Дунава. 

-Запазио је да многи појединци, па и професори средљих школа 

"раде на решаваљу проблема квадратуре круга" и решеља достављају 

СКА или Универзитету. Да би спречио ове узалудне покушај е, јавља се 
средином године у Гласнику професорског друштва са чланком о квад

ратури круга. - Било је тешко популарно објаснити доказ да је квадра

тура круга нерешив йроблем. 

- Прво лето као пензионисан професор Универзитета проводи у 

крстаре:Њу океанима. У 70. години живота Петровиhева енергија и страст 
према путоваљима и риболову остале су исте, као и пре 50 година, када 
је са студентима Ecole Normale Superieure пловио Медитераном. На 
позив француских океанографа у лето ове године Петровиh учествује 

у научној експедицији чији је задатак био, поред осталог, да расветли 

"нека нерешена питаља романа јегуље". Пошло се од француске обале 

(Пемпол) и пловило до Антилских острва. На овом врло занимљивом 

путу Петровиh се задржао шест недеља. Желеhи да напише кљигу о 

јегуљи, Петровиh је на путу прикупио огроман материјал о животу је

гуља. 

Пут до Антилских острва Петровиh је описао у Роману јеzуље 

(Београд, 1940, стр.129-143). 

-Вероватно да је на својим великим путоваљима, на конгресима, 

упознао математичаре Аргентине, те почиље да објављује расправе у 

Boletin matematico, Union matematica Argentina. Знатно доцније, 1957. годи
не аргентински математичар I. В. Baidaff користи се Петровиhевим ре
зултатима из поменутих часописа (в. библ. јед. 337 и 344). 

- Пред одлазак са Универзитета у пензију Петровиh објављује 

свој треhи и последљи штампан уџбеник ИнШеzрација gиференцијал
них јеgначина йомоhу реgова. У ствари, користеhи се својим табацима 

( скриптама) из 1929. године и неким резултатима објављеним у Гласу 
Српске краљевске академије, Петровиh је у овом уџбенику изложио 

материјал који може да послужи и као монографија о овој области 

једначина. Кљига је изишла у колекцији Преgавања на Беоzраgском 

универзиШеШу као издаље Задужбине Луке Ћеловиhа Требиљца. Вели

ка је штета што при писаљу овог доброг уџбеника Петровиh није наво

дио литературу и тиме знатно олакшао млађим математичарима који 
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су пристизали и често се њиме користили. Уџбеник је објављен у 9. књи
зи Сабраних gела Михаила ПеШровиhа. 

- Петровић је од 1897. године, па до краја радног века оцењивао 
расправе приспеле уСКА ради објављиваља. Био је строг рецензент, 

штитио углед СКА од ненаучних радњи (нпр. Ђорђе М. Станојевић, 
Петар Живојиновић и многи други). Овде наводимо два случаја Пе

тровићевих позитивних рецензија (са колегама Богданом Гаврилови
ћем и Николом Салтиковим) са седнице АПН од 14. новембра 1938. го
дине 

СРПСКОЈ КРАЉЕВСКОЈ АКАДЕМИЈИ 

ЧасШ нам је йоgнеШи рефераШ о pagy 2. Др Дра2ослава МиШри
новиhа йоg насловом О јеgној класи gиференцијалнихјеgначина iipвoi 

pega на које се наилази у iiробле.ми.ма Гео.меiiiрије, који нам је уйуhен 
акШом Акаgемије Бр. 754 og З. окШ. 1938. 2. 

На gиференцијалне јеgначине које су йреgмеШ paga наилази се у 
мно2обројним йроблемима ГеомеШрије, као шШо су: обраЬивање 2ео
gезиских линија на сйиралним йовршинама, асимйШоШских линија на 

јеgној gосШа ойшШој класи йовршина чија јеgначина саgржи Шри йрои

звољне функције јеgне og коорgинаШа, линија кривина на јеgној класи 
йовршина чија јеgначина саgржи gве йроизвољне функције јеgне коор

gинаШе иШg. 

СШавови go којих gолази йисац сасШоје се у мо2уhносШи ga се јеgне 
og йосмаШраних јеgначина Шрансформишу у gpy2e које су боље йроу
чене, или ga се оне инШе2рале йомоhу кваgраШура. Неки og Ших сШаво
ва исказују узајамносШ измеЬу йосмаШраних јеgначина разно2а Шийа, 

која се сасШоји у Шоме ga свакоме случају инШе2рабилиШеШа јеgно2а 
оg2овара йо јеgан случај инШе2рабилиШеШа gpy2o2a Шийа. Og наро
чиШо2 је инШереса Шеорема о јеgној сйецијалној кваgраШној јеgначини 

йрво2 pega, која је била йреgмеШ мојих исШраживања, а за коју је йисац 
усйео йрецизираШи мно2обројне нове случајеве у којима се она може 

инШе2ралиШи йомоhу кваgраШура. 
Pag (који he изнеШи око gва шШамйана Шабака) йреgсШавља јеgан 

значајан йрило2 Luеоријиgиф. јеgначина и референШи йреgлажу ga се он 
йрими за "Глас" Акаgемије. Писац је йоgнео и йройисан извоg на фран
цуском језику. 

26. ОкШобра 1938. 
Бео2раg 

РеференШи: 

Б. Гавриловиh 

Мих. Пeiiipoвиh 
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СРПСКОЈ КРАЉЕВСКОЈ АКАДЕМИЈИ 

О pagy 2. Др Дра2ољуба Марковиhа йоg насловом Границе корена 
а.лiебарских јеgначина, који нам је уйуhен акШом Акаgемије Бр. 739 og 
З. ОкШ. 1938 2. часШ нам Је йоgнеШи слеgеhи извешШај. 

У моgерној Шеорији ал2ебарских јеgначина йознаШ је велики број 

йравила која ogpebyjy било 2ранице самих корена, било 2ранице њихо
вих моgула. Писац ове расйраве, коЈи се својим gосаgашњим раgовима 

(на основу којих је gобио и gокШораШ маШемаШичких наука) сйециЈали

зирао у исШраживањима Ше врсШе, йоказује овом йриликом ga веhина 
йосШојеhих меШоgа за Шај йосао у сШвари йроисШиче из Јеgне ойшШе 

меШоgе која све Шо обухваШа. Пииtчева ойшШа меШоgа не само шШо 

gовоgи go извоЬења и йоШврgе веh йознаШих йравила и go њихових 
уйрошhења и йобољшања веh из ње йроисШиче и мношШво нових Ира

вила, йоgесних за йракШичну уйоШребу, а основаних на јеgноме иаuоме 
йринцийу, и Шо йринцийу йореЬења. На Шај начин йисац извоgи и уой

шШава нйр. сШавове Вil·kl10.ff-a, Montel-a, Kakeu-a, Walscћ-a и gp., а у исШи 
мах gолази и go сасвим нових сШавова за 2ранице корена јеgначина или 
њихових моgула. 

Налазимо ga се pag (коЈи износи gесеШину рукойисних сШрана) 
може йримиШи за "Глас" АкаgемиЈе. 

Писац йоgноси и йройисан извоg своје расйраве на француском 

језику. 

26. ОкШобра 1938. 

Бео2раg 

РеференШи: 

Мих. Пeiiipoвиh 

Н. Салiiiиков 

-Средином новембра на опоравку је у Врњачкој Бањи "ради ре
парације старе машинерије", како је професор говорио. 

- Као оцењивач приспелих рукописа за објављиваље у гласилима 

СКА, Петровиh је био веома строг, детаљан и без пардона. Штитио је 
углед СКА као највише научне установе српског народа. Сетимо се, да 

је Петровиh 1904. године одбио да СКА објави докторску тезу Милути
на Миланковиhа, као и 2-3 рукописа Ђорђа Станојевиhа. Сада, на сед
ници АПН од 16. децембра одбио је рад Петра Живојиновиhа Примеgбе 
о РикаШијевој јеgначини (учествовао је и Н. Салтиков). 

- Ако једна диференцијална једначина има два партикуларна 

интеграла у 1 и У2 и ако се познаје једна одређена функција 
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тада се може знати и сваки интеграл посебице. У раду Јеgна зајеgничка 

особина мношйlва gиференцијалних јеgначина ( саопштење Академије 
природних наука од 16. децембра) Петровиh на једначинама 

у'2 + у2 +.f(x) =О 

и 

у' + .f(x) р (у) + <р(х)у + 'lf(x) = О 

испитује ову особину, при чему је за једначину 

у' + у2 + 'Р(х) = О 

показао: да би збир два партикуларна интеграла ове једначине био јед
нак датој функцији 6(х), треба да је испуњено 

- У част Петровиhеве 70-годишњице рођења излази двотомни 

часопис PuЬlications mathematiques de l'Universite de Belgrade (t. VI-VII). У 
овом јубилеју запажено је учешhе значајних имена математичких наука 
света. 

1939 

Мейlафоре и але2орије припадају групи Петровиhевих радова који 

обухватају студију феноменолошких појава. У ствари, Петровиh се 

успешно користи дефиницијом ових књижевних фигура и развија једну 

интересантну теорију аналогија као нов прилог својој йроширеној ма

Шемаiiiици. Петровиh је пошао од кондензатора, течности у спојеним 

судовима, топлоте и, уопште, Природе да би своју феноменолошку ме

тоду применио на друштвене категорије, психичке и моралне појаве. 

Иако је ово дело почео да пише ове, 1939. године, да би га завршио кра
јем 1941, а допунио током 1942, Петровиh је увидео феноменолошки 
значај књижевних фигура још 1927. године у расправи Време у але-
2оријама, мейlафорама и афоризмима објављеној у Летопису Матице 

српске. У Феноменолошком йресликавању (Београд, 1933) детаљније 
развија математизацију књижевних фигура, да би на крају написао 

посебно дело посвеhено овој врсти феноменологије. Уочи стогоди

шњице рођења Михаила Петровиhа, Српска књижевна задруга издала 
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је Петровиhев рукопис Мейlафоре и aлeiopuje (Београд 1967) у редак
цији Драгана Трифуновиhа. 

- Задужбина Николе Чупиhа (основана 1871. г.) имала је видно 
место у развоју науке и културе код Срба. Задужбином је руководио 

Одбор Чупиhеве задужбине састављен од јавних радника, научника и 
кљижевника, људи од угледа, положаја и повереља, као што су: Стојан 

Новаковиh, Јосиф Панчиh, Ђуро Даничиh, Светислав Вуловиh, Стојан 
Бошковиh, Светомир Николајевиh и други. 

После смрти кљижевника Милана Ракиhа (1938. г.) остало је 

упражљено место у Одбору Чупиhеве задужбине. На седници Одбора 

од 13. фебруара једногласно је изабран Михаило Петровиh на место 
покојног Милана Ракиhа. У то време председник Чупиhеве задужбине 
био је професор Тихомир Ћорђевиh, секретар Урош Џониh, а чланови 

Одбора Павле Поповиh, Веселин Чајкановиh, Павле Стевановиh, Ди

митрије Поповиh, Владимир Ћорђевиh, Милета Новаковиh и Гаврило 

Јовановиh. Избор Петровиhа за члана Одбора Чупиhеве задужбине 

може се примити и као врста признаља за све оно што је Петровиh 

пружио својим литерарно-етнографским, па и филозофским тексто

вима. 

Други светски рат, као и поратне прилике спречили су даљи рад 

Чупиhеве задужбине. Петровиhево ангажоваље као члана Одбора није 

дошло до пуног изражаја. 

- На главном годишљем скупу Српске краљевске академије од 

16. фебруара Петровиhев сарадник Јован Карамата изабран је за допи
сног члана Српске краљевске академије. У то време Јован Карамата је 

веh био дописни члан академија у Загребу и Прагу. 

-Рођендан доброг друга и саборца у рибарељу, хумору и музици

раљу. У хотелу "Бристол" у Београду, 19. фебруара, Петровиh уче
ствује са својим друштвом Суз на прослави 70-годишњице ректора 

Више педагошке школе Ј еленка Михајловиhа. 

- На предлог Академије природних наука Председништво СКА 

(седница од 4. марта) одлучило је, да на Међународном конгресу мате
матичара у Њујорку (септембра 1940) Петровиh заступа СКА. Како се 
Други светски рат приближавао и ширио, то до овог путоваља није 

дошло, а и поменути конгрес није одржан. 

-На скупу Председништва СКА од 27. марта Петровиh је, као нај
угледнији и веh најстарији академик, одређен за представника СКА у 

Савету међународних научних унија. 
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- Поред Академије, Београдског универзитета и Клуба матема

тичара, Удружење студената математике припремало се да обележи 

празник - седамдесети рођендан свог професора Петровиhа. Студенти 

су му посветили двоброј (5-6, 1939) свог часописа, Математички ве
сник: "Свом професору Михаилу Петровиhу- студенти математике". 

После уводног чланка професора Николе Н. Салтикова Научни 

pag йрофесора Михаила ПеШровиhа, који је на леп начин изложио 
научни пут Петровиhа, затим приказа СШуgенШи маШемаШике о йро

фесору М. ПеШровиhу и још неколико чланака, следи и Петровиhева 

расправа под насловом ОсеШљива месШа обичних и gиференцијалних 

јеgначина. 

У обичној F(x,y,a) = О или диференцијалној Ф(х,у,у',а) = О 
једначини, где фигурише параметар а, Петровиh назива осеШљивим 

месШом део једначине који садржи а, а да за промену (било какву) па
раметра а једначина знатно мења карактер решења. На пример, повр-

шина 

z = [а (у- х)+ 1] [а2у2 +(у- sin х?] 

има, кад је а= О, за пројекцију у равни хОу синусоиду у= sin х, а кад је а 
различито од нуле, тада је пројекција права 

1 
у= х--

а 

или скуп тачака х = О, ± rc, ± 2rc, ± Зrс ... 
У овом раду је најинтересантнији део онај у којем Петровиh осе

тљива места једначине повезује са феноменологијом. Наиме, ако у фе
номену S са познатим механизмом М учинимо одређену, довољно малу 
пертурбацију једног елемента ei 

тада механизам М може остати исти, али алтерација S' (трансформи
сани феномен) знатно he се изменити; S и S' постају диспаратни фено
мени. Ево шта сам Петровиh о томе каже: "Из таквих се примера види 

да се може десити ово: образац који изражава какав аналитички, меха

нички, физички итд. факт може имати какво своје осетљиво место, у 
које ако се само дарне, факт из основе мења свој битни карактер. То са 
математичко-феноменолошког гледишта даје интересантан пример 
случајева у којима једна колико се xohe незнатна измена једнога фак
тора у појави, изазива несразмерно велику промену битнога карактера 
ове. Тако се из овога што претходи види да нпр. осцилаторан ток поја
ве таквом минималном изменом фактора одједном и без икаквог кон
тинуалног преласка из основе се измењује и прелази у монотон ток, без 
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икаква трага од ма каквих, па и најслабијих осцилација. И та несраз

мерност ефекта остаје за све време трајаља појаве, па ма измена фак
тора остала за све то време колико се год xohe слаба". 

-Крајем априла одлази у Нови Сад. Пре Првог и између два свет
ска рата неки професори Универзитета постали су сувласници поје

диних привредних добара (каменолома, воhљака, фабрика и сл.) купо
вином веhег броја акција. Поред Петровиhевог рибарског предузеhа и 

Рибарског акционарског друштва "Охрид", познато је и ПетровИ:hево 
учешhе у акцијама Јодног купатила у Новом Саду. 

- Болан растанак са другом. Четвртог јуна после краhе болести 

преминуо је нераздвојни и најближи Петровиhев друг и пријатељ још 

из ђачке клупе, академик Павле Поповиh, професор Универзитета у 

пензији. Дубоко потресен овом вешhу Петровиh је рекао: "Ја више не

мам зашта и за кога да живим у Београду. Београд је за мене постао 

пуст град". 

-Пре поласка на пут за Азорска острва Петровиh је Српској кљи

жевној задрузи предао рукопис своје нове кљиге Роман је'iуље. 

Релација пута, као и састав експедиције били су исти као и прошле, 

1938. године. Овог лета главни задатак океанографа био је испитиваље 
новоконструисане рибарске мреже за дубинске океанске риболове и 

друго- лов полно зрелих јегуља у самој близини плодишта (Бермуди). 

Врло богат материјал са овог путоваља Петровиh је изложио у 

својој кљизи Роман је'iуље (Београд, 1940, стр. 145-182). 

Како је са Азорских острва донео нове податке, хтео је да допуни 

свој рукопис Роман је'iуље и по повратку са пута обраhа се ради тога 

председнику Српске кљижевне задруге др Павлу Стефановиhу, профе

сору Универзитета. 

- Из групе Петровићевих прилога за геометрије А. Билимовиh -
Т. Анђелиh можда је најинтересантнији прилог ЗанимљивосШи у йри

мени ПиШа2орино2 йравила. Повод за писаље овог рада Петровиh је 

нашао у свом рибарству. Видео је да риба Chiasmodus гута рибу исте вр
сте три пута веhу од себе и то је било довољно да постави задатак: "да 

се кроз дати кружни отвор провуче кружни котур веhег пречника, а да 

се при том пречник кружног отвора не повеhа". Применом Питагори

ног правила Петровиh је дошао до следеhег интересантног резултата: 

"Кроз сваки нерастегљив кружни отвор може се провуhи нестишљиви 

и несавитљиви кружни котур чија је површина два пута веhа од повр

шине самог отвора". 
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Исти проблем Петровић је проширио и на простор "да се кроз 
нерастегљиву чврсту коцку прореже канал кроз који he се моћи 

провући друга једна од ње већа, нестишљива чврста коцка". 

Познати уредник часописа Квант мишљења је да овај Петровићев 
"трик" припада првим главоломијама у њиховом развоју. 

-У прослави стогодишњице Прве београдске гимназије као њен 

бивши ученик учествује чланком Гимназијске усйомене у Сйоменици 
ове школе. Поред овога, на изложби научних, књижевних и уметни

чких радова свих генерација које су прошле кроз Прву београдску гим

назију учествује са приказом својих научних радова и путописа. На овој 
изложби су приказани и радови Јована Цвијића, Стојана Новаковића, 

Љубомира Стојановића, Павла Поповића и других. 

- Често је наглашавано да радове професора Михаила Петровића 

треба сјединити као целокупна дела. Петровићје и сам осетио да треба 

да учини извесну систематизацију својих радова. Са Јованом Кара

матом септембра месеца сређује своје радове и систематски их повезу

је у 19 већих књига. У октобру поклања Српској краљевској академији 
своја дела која су у данашњој Библиотеци Српске академије наука и 

уметности регистрована као Маiйемаiйички раgови Михаила Пеiйро

виhа. 

-У свечаној сали Капетан-Мишиног здања опет једна свечаност 

посвећена Михаилу Петровићу. Седамнаестог новембра, врло скромно, 

у "породичном кругу", и у присуству министра просвете Боже Макси

мовића, ректора Београдског универзитета Петра Мицића и декана 

Филозофског факултета Николе Поповића, Михаило Петровић је про

мовисан за почасног доктора филозофије Београдског универзитета, 

на основу одлуке Савета Филозофског факултета од 1. јуна 1938. године. 
Као човеку коме су биле туђе речи титула, свечаност, јубилеј, име, 

положај, истицање или, пак, ситничарство, љубопитљивост, злоба и 

слично, колеге и ученици, као и просветне власти припремили су у 

тајности прославу. На неколико минута пре почетка прославе - про

моције, а непосредно после одржаног часа својим студентима, са скоро 

неизбрисаним рукама од креде, присуствовао је овој тако чудно режи

раној прослави. На крају свега дао је први пут кратку изјаву за новине: 

"Бог је сведок да овоме ништа нисам крив." (Политика, 18. новембар 
1939). 

На свечаности су говорили професор Никола Поповић, декан 
Филозофског факултета, и професор Милутин Миланковић. О Петро

вићу се говорило као о неимару математичких наука код нас, а у добије

нај дипломи наведено је његово највеће дело, беоiраgска мaiiie.мaiiiu-
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чка школа, " ... одајући му тиме заслужено признаље за љегов знамени
ти научни рад у свим областима математичких наука и ствараље 

математичке школе на Београдском универзитету". 

- У 1938. години, као пензионисани професор, отпочео је предава
ља из свог најуспелиј е г курса КвалиШайlивна инйlе2рација gиференци

јалних јеgначина, а наредне године спрема и обиман рукопис из ове 

области једначина у којој је и почео научни рад још 1894. године. На 
скупу Академије природних наука од 20. новембра Петровић је саоп
штио рукопис своје монографије под насловом Квалийlайlивна инйlе-

2рација gиференцијалних јеgначина (25 штампаних табака). После запа
жене студије Integration qualitative des equations differentieles у колекцији 
Memorial des Sciences mathematiques (1931) ово је био нов Петровићев 
прилог теорији диференцијалних једначина. У Академији је овом при

ликом одлучено "да се овај значајан рукопис академика Мих. Петро

вића објави као посебно издаље Академије". Од дана саопштеља про

шло је више од једне године, када је Петровић повукао овај свој руко

пис из Академије. Нису нађена средства да се рукопис објави као посеб

но издаље Српске краљевске академије. Нешто доцније, на скупу Ака

демије природних наука од 3. П 1941. године академик Антон Билимо
вић као секретар Академије природних наука дао је објашљеље: "Џо

водом саопштеља академика г. Мих. Петровића о повлачељу љеговог 

рукописа Квалийlайlивна инйlе2рација gиференцијалних јеgначина 

Академија природних наука изражава своје жаљеље што прилике у 

Академији нису омогућиле да се овај рад, примљен на скупу Академије 

природних наука од 1939. године, штампа у издаљима Академије пре 
него што га је г. Петровић ,повукао'" (Архив Српске академије наука 

и уметности, Дел. прођ. за 1941). 
Оваква ситуација усмерила је Петровића на Универзитет и он се 

18. XII 1940. обраћа Савету Филозофског факултета. 
Као што је познато, рат је спречио објављиваље овог Петровиће

вог рукописа. После рата, овај значајан рукопис доспео је у библиотеку 

Математичког института САН, заједно са рукописима Просйlи бројеви 

и Мейlафоре и але2орије. Последљи рукопис писац овог Лейlойиса је 

објавио у Српској кљижевној задрузи, док су друга два поменута ру

кописа нестала!! 

1940 

Дочекује у Београду знаменитог француског математичара Елија 

Картана. Фебруара 27. Картан у Француском институту држи преда-
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ваље о француској математици, при чему наводи и Петровиhеве резул
тате. 

- Објављује серију чланака о Београду као некадашљем центру 
великог рибарства (Београдске општинске новине, 1-Х, 1940). Овде је, 
између осталог, приказано и 45 врста риба које се могу уловити у Сави 
и Дунаву. "Писац ових редова, који је обављао професионално ри
барство од 1895-1936. године, може поуздано тврдити да за то време на 
ловиштима у београдском подручју није ухваhена ни једна врста рибе 

различна од ових 45 врста." По мишљељу стручњака ово је први потпун 
број врста риба у Сави и Дунаву, са научним и народним називима. Пре
ма садржају и начину излагаља Петровиh је овим циклусом пружио 
историју београдског риба р ства у потпуности. Ево шта Петровиh пору

чуЈе у уводном делу: 

"Данас, кад је све што је овде наведено отишла у неповрат, не би 

бар требало да ут оне у ноh заборава. Ј о ш се могу похватати трагови 
онога што је било у ,старо добро време', па би требало, док је још вре

мена, прикупити података о нашем београдском рибарству, од кога he 
ускоро нестати сваки траг. Писац је, као дугогодишљи рибар посветио 

томе послу читаве деценије истраживаља, па мисли да he се моhи 

спасти од вечитог заборава оно што би тама кроз кратко време прогу

тала. Јер о предмету није ништа писано са познаваљем ствари, а то 

може учинити само неко који је на тим пословима провео век". 

Поучнику Српске кљюкевне задруге излази Роман је2уље, 

Петровиhева последља, пета књига путописа у овој издавачкој куhи. 

Роман је2уље спада у ред оних кљига које се врло ретко појаве у 

нашој литератури и оставе трајну вредност. Је2уље су претежно поучна, 

али и научна литература, са пуно технолошких и техничких поЈедино

сти које данас ову књигу издвајају у план актуелности за ..сжеанограф

ску технику. Пуна је стручне похвале све до данашљих дана. 

Књига је имала радни наслов ИсШорија је2уље и у коначном тек

сту није ништа изгубила од своје замисли. Језиком научника Петровић 

на врло занимљив начин износи материјал о јеrуљи, који је годинама 

прикупљао и лично проверавао за време својих путовања 1932, 1938. и 
1939. године. 

-Као и у случају геометрија, Петровиhево интересоваље за веро

ватноћу и, уопште, стохастичке процесе, није било велико. На курсеви

ма одржаним на Филозофском факултету није обухватао вероватноћу, 

а у свом опусу има свега два рада из вероватноhе: ВероваШноhе сйек

Шара и расправу О равноШежним фиzурама gва gozabafa са јеgнаким ве
роваШноhама, коју је саопштио у Академији природних наука 16. децем-
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бра ове године. Поменимо да се на почетку своје каријере проф. 
др Стеван Стојановиh бавио питањима вероватноhе у Петровиhевом 
делу. 

- У Београдским општинским новинама објављује занимљиву 
историјску грађу о илегалном преласку кнеза Петра Мркоњиhа (доц
није краља Петра I) у Србију- код Госпођиног вира на Дунаву. 

- У Гоgишњаку Океанографског института у Сплиту излаже оби
мну студију о проблемима биологије и живота у океанима; покушава да 
у научна питања ихтиологије уведе математичку анализу. 

1941 

Као члан Одбора Океанографског института у Сплиту много је 

чинио и урадио за овај Институт. Од Ивана Ђаје и Живојина Ђорђеви

hа имао је пуну подршку у области ихтиологије и примени практичних 

решења која је доносио и стекао на отвореним морима и океанима. 

- У очи рата, на седници АПН од 3. фебруара, у униформи резер
вног потпуковника југословенске војске саопштио је расправу Криве 

линије у равни чија је кривина .моноШона функција gужине лука, која је 

објављена у Гласу (књ. CLXXXV). Време и догађаји носе своје. Профе
сор се спрема за одбрану отачества од огња који је претио из Берлина, 

али не напушта научни рад. Ово је јединствен случај да редовни члан 

СКА у ратној опреми вишег официра излаже своје научне резултате. 

Петровиh није доживео да угледа поновљена скраhено издање ове 

расправе (Bulletin А, NQ 7, Belgiade, 1941, 61-69), као и повољан реферат 
Р. Vincevisini-a u Mathematical Reviews (Х, 10, р. 376). 

- Уочи Другог светског рата Петровиh је завршио свој рукопис 

Ћерgайски риболови у йрошлосШи и у саgашњосШи и предао у штампу 

Срйско.м еШноzрафско.м зборнику Сршже краљевске академије. Ово 

посебно Петровиhево дело, о коме је академик Јован Радониh врло 

похвално говорио, остало је донекле непознато јер се почело штампати 

фебруара 1941, а завршена је средином 1942. године, и то у свега 500 при
мерака. 

-Институт Никола Тесла у Београду покренуо је ове године часо

пис Наука и техника. Петровиh је имао жељу да електроинжењере упо

зна са моhима својих аналогија, те у 1. и 3. броју овог часописа пише 
Неколико особина јеgне gиференцијалне јеgначине og важносШи у йро
бле.ми.ма елекШрициШеШа и ЕлекШричне анало2ије. 
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-На главном годишњем скупу СКА од 17. фебруара изабран је за 
секретара Академије природних наука за 1941. годину. Иако је радио у 
Обавештајном одељењу Генералштаба (Одсек шифара), ипак је при
хватио избор за секретара. 

- Иако је пензионисан још 1938. године, брине о настави "мате
матичких предмета на Универзитету. Професор Тадија Пејовиh је веh 

у униформи, доцент Милош Радојчиh је мобилисан као "неборац" итд. 
Средином фебруара у Ректорату Универзитета покушава да нешто 

уради у сређивању наставе. 

- У очи рата професори Антон Билимовиh и Татомир Анђелић 

радили су на рукопису свог шестог уџбеника СШерео.меШрија - zео

.меШрија за VI разреg среgње ~иколе. Beh по традицији из ранијих уџбе
ника Петровиh је и за ову геометрију написао прилог СШерео.меШриј

ске нејеgначине. Као математичар аналитичког приступа уводи у стере

ометријске проблеме две основне теореме о срединама и долази до за

нимљивих резултата о геометријским телима. По садржају рад спада у 

такозване непотпуно одређене задатке, о којима је Петровиh писао ра

нијих година. Више о овом раду може се прочитати у 10. књизи Сабра
них gела Михаила ПеШровиhа. 
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1941 

По избијању рата (6. априла), као резервни инжењеријски потпу
ковник, у својој 73. години живота ocehao је обавезу и сам се, према рат
ном распореду, јавља Војној команди при Генералштабу у Београду. 

Као што је познато, био је веома активан у раду на шифрама при 
Обавештајном одељењу. 

Сарајеву, где се затекла већа група југословенских официра и 

војника, Петровић је заробљен. Било је времена и могућности да се 

Петровић склони, обуче цивилно одело и избегне заробљеништво. Ово 

многи саветовали старом професору и доносили му одело да се пре

обуче. Међутим, онако достојанственом, старом ратнику овај се пред

лог учинио недостојним и одбио га је. Сматрао је тог тренутка да је 

најчасније остати у униформи. 

- Одмах по окупацији отаџбине Академија природних наука СКА 

одржала је седницу 29. априла. Како је професор Петровић, секретар 
ове Академије, одведен у немачко заробљеништво, одлучено је било да 

ову дужност обавља Милутин Миланковић. СКА за време рата није 

радила (издавачка делатност, јавна предавања и друго), али је и даље 

одржавала седнице и доносила одлуке верујући да he се оне кад-тад 
остварити. 

- Непосредно по окупацији Београда, почетком маја, професор 

Јован Карамата посетио је Ђорђа Карађорђевића и овом приликом 

указао на могућност повратка Михаила Петровића из заробљеништва. 

Професор Карамата је при овом предлогу мислио на краљицу Италије 

Јелену, тетку Ђорђа Карађорђевића. Ђорђе Карађорђевић, као човек 

патриотског расположења, достојанствен и познате коректности у тим 
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немирним годинама, одбијао је сваки контакт са ондашњим окупа

ционим властима. Али поштовање према свом професору и углед који 

је имао у свету науке учинили су да Ђорђе Карађорђевиh телеграмски 
ургира КОД своје тетке, краљице Италије, за повратак Михаила Петро

виhа. Текст телеграма однео је у Посланство Краљевине Италије Јован 
Карамата. Није могао да схвати и остане миран при помисли да је такав 
један човек, у тим годинама живота у заробљеништву. (Све по казива
њу Јована Карамате.) 

Убрзо, у јуну, Петровиh се вратио из заробљеништва. Проведена 
три месеца у Нирнбершком логору јасно су оставили печат на Петро

виhевом лицу. Изнемогао и утучен, угледао је у Београду страхоте 
рата. Било је потребно много труда породице и ближих пријатеља и 

сарадника да му се снага и стабилност поврате. 

- По доласку из заробљеништва, б. октобра први пут присуствује 
седници Председништва СКА. Седници су присуствовали академици 

Александар Белиh (председник СКА), Јован Ердељановиh, Тома Жи

вановиh и Ђорђе Јовановиh. 

-Недељу дана касније, 13. октобра присуствује скупу целокупне 
СКА. У извештају о раду и стању СКА у 1941. години академик Јован 
Радониh (секретар СКА) нагласио је да he посебно дело Михаила 
Петровиhа Берgайски риболови у йрошлосШи и у cagaшњociiiи бити 

ипак завршена и издато, иако је издавачка делатност СКА забрањена, 

а стога што је то дело започета да се штампа уочи рата. Овом скупу 

присуствовали су сви академици из Београда и председник СКА Алек

сандар Белиh. Ова је књига поновљена у 14. књизи Сабраних gела Ми
хаила Пeiiipoвиha. Овде наводимо из ове мало познате књиге, кратак 

Петровиhев упозоравајуhи текст: "Штета је што испитивачи Неготин

ске Крајине и Кључа, који су били у дуготрајном додиру са становници

ма прибрежних места дуж ђердапског Дунава, нису у тим местима од 

старих људи прикупљали и податке о рибарству у тој области. Тих he 
података ускоро нестати, са нестанком тих људи. Рибарство је, међу

тим, некада било једно од врло продуктивних занимања тога станов-

~ ништва, а и данас је још извор средстава за живот многобројних поро
дица доњодунавских села и варошица. У Српском Етнографском збор

нику L V, где се описују насеља и порекло становништва Крајине и Кљ у
ча, а у одељку Зани.мање сШановнишШва, налази се о томе само неко

лико редака, иако је то још и данас једно од важних занимања прибре

жног становништва, а некада је цветало и доприносило више од свих 

осталих занимања благостаљу појединих села и варошица". 
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-У окупираном Београду живео је у својој кући на Косанчићевом 

венцу бр. 22, у заједници са сестром Маријом Перић и зетом Живојином 
Перићем. Често је одлазио и на Топчидерско брдо (Дедиње) у свој 

виноград (Лацковићев сокак бр. 4) како би се опоравио од последица 
заробљеништва. Према списку станара од 18. октобра, чланови дома
ћинства на Косанчићевом венцу били су: Михаило Петровић, професор 

Универзитета у пензији, у сродству шурака, Марија Перић, Живојин 

Перић, домаћин, Вукосава Д. Маринковић, у сродству рођаке, Марија 

Крбеш, куварица, и Рузмаринка Јовановић, собарица. 

-Када је био здрав и спреман за шетњу, често је у друштву књи

жевника Младена Ст. Ђуричића. 

-Рат, повратак из заробљеништва и пристигла старост нагнали су 

професора да среди више личних и породичних ствари. Тако је 15. но
вембра саставио белешку о личној имовини. 

Белешка 

о мојој чисШој имовшт на gан 15. новембра 1941. iog. 

1 о Кућа на Косанчићевом Венцу бр. 22; 
2° Виноград, воћњак и зграда на Топчид. брду (Лацковића ул. бр. 4) 
3° У Држ. Хипот. Банци (по уложној књижици бр. 30.369. књ. 53) 

око 412 000 д. 
4° У Штедионици општине града Београда (по улож. 

књижици бр. 1466) 380 000 д. 
5° У Срп. Нар. Банци (текући рачун) око 30 710 д. 
6° У Франц. Српској Банци (тек. рачун) око 11 000 д. 
7° У Поштанској штед. (по улож. књиж. бр. 625344) 

око 33 000 д. 
8° У Credit Lyonais у Паризу (compte. D. Е. 5470) Depot 

око 11 000 фр. фр. 
4 1/2% 1932. Amort. В. 

9° У Leih und Sparkasse (Uznach) compte courant 
10° 10 акција Удружења Прив. Наставника 
11 о 200 ком. обвезница ратне штете 

Моји gужници 

1 о Банкарско и Трговачко Д. Д. у ликвидацији 
2° )Кивојин Никић трг. из Мола 
3° Влајко Мићић из Вел. Поља 

(интабулација) са интересом 

око 30 000 фр. фр. 
око 5 000 фр. 

5 000 дин 
? 

око 130 000 д. 
око 30 000 д. 

око 50 .000 д. 
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Дуiовања не.ма.м никаквих и никоме. 

15. Новембра 1941. Мих. Петровиh 

Београд 

-На дан крсне славе, Светог архангела Михаила, новембра 21. са-
ставља свој тестамент: 

Моја iiocлegњa воља 

Пишуhи и йоШйисујуhи у йоШйуном Шелесном и gушевном зgрављу 
ову моју йослеgњу вољу, осШављам сву моју имовину (нейокреШносШи, 

йокреШносШи, iоШовину у новцу, уложним књижицама, Шекуhим рачу

нима, харШијама og вреgносШи и gp.) својој рођеној сесШри Мари;и, су
йрузи Живојина М. Периhа, peg. йрофесора йравноi факулШаuа на 
Беоiраgском УниверзшuеШу, у йензији. 

Молим сесШру Мару ga, йошz,uо йрими наслеgсШво, исйуни ове .мо
је жеље: 

1° ga нашеiа gegy йо маШери, йоч. йроШу Новицу Лазаревиhа, на
шеi оца, йоч. Никоgима ПеШровиhа, йроф. Боiословије, и на[иу маШер, 

йоч. Милицу, као и мене лично уйише за чланове gоброШворе свешШе

ничкоi Уgружења у Бeoipagy и йоложи за Шо йоШребне улоiе,· 

2° ga нашим сесШрама og сШрица Милоја и КаШе: Лейосави, Маци 
и Славки учини свакој йоклон йо 5 000 (йаu хиљаgа) gинара и ga, йрема 
моiуhносШи и своме нахоtЈењу, маШеријално йомоiне школовање Ма

циноi сина Михаила,· 

3° ga све моје књиiе, које имају везе са науком, йоклони МаШе.ма
Шичком инсШиШуШу Философскоi факулШеШа на Беоiраgском уни

верзишешу. 

За све осШало сШављам сесШри Мари йоШйуно йраво расйолаiања 

и оgлучивања. 

У Бeoipagy, на Св. Арханiела 

Михаила, 

21. Новембар 1941. iog. 

Својеручно найисао и йоШйисао 

Михаило Н. Пeiiipoвиh, 

peg. йрофесор Беоiр. 
УниверзиШеШа у йензији 

Поред тестамента, Петровиh је написао и следеhе овлашhење. 

Овлашhење 

Овим овлашhујем своју сесШру Марију, суйруiу 2. йрофесора Уни
верзиШеШа у йенз. Живојина М. Периhа, као и iосй. йроф. Периhа, ga 
моiу слобоgно и йоШйуно, још og gанас, расйолаiаШи мојом имовином 
у iоШовом новцу, йо уложним књижицама и Шекуhим рачунима коg 

ових банака: 
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1° Kog Др. ХийоШекарне банке, йо Књижици Пapili. Бр. 30369, књ. 
53, лисШ 70 

2° Kog ШШеgионице и Заложно2 Завоgа ойшШине Граgа Бeozpaga, 
йо књижици Бр. 1466, књ. П, cilip. 241 

ЗО Kog ПошШанске ШШеgионице у Бeozpagy, йо књиж. бр. 625344 
4° Kog Срйске Нароgне Банке (Шекуhи рачун) 
5° Kog Француско-Срйске Банке (Шекуhи рачун) 

Поgизање новца коg ~иих Банака .могу вp~uиiliи: или лично 2. йроф. 
Живојин Периh, или лично њеzова суйруzа Марија, или лице које они 
йуноважно за Шо oвлacilie. 

У Бeozpagy, 21. новембра 1941. 2. 
Својеручно найисао и йоШйисао 

Михаило Н. Пeiiipoвиfi, 

йроф. УниверзиШеШа у йенз. 

22 Косанчиhев Венац 
Бeozpag 

- Дознаје за смрт Емила Пикара (11. децембар 1941). Вест га је 
изузетно потресла. Пикар је био Петровиhев професор у Паризу 

(1890-1894), а код њега је и докторирао (1894). Сви су изгледи да је од 
Пикара највише научио, на време и праве ствари које младост тражи у 

науци. Рат га је омео да било какву вест туге и захвалности пошаље у 

Париз. 

1942 

Beh је дубоко пристигла старост. У окупираном Београду живи 
повучено, у миру, као човек без потписа и без иједне изјаве. Често бо
рави у свом винограду на Дедињу; обилазе га математичари, а често је 

и са краљевиhем Ђорђем. 

-Крајем јануара дознаје за смрт знаменитог српског математича

ра, професора Универзитета у Загребу Владимира Вариhака (17. јану
ар 1942). Један Петровиhев сарадник записао је професоров коментар: 
"Лепо смо сарађивали и радили. То је био наш човек. Не рат, веh погре

шна политика учинила је своје, те смо га изгубили". Професор Вариhак 

био је члан Српске краљевске академије и велики пријатељ београд

ских математичара. 

- Иако је ратно време и новац мало вреди, стални нагон штедње 

не ишчезава. Штедио је да би своје жеље за путоваљима светом испунио. 
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Јануара 31. отвара штедну кљижицу (парт. бр. 82402) код Државне 
хипотекарне банке у Београду, са првим улогом од 346 029 динара! 

- И ове године је изабран за секретара Академије природних 

наука СКА. У окупираном Београду ближе сарађује са Радивојем Ка

шанином, чијих неколико расправа саопштава у АПН. 

- Тешки услови живота под окупацијом учинили су да СКА својим 
члановима пружа извесну помоћ у границама својих моlш. Фебруара 13. 
Председништво СКА прихвата извештај о утрошеној новчаној помоћи 

академика М. Петровиhа, Ј. Радониhа, Т. Живановиhа, Вл. Р. Петко

виhа и Ђ. Јовановиhа. 

-Добар део окупације провео је у писаљу обимнијег рада о про

стим бројевима (број 387 Библиографије у овој кљизи). У припремаљу 
рукописа ПросШи бројеви помагао му је Бранислав Ивановиh, доцније 
професор математике и статистике за економисте. 

- Петнаестог јуна заједно са Јованом Караматом приказује ра
справу Војислава Авакумовиhа О еzзиаuенцији инШеiрала gиференци

јалних јеgначина gpyioia pega који uролази кроз gве yнaupeg gаШе 
Шачке. Без примедби Петровиh и Карамата предложили су да се овај 
рад објави (Глас CXCI). Све шта је Авакумовиh урадио у математици 
учинио је под крилом Јована Карамате. Овај математичар волео је да 
буде протежер само оним сарадницима које он изабере. Тако је било до 

краја Караматиног доба. 

-На поменутој седници АПН СКА саопштио је своје две распра

ве: АриШмеШичке особине равносШране хиuерболе у вези са pacuope
goм uросШих бројева и ЕлиuШичне функције uриближно изражене еле
ментарним функцијама. После Петровиhеве смрти ове расправе су не

што преуредили академици Антон Билимовиh и Никола Салтиков, а и 

наслови расправа су промељени (в. бројеве 388 и 389 у Библиоiрафији). 
Ово је све урађено уСКА 9. децембра 1943. године. 

- У куhи на Косанчиhевом венцу (бр. 22) живи повучено са се
стром Маром и зетом Живојином Периhем. Они су очекивали дозволе 

да напусте Београд и оду код hерке Вукосаве (Швајцарска), а професор 
у страху од болести увиђа да остаје сам. 

1943 

На скупу Академије природних наука СКА од 5. фебруара одлуче
но је да се Петровиhеви ПросШи бројеви (рукопис од 13 штампарских 
табака) објаве као посебно издање Академије. После рата овај веома 
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значајан рукопис нестао је из библиотеке Математичког института 
САН. Вероватно да Проаuи бројеви садрже и резултате из Петро
вићеве обимне расправе из 1942. године (број 389 у Библиографији у 
овој кљизи). (О овоме видети 4. кљигу Сабраних gела Михаила ПеШро
виhа.) Иначе, ово је било последље Петровићево саопштеље у Српској 
краљевској академији. Од 1. маја 1895, када је у Српској краљевској 
академији саопштио свој први рад (Глас L), па до ове седнице прошло 
је 48 гоДина, а за то време Петровићје саопштио 64 расправе. На после
дљем Петровићевом саопштељу у Академији природних наука присут

ни су академици: М. Миланковић, А. Билимовић, Б. Петронијевић, 

В. В. Мишковић, Ж. Ћорђевић, Ј. Радонић (секретар Српске краљевске 

академије), Н. Н. Салтиков, С. Бошковић, В. Ласкарев и К. Шаховић. 

По завршетку рата није дошло до објављиваља овог обимног дела 

Михаила Петровића. 

-Саветује свом сараднику доценту Милошу Радојчићу да не кон

курише за професора на Универзитету у Београду. За време рата и 

окупације, треба све да мирује - био је став и Петровића и Радојчића. 

На главном годишљем скупу СКА од 10. фебруара поново је 
изабран за секретара Академије природних наука за 1943. годину. 

-У Саборној цркви у Београду 14. фебруара присуствује помену 
Николи Тесли. Било је пуно света, а Петровић, са Милошем Тривунцем 

и Богданом Гавриловићем, заступа СКА. 

- На Петровићев предлог СКА 22. марта доноси одлуку да се чи
таоници заробљеника у Нирнбергу (заробљенички логор у којем је и 

Петровић био 1941. г.) пошаље већи број кљига, а обавезно Елеменйlи 
.маШемаШичке феноменолоzије (1911. г.) и Феноменолоzико йресликава
ње (1933. г.). 

- Све време под немачком окупацијом избегавао је сусрете са 

колегом Миланковићем. Једино ако се мора! Посета није било. Петро

вић се противио Миланковићевом активном раду у Немачком научном 

институту у Београду, као и друговаљу и сарадљи са директором Ин

ститута Алојзом Шмаусом. Да ли је професор видео Миланковићево 

прво окупационо издаље Кроз васиону и векове (Југоисток, Београд, 

1943) у веома луксузном издању? Сигурно није, јер су немачке власти 
одобриле потрошњу хартије за кљигу септембра 1943. године. Међу
тим, професор је слушао од многих да се Миланковић спрема да штам

па поменуту кљигу и да одржи циклус предаваља по градовима Рајха. 
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- Тридесетог марта последњи пут присуствује седници Председ

ништва СКА. Присутни су били Јован Радонић, Милош Тривунац и Ђор
ђе Јовановић. 

- Упорност Драгослава Митриновића у жељи да дође на Уни

верзитет није престала ни за време окупације. Из професоровог писма 

(18. април 1943) Митриновићу дознајемо: "Ја сам већ више месеци доста 
тешко болестан и забраљено ми је свако узрујавање" (наглашавање 

наше). 

- Болест почиње да савладава тело професора Петровића. Одби

ја долазак лекара. Био је преморен, ходао тешко и замарао се брзо. Бо
лови на јетри привезали су га за постељу. Постаје нервозан, врло слабо 

једе, нагло слаби (све по казивању краљевића Ђорђа). Десетог маја 
писмено се извинио због недоласка на седницу Председништва СКА. 

Ово је била и последња Петровићева порука СКА, којој је пуних 46 го
дина припадао, пионирски радећи на развоју науке у српском народу. 

- После краће и тешке болести, 8. јуна у О часова и 35 минута, у 
својој кући на Косанчићевом венцу преминуо је Михаило Петровић. 

Сутрадан, на рукама пријатеља, колега са Универзитета и простоду

шних дунавских рибара пренето је професорово тело у Саборну цркву. 

Од покојника су се говорима опростили: епископ Венијамин, професор 

Никола Поповић, књижевник Младен Ст. Ђуричић и професор Милу

тин Миланковић. После одржаних говора посмртни остаци Михаила 

Петровића пренети су на Ново гробље, где је сахрањен у породичну 

гробницу поред свог деде Новице Лазаревића. Окупирани Београд 

оплакивао је великог сина српског народа. 

- На дан смрти Михаила Петровића одржана је комеморативна 

седница целокупне СКА. Присуствовали су сви чланови СКА, осим 

председника Александра Белића кога су окупационе власти држале у 

притвору. О покојном математичару говорили су: Јован Радонић, Ми

лутин Миланковић, Антон Билимовић и Војислав В. Мишковић. При 

крају скупа сликар Урош Предић је изјавио да ће урадити портрет по

којног академика. Предић је у току ове године урадио Петровићев пор

трет у уљу према познатој фотографији из 1938. године. Слика се на
лази у Библиотеци САНУ. 
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МАТЕМАТИЧКИ СЕМИНАР УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

СЕДЕ: gp Никола Caлiiiшmв, йроф. йlеоријске майlеА1mТшке, раније gекан Физичко
-мтuемайlичкоz факутuейlа Харковскоz универзшuаuа,· gp Михаило Пeiiipoвиh, йроф. ~иеориј
ске майlемайlике, реgовни члан СКА; gp Павле Поiiовић, йроф. uauopuje књижевноаuи, реgовни 
члан СКА, рекйlор Универзщuейlа у Бeozpagy; gp Бoigan Гавриловиh, йроф. ма~uемтuике на 
Техничко,и факутuейlу, реgовни члан СКА; gp Влаgи.мир Пeiiiкoвuh, йроф. zeoлozuje, gой~tсни 
члан СКА, gекан Филозофско? факутuейlа; gp Muлyiiiин Миланковиh, йроф. небеске ,иеханике, 

реgовни члан СКА 

СТОЈЕ: Милош Раgојчиh, хонорарни ааюuенйl йlеоријске мтuемайlике; gp Taguja Пејовиh, 
goцeнru ~иеоријске ,итТtе,иайlике,· gp Вјечеслав Жарgецки, goцemu Шеоријске физике; gp Aнiiiou 
Билимовиh, йроф. рационалне ,иеханике и gойиош члан СКА, раније рек~uор УниверзиШейlа у 

Оgещ инж. Пeiiiap Зајончковстщ йроф. мщuе.майlике на Техничком факулШейlу,· Јеленко 

Михаиловић, уйравник Сеизмолтикоz завоgа; gp Paguвoj Кашанин, gоценйl маШе,иайlике на 
Техничко,и фaкymuauy,· gp Јован Kapa.мaiiia, acucйlemu йlеоријске маШема~uике 

(Снимак начињен 1926. године у просторијама Ректората после промоције Јована Карамате за 
доктора филозофије, аутор фотографије није познат.) 



ЛИКОВНИ ПРИЛОГ 

ПоипТtовао је своz gegy 
Новицу Лазаревиhа 

(1821-1902). ПамtТtио је 
мноzе њеzове изреке и 

gocetТtкe. Og gege је 
наслеgио љубав йрема 

обичним љуgима Сава

мале и До р nола. 

ПртТtа Саборне цркве 

у Бoezpagy Новица 

Лазаревиh са својо.м 

hepкoJtt (х) МилоцоЈtt 

(Jttajкa Михаила 

ПеШровиhа) и женом 

йок. Симе Нешиhа 

ТерџуЈttана (снимак из 

1864. 2.). 

"БаШо, немој се о мени бринуШи, ја caJtt се 
Jttнozo обоzаШио og оних Швојих речи: бygu Ши 

йракtТtичнији, осШави се йревоgа које каквих 

философических, филолоzичест<их, 

анШройолоzических utТtg., ~Тtиме се моzу зани

мтТtи само они љуgи којима је хлеб оси2уран." 

- Paguвoje ПetТtpoвuh, йрофесоров браШ као 

ctТtygeнtТt боzословије у Hoвzopogy. 

623 



624 

s Ј~~~~~ 1 ~~· 

G~~. 

Д. ТРИФУНОВИЋ 

НајсШарије сачуван йоШйис. АуШоi.раф ПеLТtровиhевоz йоLТtйиса на уџбенику Симе Лозаниhа 

Хемија са гледишта модерне теорије I (Бeozpag 1880). Очиi.леgно, f)ак IV разреgа гимназије 
чшuао је u йрорiфивао уџбеник хе.мије за сLИуgенШе Велике utколе .. 

Лик Михаилово2 оца gp Никоgима Р. ПеШровиhа, йрофесора Бео2раgске богословије; оснива ч је 
и уреgник йрвоz gуховноz часойиса Православље (1871) у Срйској йравославној цркви.- Сни.мак 

насШао у Hoвzopogy йри крају Никоgимивих cLИyguja и йре оgласка у Кијев на исйиШе сШро

iосШи (лево). Михаило ПеШровиh као маШуратu (gесно); исйиШ зрелосШи йоложио са 

највищим оценама јуна 1885. 



ЛИКОВНИ ПРИЛОГ 

Професор Јован Жујовић лtноzо је значио ПеШро

вићу на сШуgијама у Бeozpagy (1885-1889); захваљу
јући овом йрофоесору уйознао је лейоШе и значај 

йроучавања йрироgних йојава unТto је знаШно 

gойринело ga ПеШровић још у млаgосШи усмери 
своја исШраживања у налажењ у јеgинаТtвених 

закона йрироgе и gруrиШва (учења о аналоzијама). 

Јануара 1890. ПеШровић је gобио П нazpagy за 
ураЬени СвеШосавски ШемаШ О полу и пола ри 

кривих линија (Ј нazpaga није gоgељена). ТемаШ је 

лtлagu ПеШровић сасШавио у Паризу за време сйре

мања йријелаюzисйиШа за уйис на Есо/е Noгmale 
Supeгieuгe. -На слrщи је ПеШровићева ruuфpa за 

СвеrТtосавски rТteмarТi. 

625 

Професор Љубомир Клерић лично је y!Urщao ga 
ПеrТiровић на Великој rиколи goбuje йрва знања о 

рачунарима кинелtаrТtичко2 Шийа (снимак је из 1878. 
2oguнe). 
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Лик Михаила ПеШровиhа као сШуgенШа gpyze zoguнe Есо!е Noг
male supeгieuгe у Паризу 

Д. ТРИФУНОВИЋ 

"А caga йрими 
најискренији йозgрав 

og Швоzа gpyza и исйис
ника Мике". Михаило 

ПеШровиh (лево) и 

Павле Павловиh (Паја) 

на оgслужењу йреоz 

gела Ьачкоz војно! 

рока (јул-сейШембар 

1890). 
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Дворишни из2леg з2раgе Есо/е Nomшle Supeгieuгe у Паризу. У ово.м йрос!Uору, у овој з2pagu, 
Пe!Upoвuh је йровео чеШири 2oguнe (1890-1894) и c!Uuцao .мноzа знања која је касније йренео у 
Бeozpag. Овgе је Пе!Uровиh найисао своју gокШорску gиcep!Uaцujy и сасШавио своју йрву научну 
расйраву која је била и йрви научни pag срйске .маШе.маШике йриказан свеШској науци (28 . .мај 

1894, ПАН, йроф. Е. Ликар). 
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Маiйемаiйичку физику и iйеорију веровайl

ноhе на Научном факулШейlу у Паризу 

Пейlровиh је cлyutao и йола2ао коg Анри 

Поенкареа. ПраШио је резулiйаiПе ово2 

у2леgно2 свеШско2 Ј~tаШемаiйичара, користио 

их и био среhан шШо је лично йознавао ову 

ле2енgу маiПемаШичких наука. 

Д. ТРИФУНОВИЋ 

Шарл ЕрмиШ, ,иайlемаruичар свеiйско2 у2леgа, 

Шворац француске мтuеЈ~tаШичке utколе у 

19. веку (Ликар, Поенкаре, Танери, Пенлеве, 
Лебе2, Аgамар, .. .); велики заљубљеник у 
исШорију срйско2 нароgа. Као йреgсеgик 

комисије за оgбрану gокШорске gисерШације, 

увео је у научне йросШоре млаgо2 Михаила 

ПеiПровиhа; носилаrј је Орgена Св. Саве П 

pega. Kog Epмraua наш маШемаШичар је 
слушао и йола2ао вщиу алzебру. 



ЛИКОВНИ ПРИЛОГ 

Млаgом Пeiiipoвuhy у Паризу Пол Пенлеве је 

био узор. Heunuo старији og нашег 
математичара, tшао је йуно разу.Ntевања за 

ПеzТiровиhеве жеље, јер је и сам неколико гоg

ина йре њега био у истом йоложају. Петро

виh је своју gисертацију йосветио oвo.Nt у2леg

ном математичару. По Јовану Жујовиhу, 

Пенлеве је као gржавник "раgио за срйску 

ствар"; носилац је вшие срйских оgликовања, 

а био је и йреgложен за члана Срйске 

краљевске aкage.Nmje. 
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Kog Пола Айела Петровиh је слушао и йола
гао рационалну механику. Айелови резул

тати чесШо су йрисуШни у Петровиhево.Nt 

научном pagy, а нарочшТiо у сШуgијама 
.NtаzТiематичке феноменоло2ије. Професор 

Айел имао је блиске контакzuе са ученим 

Србима (нйр. Иван Арновљевиh и gруги), а 

Kocma Сmојановиh йоg Петровиhевим ути
цајем йревео је 1912. гоgине Айелову механику. 
- Поg уШицаје.Nt овог знаменитог Француза у 

Србији gуго није био у уйоШреби векrТiорски 

рачун. 
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Гасйlон Да рб у йреgавао је Пейlровиhу вишу 

zеомейlрију, а за време ПеШровиhевих cLТiyguja 

Дарбу је био gекан Научноz факулLТiейlа. На 

овој gужносйlи он је 21. маја 1894. оgобрио ga 
се рукойис ПеШровиhеве gисерШације 

оgшйlамйа и ga се йријави ФакулШейlу за 
оgбрану. -Доцније, ПеШровиh је чесLТiо наво

gио Дарбуове резулйlаШе, а нарочийlо оне uз 

монуЈvtеюuалне књиzе Le9ons sш Ја theшie 
geneiЋle des surfaces et les applications 

geometiiques du calcul infinitesimal, Paгis 1887. 

Д. ТРИФУНОВИЋ 

Нобеловац Габријел Лийман йреgавао је 

Пе!Uровиhу ексйерименйlалну физику. Лийман 

је зайазио млаgоz Mic!Jel-a и йозвао za је за 
своz сараgника у йроналаску фойlоzрафије у 

боји. Поg уйlицајем Лиймана, Айела и 

Поенкареа, ПеiUровиh је у Паризу gийло1vшрао 

и физику (Licence es Sciences p!Jysiques). 



ЛИКОВНИ ПРИЛОГ 

Ayiiiozpaф йрве сйlране ПеtТtровићево2 се.лт

нарско2 paga из физике коg йроф. Pellat-a 
(Париз 1892) 
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Kog Професора Koпigs-a ПеiПровић је йосле 
Клерићевих часова насiПавио ga йроучава 
рачунске машине. AyiUo2paф ПеLТiровићеве 

белещке о инШеzрафу са часова йроф. Konigs-a 
(Париз 1892193). 
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Велика усйомена са усаврщавања у Паризу. Преg йолазак на оgбрану gокШорске gucepLuaциje 

29. јуна 1894. сви сШуgенLИи инLuернаШа Есо/е Noгma/e Sирегiеиге исйраШили су Михаила ПеШро
виhа (ПеШровиh је у cpeguнu са шеширом). 
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На изложби балканских земаља у Лонgону 1907. 2oguнe, на йpocillopy Краљевине Србије 
Михаило Пeillpoвuh је изложио своју аналоzну рачунску машину за реитвање шире класе неин

Ше2рабилних gиференцијалних јеgначина. Као на светској изложби у Паризу 1900. 2oguнe, и у 
Лонgону је ПеШровиh goбuo злаШну меgаљу изложбе и злаШну йовељу лонgонских 

маШемтuичара. 



634 Д. ТРИФУНОВИЋ 

Према Пeilipoвuheвщt раgовима у Француској 

и Cjeguњeнu!lt Америчким Државама, Драган 

Трифуновиh је усйео ga 1980. 2oguнe peкoн
cilipyuute Пе!Uровиhев рачунар (реализаtјија 
арх Граgимир Босниh). 

На йраzу ctJoje роgне куhе ПelТipoвuh gочекује gворски фщакер ЈШ)Шt Је йрестолонаслеgник 

краљевиh ЋорЬе gошао на часове майlе.маГйике. Временом фијакер је заменио gворски ауГйомо

бил, ga би све Гйо йpeciliaлo J~taja 1925. каgа је Принц ЋорЬе ухайшен. 
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На обали Дунава са јеg

ном сШраноА-t gелеzаци

јом; йрофесор ПеШро-

виh је са качкеШоА-t 

(Бeozpag, 1898. z). 

635 

Учесник је балканских раШова као резервни инжињеријски кайеШан. Био је KOA-taнgup V чеШе 
резервног инжењеријскоz баШаљона gpyzoz йозива. 
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ПочеШак Беоiраgске .мaiiie.мaiiiuчкe школе. Неgељу gана йошШо је Млаgен Бepuh оgбранио 

goкLilopcкy gисерШацију, ПеШровиh и МилуШин Миланковиh Шраже gоценШско месШо 

за Шеоријску маШемаШику. 
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Пореg арШиљеријско2 оруЬа великог калибра наutли су се йринц ЋорЬе и йрофесор ПеШровић 

йриликом йoceiUe фабрици "Крезо" 1917. zoguнe у Француској. Наиме, ПеiUровић је са йринцом 
uзpaguo сйецијалне Гйаблице zаЬања како би се йољски Шойови Jrta'iлu корисйlиruи за zаЬање 

вазgушних објектuа (аертl.юна). 
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Изlлеg jegнul Љ1Тtривиhево2 карйlина за 

ишфровање gийломаШске йошйlе 

Из йрейиске ПеШровића и йосланика 

Краљевине Србије у Берну виgи се ga је 
ПеШровић paguo на ишфровању gийломай7ске 
йouaue йоg gирекй7ном конйlролом Николе 

Паишћа. 



638 Д. ТРИФУНОВИЋ 

Више је наишх учених љygu било везано за своју .мајку, зараg њене љубави и йожрйlвовања у 

њиховом ogzajaњy; сйlварали су и све ruйlo су йосйlиzли било је йосвећено мајци (Пуйин, Цвијић, 

Тесла, .. .). Као нежења, наш Ј~rайlемаruичар је био пuално уз мајку. Све раgосйlи у Шоку научноz 
paga Пейlровић је йоgелио са мајком. Уносио је раgосШ у gом, ga обраgује мајку, а она је све 
синовљеве особине чувала као Шајну -"не Шреба се хвалиШи, Шо је наrие и сребро и злайlо ". 

(Снимак начињен 1918. zоgине у Берну). 

Пе!Uровић је og самих йочейlака, йа go краја pagнoz века, уреgно исйисивао своје научне 
расйраве и йреgавао их за щйlамйу. Дакако, ga је овоме йреШхоgило вище йрейисивања, 

йооиаuравања исйравки, gойуна, сажимања и слично, како би се gобио йослеgњи облик и 

саgржај. - Ауйlо2раф йрвих сШрана gвеју ПеШровићевих расйрава за П конzрес балканских 

маШемаШичара у Букурешйlу 1937. zоgине (библ. jeg. 354) и за часойис у Лими (Перу) Revista de 
ciencias (библ. jeg. 321). 
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У обласйlи йримењене маШемаШике на 

Филозофском факулйlейlу gолазак (1920. 2.} 
АнШона Д. Билимовиhа, йрофесора и ректо

ра Ogecкoz универзийlейlа, значио је мноzо. 

Брзо је увео у науку Вјечеслава Жарgецкоz за 

Шеоријску физику, Шако ga је МилуШину 
Миланковиhу осШало ga йреgаје само небеску 

механику, коју је gобро йроучио још йре 

Првоz свейlскоz paiua. Да се нису йојавили 
Били.мовиh и Жарgецки, ga ли би Миланковиh 

имао времена и goбuo имйулсе за pag на 
zеолоrикој йleopuju исйlорије земље? - Би

лимовиh је у Бeozpagy и.мао своју чиiПаву 

школу аналиШичке механике йризнаiПе у 

свей1у. Веома је йошШовао йрофесора ПеШро

виhа. 

(Сни..мак је начинио 1940. zoguнe син йрофе
сора А. Билимовиhа) 

Д. ТРИФУНОВИЋ 

Гоgине 1920, оgсШрањен је Млаgен Бериh са 
УниверзиiuеШа, а Сима Марковиh уgаљен је са 

gужносШи хонорарноz асисiuенйlа -
gневничара (йрофесор zимназије). ПеШровиh 

је на zpyйu. йlеоријске маiПе.найlике Филозоф

ско2 факулйlейlа осйlао йойlйуно сам (йоgроб

није у оgељку Писма у овој књизи). Било је 

великих йlешкоhа. Решење је нађено у руској 

научној емиzрацији. Og gоласка на Уни
верзиiПеШ у Бeozpagy (1921/22) Николај Нико
лајевич Салйlиков, йрофесор и gекан са 

Харковскоz универзийlеiПа, уzлеgан руски 

маШемаШичар са йризнайlио~t оригиналним 

резулiПаiПима, мноzо је йомоzао у сређивању 

насiПаве, развоју u јачањ у научноz paga. 
ПоrиШовао је йрофесора ПеiПровиhа и знайl

но gойринео ga се њеzово gело не заборави и 
йрави.лно оцени (снио~tак из 1924. 2.). 



ПИКОВНИ ПРИЛОГ 

Бо2gан Гавриловиh је йреgавао маШемаШику 

на Техничком факулШеШу у Бeozpagy. По 

gоласку у Бео2раg (1887. 2.) раgио је само на 
сасiйављању gва уџбеника и Шек се око 1900. 

2оgине јавља са научном расйравом, ga би 
1907. 2oguнe йресiйао са научним раgом У pagy 

са млађима и у науци није иЈ!юо gogиpa са 

Михаилом ПеШровиhем. И йореg овога, 

Пe~upoвuh се виgно заузео ga Гавриловиh 
йосiйане члан Срйске краљевске акаgемије. 
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За услове наше науке, ПеШровиh је уреgно 

йраiйио gо2ађања у асiйрономским наука.ма. 

Учеаuвовао је у њима и знаiйно gойринео 

zраgњи нове ОйсерваLuорије (раiйна ogutiUeiUa, 
среgсiйва, укључивање Акаgемије наука и gp.). 
Знао је gобро, ga је Милан Неgељковиh (на 
слици) веома йреgан pagy у насiйави и на 
ОйсерваШорији. Али, ПеШровиh је увиgео и 

чињенице ga се Милан Неgељковиh не бави 
науком и Шо му је веома смеiйало. 
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Војислав В. Миutковиh, йрофесор 

астрономије на Филозофском факултету и 

уйравник Астрономске ойсерваторије у 

Бео2раgу (на слици), аотауно је найустио 

"старински" pag у астрономији. Унайреgио је 
наставу астрономије на Универзитету. 

Астрономска ойсерваторија на Звезgари у 

Бeo'ipagy је њеzово gело, uзzpaguo је и снабgео 

инструментима. Увео је нтиу астрономију у 

peg евройских ойсерваторија. Преко уzлеgних 
научних йубликација које је он основао, 

йоgизао је yzлeg Астрономске ойсерваторије 

у Бeo'ipagy. Петровиh је са својим 

майiематичарима често йомињао 

Мшиковиhеве организационе сйособности и 

йраву личноаu која је винула у свет нащу 

астрономију и тако заgужио националну 

историјску науку. 

Д. ТРИФУНОВИЋ 

Ћорf)е М. Станојевиh (на слици) је скоро ает 

zоgина йровео у страним земљама зараg 

астрономије, асйiрофизике и метеоролоzије, 

а у земљи остао је без научних резултата. 

Преgавао је ексйери.менталну физику на 

Филозофском факултету и био gобар колеzа 

Михаилу Пейiровиhу. Био је јеgно време 

уйравник Ааuрономске ойсервайiорије. 

CLuaнojeвuh је мноzе иновације на Зайаgу 

жело ga йренесе у Србију. Био је, можgа, йрви 
највеhи йреgузетник којеz је Србија имала. То 

је gобро, али Петровиh зайажа ga коg Стано
јевиhа нема науке. Као рецензеюu Пейiровиh 

је вшие станојевиhевих раgова оgбио и 

тражио ga се не објаве у Срйској краљевској 
акаgемији. 



ЛИКОВНИ ПРИЛОГ 643 

Три неразgвојна gpyza и йријайlеља: Јеленко Михаиловиh, Михаило Пaupoвuh и Павле Пойовиh. 
Њихов йлоgан и усйешан живойl mtje се моzао замислийlи без зајеgничких оgлука, жеља и свеzа 

uuuo живо Ш Шражи. 



644 Д. ТРИФУНОВИЋ 

Три најбоља Пе!Тtровиhева ученика: 

Милош Pagojчufi (снимак из 1954. 2.), 
Јован Kapaмaiiia (1926. 2.) и 
Драiослав Muiiipuнoвufi (1929. 2.). 



ЛИКОВНИ ПРИЛОГ 645 

Михаило Пеiltровић у йреgсеgншиШву Првог конгреса маtТtемаtТtичара словенских земаља у 

Варшави (1929. 2.) 

Усйомена са Првог конгреса JrtaйieJrratТtичapa 

словенских зел.шља, Варшава, 23-27. сейtТtембар 
1929. -Михаило Пейlровић и Јован Карамайlа йреg 
улазак на сеgницу Ал2ебра. Og 1926. гоgине, каgа је 

Карама(uа goкйlopupao, йрофесор Пейlровић је 

чесйlо оgлазио са млаgим KapaJrtaйlOJrt на научне 

скуйове ван земље. 



646 Д. ТРИФУНОВИЋ 

Први конzрес майlемаuщчара словенских земаља (Вариtава 1929) йраLТtио је йознаLТtи йољски 
карикаLТtурисйlа сликар Ј. Jotes. Овековечио је својом оловком значајније словенске 

май1е..май1ичаре. У Јоtеs-ово.м албуму нтили су се Михаило ПеШровиh и Никола СалШиков. 

ПеШровиh је йрихваШио велика научна 

оШкриhа Албер та АјншШајна. Ийак, zоgине 

1924, желео је ga goi)e go система "айсо
луШноz мерења времена" йуШем jegнoz ексйе

рименШа йрофесора Лиймана. - Ајнипuајн је 

био у йрейисци са ПеrИровићем, а каgа је јевреј

ски нароg у Немачкој био йоg уgаром и йро

zоном, Ајнипuајн је йисао ПеШровиhу и 
Luражио ga Бeozpag йрихваLИи неколико 
мтuемаШичара и физичара из Немачке. -Као 

сараgник Срйскоz књижевноz zласника 

ПеШровиh је йолемисао о gozai)ajимa око 

новоz часойиса "Нова лшuераLИура" каgа је 

њеzов оснивач Павле Бихали у уреi)ивачки 

оgбор йосLИавио АлберLИа АјюиLИајна, Макаr

ма Горкоz, Анри Барбиса Lt gpyze. 



ЛИКОВНИ ПРИЛОГ 

Феликс Клајн је чесйlо gебайlовао са 

ПеШровиhе!ft, највшие на скуйови!ftа Ме5унар

оgне уније за насШаву маШемайlике. Реgовно је 

йрихвайlао Пейlровиhеве йреgло'lе о 

унайре5ењ у насйlаве као и унификацији йро

'lрама насйlаве за све земље. 
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Слањем својих књи'lа и сейарайlа (в. Писма у 
овој књизи) у Сјеgињене Америчке Државе 

Михаилу Пуйину, Пейlровиh је реgовно 

обавеиtйlавао наще'l научника о йосйlи

'lунуШuЈft резулШайlима. Занимљиво, йрофесор 

ово није чинио у случају Николе Тесле. 



648 Д. ТРИФУНОВИЋ 

ЧеLТtири лика йрофесора Михаила ПeLТtpoвuha из 1924, 1926, 1928.и 1934. 2oguнe. 



ЛИК О ЕНИ ПРИЛОГ 649 

"Михаило ПеШровиh је избеzавао gpyunuвo ,yzлegнux' којшvtа нegocruajy ogzoвapajyhe 

Јvtоралне врлине. Више је волео неуzлеgне и йошШене љуgе" (Милош Pagojчuh, 1949. z.). - Профе

сор Пaupoвuh (у белој коиtуљи) cйpeJvta рибљу чорбу у gрушШву својих рибара (на обали Дунава 

1926. 2.). 

На Дунаву уочи Првоz свеШскоz раШа. "Да 

нисам gобио Шај јеgан zлас вшие на сШечају за 

йрофесора Велике щколе, никаgа се JvtaШeJvta

ШuкoJvt не бих бавио. Живео бих на рекама 

Србије, не на броgу, веh у чу н у" - zоворио је 

ПеШровиh. 



650 Д. ТРИФУНОВИЋ 

У йосейlи сесйiричшш Вукосави Шранер и њено.н мужу Јо!юпп Scl1гana-y (Швајцарска 1927. 2.). 

Пороgична усйомена. Снийrљено, веровайiно, уочи Друiо2 свейiскоi pmТta у йрофесоровом вuнo

zpagy на Деgињу у Бeoipagy. На слшщ су: gойrаћин Михаило Пейiровић, зайiим Марија Перић 
(йрофесорова сесйiра), Живојин Перић, њихова ћерка Ву косава и њене ћерке. 



ЛИКОВНИ ПРИЛОГ 

Две ПеШровиhеве усйоЈ~tене у ње'iово.м вино-

2раgу на Деgињу (Лацковиhево сокаче бр. 4). 
Лично је 'гајио лазу и сйрављао вина за своју 

gушу и йријааlеље. 

(Снимљена око 1933.2.). 
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652 Д. ТРИФУНОВИЋ 

У йаузи Промоције за йочасноz gокШора филозофије УниверзиiПеШа у Бeozpagy. Слева: 

Михаило Пeiiipoвun, Пeiiiap Мицић (реюuор), Божиgар Максимовић (.миниаuар йросвеШе и 

црквених йослова) и Алексанgар Белић, йреgсеgник Срйске краљевске акаgеЈvшје. 

Увече, йосле йроhюције Михаила ПеLТtровића за йочасноz goюuopa филозофије УниверзшТiеLТiа у 

Бeozpagy йриреЬена је свечана вечера у хотелу" Срйски краљ". Зgесна: Јован КарамаШа, Раgивој 

Каrианин, Иван Ђаја, Раgосав Грујић, ПеtИар Мицић (рекLТiор), Божиgар Максимовић (министар 

йросвеШе), Михаило ПеШровић и Алексанgар Белић, йреgсеgник Срйске краљевске акаgемије. 



ЛИКОВНИ ПРИЛОГ 

У Сарајеву, айрила 1941. zoguнe резервни lјенератиiйабни йоiй
йуковник Михаило Пеiйровиh у круzу заробљених јуzословенских 

официра йреg оgво/јење у немачко заробљеншиiйво. 
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Р А СП О РЕД ПИСАМА 
ЛИЧНОСТИМА 

А. М. Секулиh, инспектор Министарства народне привреде 48 
АнШон Тер~~, индустријалац 100 
Бо2gан Гавриловиh, професор Техничког факултета, председник СКА 

216 
Бранислав, gp Ивановиh, професор универзитета, експерт за стати

стику Уједињених нација 231 
Вища Нормална Школа (Париз) 123 
Влаgан, gp ЋорЬевиh, лекар, јавни радник, председник владе и министар 

спољних послова 44, 55 
Влаgимир Byjuh, математичар, успешно се бавио филозофијом, профе-

сор гимназије 80, 111 
ГраЬевински оgбор за вapout Бео2раg 56 
Дийон, старешина на ENS 16 
Дојан, лекар краљевића Ђорђа 59 
Дра2ољуб, gp Марковиh, професор универзитета, друштвени радник 

194-196,205-213,215 
Дра2ослав, gp МиШриновиh, професор универзитета у Скопљу и Бео

граду, угледан научник, имао је своју школу ученика, веома пло

дан математичар 179, 197, 200, 216, 219-221, 226, 232 
ДирекШор ENS 10,16 
ЋорЬе Kapabopbeвuh, краљевић на Двору краља Петра I и краља Алек

сандра Ујединитеља 53, 57, 59,71-73,77,78,83-85,88,89, 92, 93, 95, 
97, 98, 102,103,106-110,117-119,121. 

Жорм Перо, професор Сорбоне, директор ENS и члан Института, угле
дан научник 37, 38 

Иван, gp Арновљевиh, професор универзитета, утемељио наставу меха
ника на техничким факултетима у Београду 64, 144 

Инжењер, реализатор рачунара (непознат) 47 
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Јеврем, gp Грујиh, заслужан државник и дипломата 8, 9 
Јере.миh, службеник посланства у Паризу 96, 101, 104 
Јован Жујовиh, професор универзитета, утемељивач геолошких наука 

код Срба, члан и председник СКА 42, 90, 91, 113, 114 
Ка.мишел, професор на Факултету наука у Тулузу, друг са ENS 122 
Коста Стојановиh, ванредни професор универзитета, државник 52 
Коти, професор експерименталне физике, наследник чувеног Лип-

мана на Факултету наука у Паризу, школски друг са ENS 125 
Крајчик, уредник часописа (Брисел) 190 
Краљевска акаgе.мија наука (Амстердам) 127 
Крста Цицвариh, уредник-новинар 99 
Круgели, професор универзитета (Рим) 124 
Лекоинт, Белгијска краљевска опсерваторија 130 
Матије, школски друг из ENS (Париз) 28 
Милан, gp Јовановиh Батут, заслужан лекар, професор универзитета, 

утемељивач Медицинског факултета у Београду 49 
Милан Hegиh, математичар, професор гимназије и Више педагошке 

школе 189 
Милан, адвокат 188 
Милица Петровиh, мајка професорова 62, 63, 74, 75,76 
Милораg, виноградар 178, 186 
Милутин Гарашанин, заслужни државник, председник владе, диплома

та 36 
МилуШин, gp Миланковиh, професор универзитета, популаризатор 

науке, историчар планете Земље 65, 79, 81, 136, 141, 159, 160, 164, 
168, 176,191 

Млаgен Ћуричиh, кљижевник 153, 154, 162, 163, 165, 166, 174, 175, 184, 
198,204,218,223,224,230 

Минисйlарство иностраних йослова 82 
Министарство јавних раgова (Париз) 131 
Министарство нароgне йривреgе 46 
Министарство йросвете и црквених йослова 13, 40 
Михаило Рашиh, маршал Двора 41,45 
Миша, професор физике на Факултету наука (Париз) 126 
Никола Пашиh, најугледнији српски политичар, вођа радикала, 

председник владе и министар, творац нове државе 51 
Никола Салтиков, светски математичар, професор универзитета у 

Харкову, Београду и Бриселу 193, 215 
Новица Лазаревиh, прота Саборне цркве у Београду, професоров деда 

11,18-22,24,29-32,35 
Павле Павловиh, професор гимназије, професоров школски друг 2-7, 

12, 14,15,17,33 
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Павле Пойовиh, професор и ректор универзитета, најистакнутије име 
историје кљижевности 61, 135-135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 
145-152, 155, 157, 158, 161, 167, 169-173, 180, 181, 183, 185, 187, 192, 
199,201-203,214,217,222 

Павле, gp Оuефановиh, професор Универзитета и председник Српске 
књижевне задруге 225 

ПеШар, gp Павловиh, професор Универзитета и један од оснивача 
Природњачког музеја у Београду 25, 26 

Пpegpaz Kapuh, жандармеријски наредник, пратилац (момак) краље-
виhа Ђорђа 60, 86, 87, 115, 116, 120, 132 

Paguвoje ПеШровиh, богослов, професоров брат 34 
Раgош, професор политехнике (Будимпешта) 129 
Разна 105, 112, 177, 182,215,216,228,229 
РекШор Велике школе у Бeozpagy 1 
РекШор УниверзиШеШа у Бeozpagy 138, 156 
Сава Уро~иевиh, професор и ректор Велике школе у Београду 50 
СавеШ Филозофског факулШеШа у Бeozpagy 227 
Сањак, школски друг из ENS (Париз) 43 
Cezpe, професор универзитета (Торино) 128 
Сима Лозаниh, професор и ректор Универзитета у Београду 42 
Славко, gp Гpyjuh, посланик Србије у Берну 66-70 
Сйилер, начелник у Министарству просвете Француске републике 8, 9, 

10 
СШева, (непознато), 39 
Уреgник Revue geneгale des Sciences 23 
Xyzo КрафШ, индустријалац (Хамбург) 94 
Шанgор ШШрајер, закупац риболова (Земун) 54 
Шарл Ер.миШ, професор Сорбоне и члан Института, једно од највећих 

имена светске математике 27 



СКРАЋЕНИЦЕ 

(а)= природан број а у загради позива на литературу која је изложена 
у одељку књиге Писма 

АЈ =Архив Југославије (Београд) 

АПН = Академија природних наука Српске краљевске академије 
АС = Архив Србије 
АСАНУ =Архив Српске академије наука и уметности 

БД =Београдски дневник (дневни лист) 

Bulletin А = Bulletin de 1' Academie des sciences mathematiques et naturelles -
А. Sciences mathematiques et physiqпes (Academie гоуаlе de SerЬie) 

Bulletin SFM = Bulletin de la Societe mathematique de France 
БУ= Универзитет у Београду 

=Велика школа у Београду 

Глас= часопис Српске краљевске академије, односно Српске академи-

Је наука 

Годишњак СКА = Годишњак Српске краљевске академије 
ENS = Ecole NOimale Supeiieшe (Paгis) 
Зaociliaвuauинa ДМ = Породична архива др Драгољуба Марковића, 

професора универзитета 

Заоаuав~иШина ДСМ = Заоставштина др Драгослава С. Митриновића, 
професора универзитета; исто у Веснику Друштва мат. и физ. Ср

бије 12 (1960), као и Мат. библиотека, књ. 38, Београд 1968. 
ЗаосzЈЈдвшLuина МП = Заоставштина Михаила Петровића у Музеју 

града Београда 

Збирка Марамбо = Збирка архивске грађе Војислава Јовановића Ма
рамбоа у Архиву Југославије, бр. 335, ф: 7, 12, 14-16. 

JAZU = Jпgoslavenska akademija znanosti i пmjetnosti (Zagгeb) 
Comptes rendus = Comptes Iendus des seaпces de 1, Academie des Sciences 

(Paiis) 
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CR = Comptes rendus des seances de 1' Academie des Sciences (Paris) 
ЛеШойис =Драган Трифуновиh, ЛеШойис живоШа и gела Михаила 

ПеШровиhа, САНУ, Београд 1969, стр. 629. 
Ljetopis = Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i нmjetnosti 
Math. Annalen = Mathematische Annalen (Leipzig) 
Миланковиh САНУ= Легат др инж:. Милутина Миланковића, профе

сора универзитета у Српској академији наука и уметности, бр. 

10130. 
МПс = Министарство просвете и црквених послова 
MR = Mathematical Reviews 
MFL = Matematicko-fizicki list (Zagreb) 
НТП =Научио-технички преглед (Београд) 

ПАН = Париска академија наука 
Publications = PuЬlications mathematiques de l'Univeisite de Belgrade 
Пойовиhи = Богдана Љ. Поповића, ближег рођака 

Павла и Богдана Поповића. 
Ћорђе = Аутографска писма у књизи Михаила Поповског, 

Ћор!;;е краљевиh Београд, 1980. 
Rad = casopis Jugoslavenske akademije znaпosti i umjetпosti 
Revнe semestrielle = Revue semestгielle des pнЬlications mathematiqнes 
Rendiconti del СМР = Rendiconti del Ciгcolo Matematico di Paleгmo 

= Реферативный журналь 
= Српска академија наука и уметности 

= Српска краљевска академија 
књижевни гласник (Београд) 

Споменица 1968 =Михаило ПеШровиh 1868-1943, Републички одбор за 
прославу стогодишњице рођења Михаила Петровиhа, Београд 

1968, стр. 424 (уредник Драган Трифуновиh) 
t = уобичајена скраћеница за том (годиште) часописа или књиге 
FdM = ЈаhтЬнсh tibeг die Foitschritte der Mathematik (Berlin) 
ZЬI = ZentшlЬlatt ftir Mathematik und ihre GrenzgeЬiete 
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АБЕЛ (Niels Hendrik Abel, 1802-1829), 
норвешки математичар; међу најз

начајнијим математичарима 19. ве
ка; поставио основе теорије инте

гралних једначина; радио у облас

тима алгебре и анализе. 304, 311, 
363,372,579,582,595 

Абрамовић Велимир, није познато 

шта је по струци и чиме се бавио. 

208,220 
Аван{умовић Војислав (1910-1990), 

математичар, проф. Техничког фа

култета у Београду и Више педа
гошке школе у Новом Саду; еми

грирао у Немачку; престао са нау
чним радом 1957. г.; запажени су му 
резултати из парцијалних диферен
цијалних једначина; дописни члан 
САН. 291, 617 

Адамар (Jacques Наdашаге, 1865-1963), 
француски математичар, чувен по 

свом париском семинару којег су 

похађали у младости велика имена 

науке (Ђура Курепа и други). 11, 
134, 171, 217, 228, 260, 265, 266, 336, 
337,460,528,568,574,628 

Адамовић Душан, редовни професор 

Природно-математичког факултета 
Универзитета у Београду; има већи 
број признатих радова из функ
ционалне анализе. 4, 17, 65, 194, 
206,220,268,281,286,290 

Аерман: (Schшidt Aeiшan) 218 

Ајзенман (Eisenшann) 146, 151 
Ајлер 240, 481, 482 
Ајн:штајн (АЉегt Eiпsteiп, 1879-1955), 

познато је неколико његових писа
ма Михаилу Петровићу уочи П 
светског рата поводом прихватаља 

неколико немачких математичара 

и физичара јеврејског порекла. 
113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 132, 
344,535,541,542,543,646 

Ајфел 133 
Алкалај Арон:, угледан јеврејски ин

телектуалац у Београду; писао о М. 

Петровићу. 399 
Алюш: (Felix Alcan), париски издавач 

и штампар; објављивао и штампао 
Петровићева дела. 83, 271, 370, 536 

Ашшвић Коста (1836-1909), профе
сор физике и ректор Велике школе 
у Београду; био министар грађеви

на. 428,429,430,431,434 
Амнер (Andгe-Maгie Ашреiе, 1775-

1836), славни француски физичар и 
математичар. 568 

Ан:астасијевић Миша (1803-1885), Ка
петан Миша, трговац из Пореча, 

бродовласник; велики добротвор 
Кнежевине Србије. 411, 414, 424, 
427,475,497,607 

Ан:долковић Милан 252 
Ан:дон:овић Милан (1849-1926), инже

њер, професор геодезије на Вели
кој школи и Универзитету у Бео-
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граду; писац уџбеника; има радова 

из теорије вероватноће и статисти

ке; имао велику склоност према 

астрономији. 252 
Андрић Иво (1892-1975), кљижевник, 
добитник Нобелове награде за 
1961. годину; запажено је љегово 
присуство на Петровићевој стого
дишљици рођеља. 8, 15 

Анђелић Татомир П. (1903-1994), 
професор механике на Универзи

тету у Београду, редовни члан 
САНУ и директор Математичког 

института; бавио се геометријом и 

популаризацијом науке; плодан пи

сац и преводилац уџбеника; радио 
на пољу астронаутике. Под утица

јем М. Петровића написао први 

стручни рад из математике. 167, 
194, 220, 271, 274, 315, 318, 324, 327, 
339, 343, 345, 346, 347, 348, 368, 375, 
590,592,606,611 

422 
550 

нт•ОНЈИјt:;вић Драгослав, познат етно

лог; редовни члан САНУ; писао о 
Петровићевим етнолошким списи

ма; ради у Балканолошком инсти

туту САНУ. 220, 326 
Апел (Paul Emile Appell, 1855-1930), 
професор рационалне механике на 
Научном факултету у Паризу; поз

нати су му уџбеници, као и више 

расправа из механике система; 

превођен је у Србији; М. Петровић 

је слушао и полагао код Апела 

рационалну механику и доцниЈе га 

често цитирао; позната је љихова 

преписка. 10, 64, 99, 134, 230, 264, 
268, 336, 435, 448, 449, 521, 579, 629, 
630 

Ап:елрот (Г.Г. Аппельрот, 1866- 1943), 
руски математичар; М. Петровић 
писао о љеговом раду. 330, 561 

Арантаз, Паја, 599 
Аран:ђел, Петровићев друг из сусед-

ства. 25 · 

663 

Аран:ђеловић Драгољуб, ванредни 
професор Математичког факулте

та Универзитета у Београду, ства

ра у области функционалне анал
изе. 4, 220 

Арменулић Леонид 154 
Ар но ( Antoiпe Aшould, 1612-1694 ), 

француски логичар. 442, 446 
Арновљевић Иван (1869-1951), неди
пломирани грађевински инжењер; 
доктор техничких знаности на ТВШ 

у Бечу; дугогодишљи професор 
механике на техничким факулте

тима у Београду. Као и Милутин 

Миланковић, стицао каријеру под 

директном заштитом Богдана Га
вриловића. 15, 83, 84, 145, 170, 194, 
404,559,590,629,657 

стари циганин. 55, 63 
Арсен:, кнез 111 
Арсеније, кум Карађорђа. 407 
Аћимовић Стеван, адвокат краље-

вића Ђорђа Карађорђевића. 89, 94, 
99, 110, 121, 129-131 

(Јапоs Aczel), математичар ма
ђарског порекла; користио се Пе

тровићевим неједнакостима. 174, 
216,294,321,593 

308, 314 
Баб:ић Јоца, пријатељ породице Пе

тровић. 52 
Базан, власник хотела у Vernet-les

Baines. 88 
Бакић (1847-1929), један од 

првих представника научне педа

гогије код Срба; професор Велике 

школе у Београду; плодан писац. 

495 
Балар (Aпtoine-Jerбme Balard, 1802-

1976), француски хемичар; открио 
елемент Бром (1826). 568 

Балзак (Hon01·e de Balzak, 1799-1850), 
француски кљижевник, један од 
оснивача реалистичког романа. 

167 
Бандић Иван (1803-1973), математи

чар; професор средље школе, Ви

ше педагошке школе у Београду; 
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познат са радовима у педагогији 

математике; писац уџбеника; ства

рао у двема Петровићевим облас

тима: неодређене диференцијалне 

једначине и примена диференци

јалног алгоритма. 220, 307, 309, 310, 
347,588 

Барбароса (Хајредин Барбароса, 
1474-1546), заповедник турске мор
нарице; гусар, нападао хришћанске 
бродове. М. Петровић је доста па-
жње посветио овом гусару. 578, 580 

102,103,646 
Башић (1868-1927), књи-
жевни историчар, професор гим

назије у Београду; проучавао и пре
водио средљовековне српске списе. 

433 
(I. В. BaidaП), математичар; 

користио се Петровићевим резул

татима. 216, 318, 321, 593, 600 
(Beudon) 442,446 

Бека 161 
Беле (Boehle К.) 318 

студент математике у 

Новом Саду (1968. г.), писао о Пе
тровићевој феноменологији. 207, 
220,299 

Белић Александар (1876-1960), лин
гвиста, професор и ректор Уни

верзитета у Београду; председник 

САН; писао веома надахнуто о Ми

хаилу Петровићу. 104, 204, 220, 476, 
495,555,565,596,613,652 

Бем (Bohm) 262 
(L. Baiie) 578 

eJJIИ!ЗWie (Beгisieг) 534 
(1885-1935), матема-

тичар, ванредни професор Фило
зофског факултета у Београду; 

докторирао 1912. године код Ми
хаила Петровића са резултатима о 

фигуративним полиномима на ко

јима је докторирао и Петровић у 
Паризу; са Универзитета одлази 

1921. г.; наставио рад као шеф оде
љења Опште државне статистике. 

96, 100, 103, 104, 220, 223, 335, 336, 
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485, 486, 515, 517, 520, 521, 525, 531, 
535,539,545,636,640 

Бернули (Daniel Beгnoulli, 1700-1782), 
швајцарски научник холандског 
порекла, најистакнутији математи

чар и механичар свог времена. 240, 
285,383,481,482,566 

(1929-1981), ма
тематичар, професор Универзите-

та у Београду; знатно допринео у 

проучавању радова М. Петровића 

из диференцијалних једначина; пло

дан писац и организатор; бавио се 

филозофијом и историјом матема
тике. 206, 208, 220, 223, 224, 225, 
228, 229, 236, 255, 273, 279, 288, 292, 
294, 295, 310, 324, 333, 336, 387, 398, 
400,401,402,403 

(Рiепе Eugene Marcelin Beгth
elot, 1827-1907), француски хеми
чар. 568 

(Joseph Вегtгапd, 1822-1900), 
француски математичар. 317, 368, 
375,568 

Би (Bie) 280 
(L. ВiеЬегЬасЬ, 1886-1981), 

немачки математичар. 216, 320 
Билимовић Антои (1879-1970), 

светско име теоријске механике; 
професор рационалне механике на 

Универзитету у Београду и редо

вни члан САНУ, имао своју Школу 
аналитичке механике у Београду; 

објавио је велики број радова; ба

вио се и геометријом; превео је 
Еуклидове Елементе на српски је
зик. 13, 147, 170, 175, 182, 183, 186, 
204, 215, 220, 254, 297, 299, 315, 318, 
324, 327, 343, 347, 348, 368, 375, 383, 
485, 541, 545, 549, 552, 553, 556, 558, 
559, 561, 562, 574, 575, 576, 587, 589, 
590, 591, 592, 593, 598, 599, 606, 608, 
611,617,618,619,622,640 

Био (Ј.В. Biot, 1774-1862), француски 
астроном и математичар, академик. 

568 
Би:ркоф (Biikhoff) 180, 602 
Бихали Павле 646 
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Бјелетпћ Добросав, професор уни
верзитета и директор Завода за 

уџбенике и наставна средства. 4 
Бланшар (Е. Blanchaгd), француски 

издавач и кљижар. 107, 109, 485 
Богданов (Александар Александро

вич Богданов, 1873-1928), лекар, 
полихистор, филозоф; нападан од 

В .И. Лељина; веома позитивно и 

често писао је о Петровићевој фе
номенологији. 9, 203, 204, 387 

Богдановић Влада 456 
Богданови:ћ Милан (1892-1964), кљи
жевни критичар, члан САН; писао 

о Петровићевим путописима. 159, 
220,297,573 

Бојкови:ћ Коста М., београдски изда

вач студентских литографисаних 
табака између два рата; за 16 на
слова Петровићевих предаваља об

јавио је скрипта. 275, 276, 277, 278, 
280,281,373,374 

Боке (Bocquet) 442, 446 
Бол (Магсеl Boll) 203, 216, 271 
Борел (Emile Bore\, 1871-1956), истак

нут француски математичар; имао је 

снажан утицај на развој функцио
налне анализе; познат по више науч

них монографија и као уредник нау
чних колекција и часописа; школски 

друг Михаила Петровића са студија 
у Паризу; бавио се питаљима школ
ске математике. 11, 16, 93, 94, 114, 
140, 146, 202, 216, 247, 266, 267, 271, 
371,387,485,530,553,574 

Борисављевић Александар 481 
Боснић Петар, архитекта; реализовао 

реконструкцију Петровићевог ана
логног рачунара према упутима 

писца овог регистра. 73, 634 
Бошковић Руђер (1711-1787), једно 

од највећих имена науке код Срба; 

стварао у математици, астрономији 
и геодезији. 10, 387 

Бошковић Стојан (1833-1909), про
фесор опште историје и ректор 
Велике школе у Београду; члан 

СКА. 416, 455, 604, 618 
Брабец 89 

Браун-Секар 568 
Бреда (Breda) 442, 447 

665 

Брежни:к Павел (1892-1978), веома 
образован публициста, Словенац 
из Новог Места, новинар у Лиги 
народа и писац; од Михаила Пу

пина добио сагласност за превод 

кљиге Са йашњака go научењака 
на југословенске језике; био васпи

тач Краља Петра П Карађорђе
вића; ближи пријатељ писца овог 

регистра. 70 
Бри (Brix) 237 
Бризар (Bгizaгd) 442, 446 
Брио (Ch. А. А. Briot, 1817-1882), фран

цуски математичар, професор ма
тематичке физике на Сорбони; са

рађивао са Букеом у налажељу 

резултата и љиховом објављиваљу. 
488 

Брока 81 
Брусина Спиридон, Спира (1845-

1908), истакнут зоолог, професор 
Универзитета у Загребу и члан 

СКА; има обиман научни рад. 462 
Бугарски Ранко, професор Универ

зитета у Београду, лингвиста; веома 

плодан писац; користио се Петро

вићевим текстовима из матема

тичке поетике. 208, 220 
Буке (Ј.С. Bouquet, 1819-1885), фран

цуски математичар; ученик Коши
ја. 442, 446, 488 

Бул (А. Buhl), математичар; писац ве
ћег броја реферата о Петровиће
вим расправама. 203, 216, 267, 271, 
273,284,291 

Булиган (G. Bouligand) 216, 284 
Буља Милан 326 
Буркхарт (Burkhaгdt) 216,227 
Бусинеск (Boussinesq) 448 
Бути (Bouty) 443, 448 
Бутру (Рiепе Boutroux), француски 

физичар и математичар; писао о 

Петровићевој феноменологији. 202, 
247 

ВАЈЕРШТРАС (Кагl Theodoг Wilhelш 
Weierstrass, 1815-1897), немачки ма-
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тематичар великог угледа, знаља и 

резултата; дошао до система логи

чког засниваља функционалне ана
лизе и утицао на љен даљи развој. 
330,585 

Вален:берг (Georg Wallenberg), нема
чки математичар. 219, 223,224, 452 

Валирон: (Ј. Valiюn, 1884-1954) 175 
Валтровић Михаило (1839-1915), ар

хеолог и историчар уметности; про

фесор Велике школе и члан СКА; 
покренуо многа истраживаља о 

културном наслеђу Србије. 462, 
475 

Валш (Walsch) 180, 602 
Варићак Владимир (1865-1942), уг

ледан српски математичар, профе
сор на Загребачком универзитету, 

члан ЈАЗУ и СКА; међу првима у 

свету бавио се Ајнштајновом тео

ријом релативности; има познате 

радове у анализи и нееуклидској 
геометрији; љегове су најбоље сту

дије о Руђеру Бошковићу, а увео је 
у науку младог Ћуру Курепу; сара
ђивао је са Петровићем. 15, 104, 
170,194,220, 232,239,240,252,256, 
269,270,272,338,342,343,390,399, 
404,465,524,541,568,582,593,616 

Васић Петар (1934-1996), математи
чар, проф. Електротехничког фа
култета у Београду од ауторитета и 

великог знаља. Писао је о Петро
вићевим неједнакостима. 220, 263, 
295,322,332 

Васио 171 
Васко 143, 152, 153, 155, 171 
Васовић Мило 393 
Вебер (Мах Weber, 1864-1920), нема-

чки социолог. 317 
Вебер (WеЬег W.) 219, 317 
Вегели (Kathe1in Vaegeli) 152 
Вегели (С. Vaegeli), конзул. 152 
Велизарић Негослав 423 
Велимировић Петар 503 
Велтцин (Weltzien) 224, 225, 241 
Венијамин, епископ 619 
Вент (Eшst Wendt) 
Вердие (Veгdieг) 442, 447 
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Верн (Jules Vеше, 1828-1905), попу
ларни француски кљижевник; пред

сказатељ многих научних достиг

нућа; млади Петровић је читајући 
Жила Верна постао љубитељ лепе 

кљижевности. 416,417 
Весешшовић Јанко (1862-1905), кљи

жевник, писао приповетке, романе 

позоришна дела; роман Хајдук Ста
нко посветио делу Николе Тесле. 

411 
Ветер 574 
Виванти (Vivanti) 219, 235, 238 
Виланд (Н. Wielandt) 219,277,289, 550 
Вилерс (F. А. Willers), инжељер, бавио 

се историјом рачунара; превођен 
на руски језик; писао о Петрови
ћевим рачунарима. 12, 72, 219, 234, 
237,464 

Вилио (V. Williot) 219, 245 
Вилсон (Wilson) 167, 189, 311, 363, 368, 

374,375 
Винтер (Winteг) 81 
Винтерниц (Winternitz) 219, 266 
Винчензини (Р. Vincensini) 219, 328 
Виртингер 57 4 
Витезовић Милован, писац, аутор ви

ше збирки песама, романа, есеја, по
зоришних драма, ТВ драма и сери

ја, антологија и др. 24, 191, 220, 403 
Витих (Н. Wittich) 219, 322 
Витковић Гаврило 418 
Воклен 568 
Волие (Volluet) 442, 447 
Волтерд 574 
Волтерд 574 
Врајберг Ј.К. 
Вранић Владимир (1896-1976), мате

матичар, професор Универзитета у 
Загребу; бавио се теоријом верова

тноће и статистиком. 396 
Вречко Милан 590 
Вујаклија Гојко, математичар, ,.вечи

ти" асистент на Техничком факул
тету у Београду; у струци урадио 

мало. 559, 590 
Вујић Владимир, математичар и пре

водилац, радио у средљим школа

ма; писао о Петровићевој феноме-



РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

нологији; превео познато Шпен

глерово дело ПройасШ Зайаgа. 95, 
125, 203, 220, 226, 253, 271, 343, 540, 
657 

Вујић Јоаким (1772-1847), биолог, 
писац и позоришни раденик. 156 

Вујић Коста, професор немачког је
зика; предавао Петровиhу у 1 бео
градској гимназији. 24, 191, 403, 417 

Вујичић Вељко А., професор меха

нике на Природно-математичком 
факултету у Београду. 4, 220 

Вука Шранер 141, 146, 152, 155 
Вукићевић Петар Л. (1862-1941 ), про
фесор математике и директор 
средљих школа; докторирао мате

матику на Берлинском универзите
ту; био директор ПТТ Краљевине 

Србије; једно време радио у Генер

алштабу Српске војске. 21, 42, 190, 
238, 244, 339, 383, 384, 389, 402, 424, 
437,449,454,477,478,492,498 

Вуковић Т. 397 
Вулетић В. 194 
Вулић Никола 495 
Вуловић Светислав (1847 -1898), кљи
жевни и позоришни критичар, исто

ричар кљижевности, професор на 
Великој школи у Београду и члан 

СКА. 604 
Вучпшвић Брана 396 

ГАВРА 24 
ГавриловиЋ Богдан (1863- 1947), про

фесор математике на Техничком 

факултету у Београду; редовни члан 

СКА, љен председник и ректор Уни
верзитета у Београду; престао да се 

бави науком 1907. г. 27, 33, 34, 110, 
144, 181, 182, 190, 192, 194, 198, 207, 
215,220,240,293,319, 339,345,346, 
383, 384, 395, 403, 404, 434, 437, 438, 
439, 449, 455, 457, 465, 473, 476, 481, 
482, 484, 485, 487, 488, 493, 495, 513, 
515, 520, 521, 536, 537, 541, 545, 549, 
552, 555, 558, 559, 560, 565, 571, 576, 
590, 591, 592, 593, 595, 601, 618, 622, 
641,657 
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Гавриловић Зоран (1926-19?), кљи
жевни критичар и есејиста; профе

сор Универзитета у Београду. 207, 
220,334 

Гавриловић Михаило 24 
Галилеј (Galilei Galileo, 1564-1642), 

италијански физичар, астроном и 
математичар; светско име науке. 

15 
Гарашаиин Милутин (1843-1898), по

литичар, дипломата и председник 

Владе Краљевине Србије; члан 
СКА; син Илије Гарашанина; при
суствовао је одбрани докторске 

дисертације М. Петровиhа у Пари
зу 29. јуна 1894. 10, 64, 65, 210, 335, 
658 

rаст (Reinchard Gast), немачки инду-
стријалац. 107, 546 

ray Е. 280 
rayc 295 
rашић Живан 422 
Геземан (Gerchart Gesemann, 1888-

1948), немачки славист и кљиже
вник; преводио са српског на нема

чки језик; проучавао српске наро

дне песме. 17 4 
rеперт (Harold Geppert), 217,304,322 
Гершић rлиrорије (1842-1918), пра

вник и државник, професор Велике 
школе и члан СКА; имао надимак 

Пига или Гига. 146 
Геталдић Марин (М. Ghetaldus, 1568-

1626), један од истакнутијих мате
матичара и физичара свог доба. 
316,401,594,595 

rиra, 146 
Главинић Коста, (1858-1939), инже

љер, професор Велике школе; био 
градоначелник вароши Београда; 
утемељивач графостатике код нас. 

432 
Глиrоровић Велибор 401 
Гођевац, познат београдски трговац. 

165 
Голдбах (Christian Goldbach, 1700-

1764), руски математичар немачког 
порекла; радио је у области теорије 
бројева (Сваки природан број веhи 
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од 6 може се написати као збир три 
проста броја). 317,368, 375 

fолубовић Мика, професоров поз-
наник. 84 

fорбунов Ђорђе 332 
Горки Максим 646 
fот 444 
fрадиштанац Д. (в. Обрадовић "гра

диштанац") 
fренар, посланик Републике Фран

цуске у Београду. 142 
fрефе (Karl Heinrich Graffe, 1799-

1873), познат швајцарски матема
тичар. 191,268285,365,386,402,431 

fромов r.н. 207 
fрујић Јеврем, (1826-1895), правник, 

дипломата; више пута министар; 

знатно допринео да се млади Пе
тровић упише на ENS у Паризу. 25, 
34, 35,47,190,402,437,438,658 

fрујић Р. 652 
fрујић Славко, дипломата Краљеви

не Србије; сарађивао са Петрови

ћем на шифрарнику дипломатске 
поште. 85, 86, 87, 528, 659 

fрунски (Грунску) 277, 279, 550 
fрчић Јован (1855-1941), кљижевник 

и преводилац; плодан писац и уред

ник; професор средље школе. 15 
fрчић Ј. Милић 397 
fypca (Eduard Goursat, 1858-1936), 
француски математичар; писац уг

ледних универзитетских уџбеника; 
члан ПАН; Петровићев професор 
на студијама у Паризу. 338,442,443 

ДАВИДОВИЋ СТЕВАН 457 
ДадићЖ. 593 
Дајовић Војин (1914-1993), професор 
Природно-математичког факулте

та у Београду, још као студент пи

сао о М. Петровићу. 220, 250, 260, 
289,321,331,393,395 

Даламбер (Jean le Rand D' Alembert, 
1717-1783), француски математи
чар и филозоф, енциклопедиста; 

запажени су му радови у теорији 
функција; утемељивачје математи

чке физике. 70, 361, 568 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Дамјановић Звонимир, биолог, про
фесор ПМ Ф у Београду; писао о 
Петровићевим резултатима. 205, 
220,254 

Данић Димитрије (1862-1935), мате
матичар, написао је квалитетне 
универзитетске уџбенике; профе

сор Војне академије у Београду и 
писац уџбеника; на студијама у Је
ни није дипломирао, већ је докто

рирао, што је тада било могуће. 
429,430,431,435,437,449 

Даничић Ђуро (Ђорђе Поповић, 1825-
1882), филолог, један од најзначај
нијих стваралаца у науци о српском 
језику. 159, 604 

Дарбу (Gaston Darboux, 1842-1917), 
француски математичар; познат са 
радовима у диференцијалној гео

метрији; има радова из алгебре и 
механике; био је декан Научног 
факултета у Паризу када је М. Пе

тровић код љега полагао вишу 
геометрију; као декан одобрио 
штампаље Петровићеве докторске 
дисертације. 10,337,449,630 

Дача, службеник министарства 110 
Деде1шнд (Richard Dedekind, 1831-

1916), немачки математичар, поз
нат са редовима из теорије бројева, 
дефинисао реалан број. 13 

Дежак (Desjacques ), 442, 446 
Декарт (Rene Descartes, 1596-1650), 

један од највећих француских и све

тских математичара и филозофа; 
творац аналитичке геометрије, као 
и нове методологије и епистемио
логије. 15, 254, 316, 383, 584, 593, 
594 

Де-ла-Вале-Пусен 574 
Делшш 568 
Демолис (Е. Demolis) 216, 231 
Демулен 168, 169 
Демченко Василије 

Денжу (Amaud Deпjou) 134 
Десанка 161, 165 
Дефо (Daniel Defoe, 1660-1731), ен

глески кљижевник; творац енгле-
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ског романа; по образоваљу је ма

тематичар. 578 
Деч (Doetsch) 322 
Дил (Diel) 146 
Димитрије, митрополит 409 
Димитријевиli Зоран 397 
Димиli Васа, математичар, професор 

и директор средљих школа. 457 
Дингас (А. Dinghas) 289, 293, 312 
Динић Михаило (1899-1970), истори

чар, професор Универзитета у Бео-

граду и члан САНУ. 423 
Диоген из Синопе (404-323) 24 
Дипон (R. Dupont), старешина у Ин-

тернату ENS у Паризу. 46, 444, 657 
Дипрел (Е. Dupгeel) 203, 216, 271 
Дишан-Кемел (Duchamp-Keimel) 442 
Доде (Alphonse Dandet, 1840-1897), 
француски кљижевник. 167 

До ен (О. Doin) 230 
Дојен (Е. Doyen), лекар краљевиhа 
Ђорђа Карађорђевиhа. 81, 657 

Донжије (М. Dongieг) 216, 230 
До п (Dopp) 273, 344, 543 
Дот (E.L. Dott) 190 
Драгутиновић Милутин К 423 
Думер 570 

ЂАЈА ИВАН (1884-1957), знамени
ти српски биолог и физиолог; про
фесор и ректор Универзитета у 

Београду; редовни члан САН; заче
тник многих фундаменталних ис

траживаља у физиологији; блиско 
сарађивао са Михаилом Петро

виhем у областима океанографије, 
ихтиологије; са Петровиhем је је
дан од оснивача Океанографског 
института у Сплиту. 94, 159, 193, 
215~220, 293,297,309,343,346,383, 
384, 404, 532, 533, 547, 571, 573, 591, 
610,652 

Ђаја Јован (1846-1928), историчар и 
политичар; Петровиhев професор 
у гимназији. 71, 72, 418, 421, 521 

Ђерасимовић Божидар (1907-1977), 
професор Машинског факултета у 

Београду; радио у средљој школи; 
има познате збирке задатака; нау-
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чно радио у теорији бројева. 292, 
294 

Ђикарди (Giaccardi F.) 295 
Ђино (Laгia Gino) 217, 233 
Ђоковић Драгослав Ж. 172, 316, 344, 

399 
Ђоковић Милан, кљижевник, нови

нар и позоришни раденик; плодан 

писац; председник Српске кљижев

не задруге и Вукове Задужбине; пи
сао о кљижевном раду Михаила 

Петровиhа. 220, 333, 401 
Ђорђевић Андра (1854-1914), прав

ник и политичар; професор Велике 

школе у Београду; министар про

свете. 59,64,432,468,477 
Ђорђевић Владан (1844-1930), веома 

истакнута јавна личност Краље
вине Србије; лекар, кљижевник и 
политичар; дипломата и више пута 

министар и председник владе. 71, 
79,466,604,657 

Ђорђевић Драгољуб 422, 426 
Ђорђевић Ђорђе 422, 430 
Ђорђевић Живојин (1872-1957), зоо

лог, професор универзитета и члан 

САН; сарађивао са Михаилом Пе
тровиhем на пољу рибарства. 74, 
419, 467, 484, 496, 501, 532, 533, 535, 
546,591,610,618 

Ђорђевић Јефта, професор средље 
школе. 415, 417 

Ђорђевић Јован (1826-1900), кљиже
вник и преводилац; професор исто

рије на Великој школи. 434 
Ђорђевић Милан, члан Главног одбо

ра Министарства народне привре

де. 77 
Ђорђевић Милош 77 
Ђорђевић Радомир, професор Физи

чког факултета у Београду; фило
зоф по образоваљу; веома плодан 

писац; познат по приказима кљига. 

221,276,310 
Ђорђевић Тихомир (1868-1944), ет

нолог, професор универзитета и 
члан СКА. 343, 433, 604 

Ђукановић Илија 455 
Ђура, антиквар из Београда. 24, 60 
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Ћура "Пупа", професоров рибар. 420 
Ћурђевић Тома 423 
Ћурић Дивна 221, 402, 403 
Ћурић Драгиша (1871-1941), фило

зоф, професор универзитета; оста

вио велики број дела из филозофи
је. 401 

Ћурић Јован, инжењер. 84 
Ћуричнћ Вншеслава М., књижевни

ца, супруга Младена Ћуричића. 159, 
175,182,184,189 

Ћуричић Младен Ст. (1889-1983), 
кљижевник; близак пријатељ Ми
хаила Петровића. 149, 153, 154, 155, 
159, 160, 164, 172, 174, 181, 184, 189, 
221, 391, 392, 394, 399, 402, 564, 577, 
614,619,658 

ЕДИНГТОН (Aithш Stanley Eddington, 
1822-1944), 114,544 

Ела 161 
Ембер 568 
Енгел 264 
Енгелс (Friedrich Engels, 1820-1895). 

254 
Ердељановић Јован (1874-1944), ет

нолог, професор универзитета. 613 
Ермит (Charles He1mite, 1822-1901),је

дан од највећих француских и свет
ских математичара; увео у науку 

Поенкареа, Пикара, Пенлевеа и 

друге; био је председник комисије 
за одбрану Петровићеве докторске 

дисертације; волео је српску исто
рију; носилац је Ордена Св. Саве П 
реда. 10, 16,54,64,65,217,224,225, 
235,335,336,449,452,482,585,628, 
659 

Есклангон (Esclangon Е.) 216,274,543 

ЖАРДЕЦКИ ВЈЕЧЕСЛАВ (1896-
1962), механичар, проф. унив. у Бео
граду, предавао теоријску физику; 
руски емигрант; из Србије емигри
рао крајем 1944. године. 144, 290, 
314, 315, 485, 559, 575, 590, 591, 598, 
599,622,640 
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Жербо Ален, морепловац и океано
граф; Петровићев пријатељ. 148, 
561 

Живадиновић Живадин 422 
Живановић Ж. 263, 322 
Живановић Милан 400 
Живановић Тома (1884-1971), профе

сор Универзитета у Београду и 
члан САНУ; истакнути правни фи

лозоф и теоретичар. 593, 613, 617 
Живковнћ Мита 417 
Живковић Михаијло 420 
Живковић Петар Ј. (1847-1923), ма

тематичар, професор средњих тко

ла; члан СУД и СКА; има радова из 

пројективне геометрије. 462 
Живојиновић Петар 601, 602 
Жика (в. Перић Живојин) 
Жордан (Camille Joгdan, 1838-1922), 

француски математичар; дао бро

јне радове из теорије група и анал

изе. 568 
Жорм Перо 26, 657 
Жујовић Јован (1856-1936), геолог и 

петрограф; професор и ректор 
Универзитета у Београду, председ
ник СКА; Петровићев професор на 
студијама у Београду. 10, 53, 69, 94, 
95, 105, 106, 126, 128, 336, 342, 344, 
431,432,434,435,455,459,461,462, 
463,472,473,485,489,493,494,497, 
513,524,529,625,629,658 

ЗАЈОНЧКОВСКИ ПЕТАР 559, 590, 
622 

Замоло-Ћурић Дивна (в. Ћурић Див-
на) 191 

Зарембу 574 
Захаријас (М. Zacharias) 219, 321 
Захарис (Zacharis) 17 4, 593 
Захрадник Карло (Karel Zahradпfk, 

1848-1916), математичар, чешког 
порекла; професор Универзитета у 

Загребу, члан ЈАЗУ и СКА. 462, 
464 

Зделар Владимир 238, 384, 477 
Зервос (Zervos Р.) 347, 587 



РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Зола (Emile Zola, 1840-1902), фран
цуски кљижевник и теоретичар ро

мана. 167, 422 
Зоре Лука 473 

ИБИШ, турски мајстор рибар. 420 
Иванишевић 438 
Ивановић Бранислав, професор Уни

верзитета у Београду; познат по 

научним радовима из математике 

за економисте; рођак је Михаила 

Петровића. 17, 161, 189, 205, 221, 
267,286,299,348,414,617,657 

Ивановић, инжељер. 516 
Ивановић Јован, син Бранислава Ива

новића. 414 
Ивановић Марија, ћерка Бранислава 

Ивановића. 414 
Ивановић, Шранер Рут, супруга Бра

нислава Ивановића. 414 
Илић Ареа, професоров мајстор ри

болова. 45, 55, 63, 432 
Ишпанац Хаџи-Баба 417 

ЈАКОБ (L. ЈасоЬ) 217,231, 464,522 
ЈакiUић.Стеван 434,459 
Јанић Р. 276 
Јанковић Драгомир 422 
Јанковић Ненад, правник и астроном; 

истакнуто име у проучаваљу астро

номије. 193, 404 
Јансен (Jensen) 248 
Јанчевски (М. Janczewski) 217, 293, 

303,304,311 
Јарни.к В. 281, 574 
Јелачић, бан. 155 
Јели.савчић Јанко 426 
Јенч (R. Jentzsch) 217, 250,260 
Јеремић Драган (1925-1986), фило-
зоф и кљижевник, професор Уни
верзитета у Београду; објавио ви
ше редова из филозофије и есте
тике; написао историју филозофије 

код Срба, те је писао и о М. Петро
вићу. 205, 207, 221, 247, 253, 254, 
272,334,400 

Јелена, краљица Италије. 612 
Јереми.ћ Никола, дипломата. 111, 113, 

115, 658 
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Јефта, професоров виноградар. 140 
господар Јеврем 172 
Јованови.ћ Васа, професоров друг са 

студија у Београду. 59 
Јовановић Војислав, Марамбо 77, 93, 

98, 99, 100, 103, 106-108, 111, 113, 
114, 120, 121, 123-126, 129, 132, 134, 
660 

Јовановић.Гаврило 422,604 
Јовановић Драгољуб 590 
Јовановић Душан 422, 426 
Јовановић Ђорђе (1861-1953), познат 

српски вајар, године 1938. урадио 
плакету у бронзи са ликом (про
фил) Михаила Петровића. 434, 
547,597,613,617,619 

Јовановић Живојин П. 398 
Јовановић Јован Змај (1833-1904), 

лекар; песник, преводилац и уред

ник кљижевних и сатиричних лис

това. 462 
Јовановић Љубомир (1865-1928), уг

ледан историчар и политичар; про

фесор Универзитета у Београду, 

члан СКА. 422, 423, 424, 494, 497 
Јовановић Милан, Батут (1874-1944), 

лекар, професор Велике Школе и 
Универзитета у Београду. 75, 104, 
406,434,658 

Јовановић Павле, Паја (1859-1957), 
чувени српски сликар. 15, 193 

Јовановић Рузмаринка 614 
Јовановић Слободан (1869~1958), 

правник и историчар; професор и 
ректор Универзитета у Београду; 
председник СКА; био политички 
активан. 74, 144, 344, 484, 485, 495, 
554 

Јовановић Урош 59 
.Јовић Жарко, професор математике 

у средљој школи; уредник у Заводу 
за уџбенике и наставна средства. 4, 
17 

Јовичић Милорад (1868-1937), хеми
чар, професор Војне академије у 

Београду; члан СКА; школски друг 
М. Петровића. 411, 419, 426, 431, 
432,433,434 

Јојић Милоља 486 
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Јоксимовић, пуковник 89 
Јордановић Б. 194 
Јосимовић Емилијан (1823-1897), 
професор Лицеја, Велике школе и 
Војне академије; предавао је архи
тектуру, математику и механику; 

писац је прве Више математике у 
српској кљижевности. 11, 424 

Јосимовић Миливоје 434 
Јотес (I. J6tes), пољски сликар и ка

рикатуриста; урадио портрете Ми

хаила Петровиhа и Николе Салти

кова. 646 
Југовић Миодраг (1905-1972), исто

ричар, професор и ректор ВПШ у 
Београду. 393 

Јукшевич (Адолф Павлович Јукше
вич) 345 

Јулија и Ромео 578 
Јустинијановић Јурај (1895-1965), про
фесор Универзитета у Загребу; ра
дио у области геометрије с позна
тим и добрим доприносима. 560 

КАДЕЛБУРГ ЗОРАН, професор Ма
тематичког факултета у Београду; 

ради у области функционалне ана
лизе. 4, 221 

Какеј (Kakey) 180, 602 
Калча, познаник принца Ђорђа. 93 
Камиј (Camille) 442, 446 
Камишел К 133, 658 
Камке (E.W.H. Kamke, 1890-1961), 
немачки математичар са познатим 

резултатима у теорији диференци
јалних једначина; писао о резулта

тима М. Петровиhа. 11, 12, 72, 217, 
225,234,321,464 

Кандић Радован 432 
Кант (Immanuel Kant, 1724-1804), не
мачки филозоф; утицао на развој 
модерне филозофије; о њему писао 
М. Петровиh. 157,277,379 

Кантор (Georg Cantor, 1845-1918), зна
менити немачки математичар; тво

рац теорије скупова (1870) чиме је 
обележио почетак развоја модерне 

математике. 13 
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Кантор (М. CantOI', 1829-1920), нема
чки историчар математике; напи

сао познату историју математике у 
четири тома (1880-1908). 484 

Капетановић Милан (1859-1934), ар
хитекта, професор Техничког фа

култета у Београду; Петровиhу про
фесор нацртне геометрије на сту
дијама; као комесар изложбе, знат

но је утицао да Петровиh изложи 
свој аналогни рачунар на Светској 
изложби у Паризу 1900. г. 21, 27, 
30,31, 73,434,435,459 

Карађорђе, Георгије Петровић (1768-
1817), вожд у Првом српском ус
танку (в. Петровиh Ђорђе). 

Карађорђевић Арсен, кнез, брат кра

ља Петра l. 111 
Карађорђевић Ђорђе (1887-1973), 

престолонаследник и Краљевиh на 

Двору Карађорђевиhа; присан при
јатељ М. Петровиhа. 15, 16, 77, 78, 
80,81,82,88,89,90,91,92,93,94,96, 
98, 99, 10~ 101, 10~ 106-116, 120, 
123-125, 126, 128-133, 135, 144, 192, 
214, 221, 343, 345, 346, 378, 387, 389, 
390, 391, 403, 404, 406, 411, 412, 486, 
515, 523, 526, 527, 528, 533, 534, 537, 
542, 543, 549, 550, 554, 612, 613, 616, 
619,634,637,657,661 

Карађорђевић Павле, кнез намесник 

на Двору Карађорђевиhа. 111 
Карађорђевић Петар I (1844-1921), 
краљ Србије. 75, 80, 101, 111, 112, 
130,390,406,408,413,494,597,610 

Карамата Јован (1902-1967), профе
сор алгебре, анализе и механике на 
универзитету у Београду и Женеви; 

редовни члан САНУ, докторирао 

код Михаила Петровиhа 1926. го
дине; напустио Београд почетком 
50-их година; имао је своје ученике; 

спада у .ред најугледнијих ма'Гема

тичара Србије. 11, 12, 36, 64, 141, 
143, 149, 150, 163, 167, 171, 178, 183, 
193, 204, 215, 221, 241, 242, 250, 257, 
276, 278, 279, 281, 282, 284, 287, 306, 
307, 340, 346, 355, 363, 387, 392, 395, 
400, 404, 450, 465, 480, 483, 486, 505, 
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545, 551, 552, 556, 557, 560, 561, 562, 
564, 571, 575, 576, 584, 585, 586, 589, 
590, 592, 604, 607, 612, 613, 617, 622, 
644,645,652 

Карапащв:ић Ђорђе, математичар, 

професор Шумарског факултета у 
Београду; има значајне радове из 
диференцијалних једначина. 221, 
294,401 

Карас К 305 
Караџић.ВукСтефановић (1787-1864), 

даровити самоук, велики језички ре
форматор који никад није изгубио 
контакт с народом; радио је на јези
ку свог народа и његовом писму; 

описивао је нарави и обичаје. Срп

ске народне песме и приповетке, ко

је је он сакупио, доживеле су светску 

славу. 334 
Карвало (Е. Ca1·vallo) 134 
Карић Владимир (1848-1893), гео

граф, дипломата, писац уџбеника и 
путописа. 416, 483 

Карић Предраг, момак (посилни) 
краљевиhа Ђорђа, жандармеријски 
поднаредник. 82, 100, 101, 106, 126, 
128-132,139,527,659 

Карлемен (Car\emeп) 216, 262 
Карљиковић Риста (1879-1941), мате

матичар, писац одличних уџбеника. 

391 
Карно (S. Сашоt, 1837-1894), председ
ник Француске Републике. 55, 58, 
432 

Картан (Elie Caitaп, 1869-1951 ), фран
цуски математичар; академик; има 

значајне радове из теорије група и 
Риманове геометрије; одао велико 

признаље резултатима М. Петро
вића из функционалне анализе и 

математичке феноменологије; гос

товао у Београду два пута. 12, 71, 
190, 191, 328, 383, 348, 387, 393, 396, 
403,574,608 

Картрајт (M.L. Cartwгight) 595 
Катаринче 157 
Кауфман, управник радионице на Чу

карици. 154 
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Кашанин Радивој (1892-1989), про
фесор математике на техничким 

факултетима у Београду; једно 

време ректор ТВШ у Београду и 
директор Математичког института 

САН; докторирао код Михаила 

Петровића 1924. г. из диференци
јалних једначина; има радова из 
теоријске астрономије а у матема
тичким наукама није урадио много. 

95, 153, 221, 485, 529, 549, 559, 576, 
589,590,593,617,622,652 

Кваде (W. Quade) 218, 307, 323 
Кекало Ђура 599 
Келер (Otto Heiпrich Kelleг) 217, 315, 

316 
Кениrс (Koeпigs) 442,468,511,522, 631 
Кеплер (Јоhаппеs Kepler, 1571-1630), 
немачки астроном и математичар; 

један од најзначајнијих научника 
17. века. 15 

Кечкић Јован, математичар, професор 
Фармацеутског факултета у Бео
граду; плодан писац уџбеника. 221 

Кивие Жорж 568 
Кири П. 136 
Клајн (Felix Кlеiп, 1849-1925), не
мачки математичар; дао велики 

број радова из геометрије и функ
ционалне анализе; утемељивач са

времене наставе на свим нивоима; 

сарађивао је са Михаилом Петро

вићем. 647 
Клерић Љубомир (Julius Кlery, 1844--

1910), рударски инжењер; порек
лом Мађар, професор механике на 

Великој школи у Београду и редо

вни члан СКА; Петровићев профе
сор са студија; најавио Петровићев 

рад на рачунарима; био је против
ник метарског система мера. 69, 71, 
226, 227, 228, 337, 339, 351, 370, 429, 
433, 435, 442, 457, 461, 462, 468, 472, 
473, 475, 485, 489, 522, 556, 559, 625, 
631 

Клод Бернар 568 
Клостерман (D.H. Кlostermaпп) 217, 

311 
Кнесер (Н. Кпеsе1") 217, 315 
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Кноп: (К. Knopp, 1882-1957), немачки 
математичар, познат по радовима у 

анализи; има свој метод у сумирањ у 
редова; имао утицаја на наше 

математичаре. 217,263 
Ковалевски ( Gerchard Kowalewski, 

1876- 1950), немачки математичар. 
217,243 

Ковачевић Јосиф 457 
Ковачевић Љубомир (1848---'1918), ис

торичар, професор Велике школе 

у Београду и члан СКА; министар 
просвете; познат нумизматичар. 

336,455,459,498,513 
Козарац Ђуро, директор 1 београдске 

гимназије. 422 
Кон Геца (1873-1941), познат и угле

дан београдски књижар и издавач. 

271,485 
Конт 175 
Коперник 575 
Корвизар 568 
Костић Љ. 390 
Коти А. 136, 658 
Котон (Е. Cotton) 216, 236, 339, 442, 

446 
Коши (Augustin Cauchy, 1789-1857), 

француски математичар, акаде

мик; творац теорије функција ком
плексне променљиве. 265, 360, 369, 
498,499 

Крајиновић Милан 396 
Крајчик (Kt-aitchik) 167, 658 
Крафт (М. Krafft) 217, 303,307 
Крафт Хуго, предузетник из Хамбур-

га. 107,108,207,659 
Крацер (Kratzer) 217, 27 4, 543 
Крбеш Марија 614 
Кристинковић, угарски делелат у ко

мисији за конвенцију о риболову. 

76,496 
Кронекер (Leopold Кшnесkег, 1823-

1891), немачки математичар. 13 
Крстић Ђорђе, пуковник. 116, 537 
Крстић Никола 203,247,253 
Крудели (Umbeгto Cшdeli), проф. рим-

ског универзитета. 135, 658 
Крајчик 167 
Кузмановић Таса 423 
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Кујунџић Милан, Абердар (1842-
1893), песник, професор филозофи
је на Великој школи; министар. 430 

Кумануди Коста (1874-1962), прав
ник, проф. унив. у Београду. 104 

Куратовски 57 4 
Курепа Ђура (1907-1994), велики ср

пски математичар. 205, 221, 254, 
268,286,299,300,347,398,399,402 

ЛАГЕР (Edmond Nico\as Laguerre, 
1834- 1886) 250 

Лагранж (Joseph Louis Lagгange, 1736-
1813), француски математичар и 
астроном; један од највеhих анали

тичара пре Гауса; његовом заслу

гом механика је постала самостал

на наука. 148, 288, 376, 561, 578 
Лагутински (М. Н. Лагутинский, 

1871- 1915), руски математичар; М. 
Петровиh писао о његовим резул

татима. 561 
Лаенек 568 
Лазаревић Јеленко М. 471 
Лазаревић Новица (1821-1902), ста
решина Саборне цркве у Београду, 
професоров деда по мајци. 23, 36, 
42,43,47,48,49,50,51,55,56,57,58, 
62, 165, 188, 409, 410, 412, 413, 414 
420, 424, 436, 437, 440, 441, 445, 486, 
514,615,532,619,623,658 

Лазаревић Нешић Марија (1830-
1895), професорова баба по мајци, 
сестра Симе Нешиhа Терџумана. 

48,409,410 
Лајбниц (Gottfl'ied Wilhelm LeiЬnitz, 

1646-1716), немачки математичар, 
физичар и филозоф словенског 

порекла (Лужички Србин); међу 
највеhим именима науке 17. и 18. 
века. 15, 578 

Лаланд (Joseph Jerбme Lalande, 1732-
1807) 204,272,568 

Ламберт (Johann Heiпrich Lambert, 
1728-1777) 259,280,361 

Ламп: (Lampe) 202, 217, 228, 241, 247, 
256,261 
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Ландау (Edmund Landau, 1877-1938) 
11, 217, 235, 236, 241, 243, 259, 489, 
560,574 

Ланжевен (Paul Langevin, 1872-1946), 
познат француски физичар. 568 

Лапарон, писац минералогије. 52, 53 
Лаплас (Рiепе Simon de Laplace, 1749-

1827). 304,311,363,396,582 
Ласкарев Владимир Р.Д. (1869-1954), 

геолог и палеонтолог, проф. унив. 
у Одеси и Београду, члан САНУ. 

171, 618 
Лебег (Henri Lebesgue, 1875-1941), 

француски математичар; увео нов 

појам интеграла (Лебегов инте
грал); веома оригиналан стваралац 
у функционалној анализи. 64, 171, 
175,393,568,628 

Леви-Мишел 568 
Лежа (F. Leja) 217, 315 
Лежандр (Adrien Marie Le Gendre, 1752-

1833) 445 
Леко Марко (1853-1932), хемичар, 
професор и ректор Велике школе у 

Београду; напустио рад на Универ
зитету у Београду. 418, 444, 489, 
495 

Лекоинт Г. 138, 658 
Лемер (H.D. Lehmer) 217, 330 
Лемке (Н. Lemke) 217, 227, 337, 459 
Лењин (Владимир Илич) 102 
Лепосава 188,615 
Лерх (Matyas Le1·ch, 1860-1922), чешки 

математичар, професор универзи
тета у Прагу и Брну; објављивао 

радове у Гласу СКА. 217,229 
Лилер Хенрих, професор и директор 
Ш београдске гимназије; школски 

друг М. Петровића. 423 
Лиотеј Маршал 570 
Љшановић Вук 545 
Липман (Gabriel Lippmann, 1845-1921), 

француски физичар, професор Нау
чног факултета у Паризу; про

налазач фотографије у природним 
бојама; добио Нобелову награду за 

физику 1908. г; код њега је Михаи
ло Петровић слушао и полагао екс

перименталну физику и био му бли-
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зак сарадник. 10, 43, 44, 60, 64, 133, 
135, 336, 344, 443, 445, 446, 448, 451, 
511,543,630 

Липшихте (R. Lipschichte) 484 
Листинг (Johanп Benedict Listing, 1808-

1882) 
Литлвуд 12 
Лиувил (Joseph LiouviJle, 1809-1882), 

француски математичар, професор 
Сорбоне у Паризу; имао знатан 

утицај на своје доба. 217, 287, 340, 
361,585 

Лобачевски (Николай Иванович Ло
бачевский, 1792-1856), рускимате
матичар, оснивач нееуклидске гео

метрије. 268, 285, 541 
Ловрековић Фрања 533 
Лозанић Миливоје С. (1878-1963), хе

мичар; професор универзитета; син 

Симе Лозанића. 160 
Лозанић Сима М. (1847-1935), хеми

чар, професор и ректор Универзи

тета у Београду, председник СКА; 

утемељивач хемијских наука у Ср
бији; бавио се политичким радом; 

био је професор М. Петровићу на 
студијама. 69, 160,202,221, 239, 272, 
343, 371, 372, 378, 388, 389, 418, 419, 
428, 429, 431, 434, 435, 444, 461, 462, 
472, 473, 475, 477, 494, 497, 540, 555, 
624,659 

Лоншан (G. de Longchamps) 216,233 
Лоран (Н. Laurent) 259, 449, 484 
Лориа (Gino Lшia, 1862-1954) 217,233 
Лош (F. Losch) 217, 315 
Лу Морис 10 
Луа (Maurice Loi), професор на ENS у 
Паризу и руководилац Семинара за 

историју и филозофију математике 
на ENS; учествовао у припремању 
Сабраних дела Михаила Петрови

ћа. 10, 64, 335 
Лудолф 228 
Лука Јереј 299, 333 
Лукић Ђорђе, лекар. 157 
Лукић Јанко 495 
Лукић Јован 157 
Лукић Катаринче 157 
Луковић Александар 140,539 
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МАГАРАШЕВИЋ 431,435 
Мајевски:, Еразм де (Њ-asme de Mayew-

ski) 203, 216, 271 
Мајер (Wilh Маiег) 81, 307 
Мајер Кинг (Meyeг-Konig W.) 323 
Мајер (Мах Мауег) 218 
Мајстров (Леонид Ефимович Май

стров, 1923-1983), математичар, 
међу најјачим именима историје 
математике у бившем СССР; веома 

оригиналан у историји вероватно
hе и рачунских машина; писао је о 
Петровиhевим рачунарима. 12, 72, 
234,387 

Маклорен (Colin Maclaurin, 1698-1746), 
шкотски математичар, Њутнов уче

ник. 251,257,352,359,512,551 
Максимовић Божидар (1886-1969), 

био министар просвете када је М. 

Петровиhу додељен почасни док

торат филозофије Универзитета у 
Београду (1939. г). 606, 652 

Малеитијеви:ћ Ђорђе 426 
Малиновски 207 
Малмакист-Ремон:дс (Malmaquist-Re-

monds) 223 
Манделбројт 323 
Маровић Манојло, математичар, про

фесор Универзитета у Сарајеву. 

396 
Марден (Maгden М.) 236, 241, 250, 260 
Мареј (Jules Etгienne Магеу, 1830-

1904), француски физиолог, прете
ча кинематографије. 568 

Маретић Тома 462 
Маринковић Вукосава Д. 614 
Маринковић Павле Паја (1866-1925), 

адвокат, политичар и публициста; 

министар просвете, оснивач Етно
графског музеја, женске учитељ

екс школе и Богословије у Београ

ду; близак Петровиhев пр.v:iатељ. 
44,424 

Марић Војислав, математичар, про

фесор Универзитета у Новом Саду 
и дописни члан САНУ - огранак у 
Новом Саду; ради у области дифер
енцијалних једначина; склон је ор

ганизацији послова. 4 
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Марјановић Милосав, математичар 

светски признатих резултата; про

фесор Универзитета у Београду и 
редовни члан САНУ; има своје 

ученике у области топологије. 4, 
221 

Марко, Петровиhев школски друг. 23 
Марко Н., капетан брода. 154 · 
Марко, службеник на Двору Кара-

ђорђевиhа. 110, 129, 131 
Марко s. v. р. (в. Марко) 

Марковић, службеник Посланства у 

Берну. 85 
Марковић Драгољуб (1903-1965), ма

тематичар, професор Универзите
та у Београду; има запажене ра

дове у области теорије полинома и 
статистике; докторирао код М. Пе
тровиhа 1939. г. из области алге

бре. 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 205, 221, 241, 253, 289, 294, 295, 
318, 321, 384, 397, 521, 593, 602, 657, 
660 

Марковић Јосиф 426 
Марковић Светозар (1846-1875), ин
жељер, политичар и кљижевник. 

221,421 
Марковић Сима М. (1888-1939), про
фесор математике Ш београдске 

гимназије и асистент-дневничар на 
Филозофском факултету; доктори

рао код М. Петровиhа 1913. г.; као 
комунистички вођа 1920. г. одлази 
из државне службе; има само један 
научни рад, остало је филозофија 
радничке класе и популарни члан

ци из теорије релативности поли

тичке економије. 15, 100, 103, 104, 
192, 194, 203, 204, 221, 229, 237, 244, 
253, 271, 273, 274, 391, 403, 404, 459, 
486,520,521,522,539,543,545,640 

Марковић Слободан Ж., угледан про
фесор Филолошког факултета у 
Београду; писао о Петровиhевим 
кљижевним радовима. 333, 402 

Марковић Стеван (1860-1945), први 
професор електротехнике на Тех

ничком факултету у Београду; пи-
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сац прве теоријске физике код нас; 
близак друг М. Петровићу. 67 

Марколонго (R. Mшcolongo) 202, 247 
Маровић М. 395 
Мартић Бранислав (1923-1985), ма

тематичар, професор Универзите
та у Сарајеву; плодан стваралац; 
радио је на Петровићевим резулта

тима. 322 
Марчић Димитрије, математичар, про

фесор средље школе; Петровићев 
друг са студија у Београду; пре
давао је математику Драгославу С. 
Митриновићу. 419,426,431,432 

Маршал (R. Marchal) 202, 247 
Масау (Massau) 588 
Маскар (Mascart) 568 
Матејић Александар, хемичар, попу

ларизатор науке. 316, 399, 593 
Матије (Mathieu), професоров школс

ки друг из интерната ENS у Паризу. 
54,441,442,443,447,658 

Матињон 568 
Матић Димитрије (1821-1884), држа

вник, правник; професор Лицеја и 
Велике школе у Београду; писао о 

основама броја. 430 
Матић Душан (1898-1980), професор 

средљих и уметничких школа; кљи

жевник. 161 
Матић Михаило 423 
Мец (А. Metz) 274, 543 
Мештровић Иван (1883-1962), вајар; 

већи број својих радова урадио на 
Двору Краља Петра I, односно 

Краља Александра l, Карађорђе
вића; писао је о Михаилу Петро
вићу у својим мемоарима. 90, 192, 
221,403 

Мизе (R. De Mises) 347 
Мијајловић Жарко, професор на Ма

тематичком факултету у Београду; 
ствара у области алгебре, логике и 

рачунара. 4, 221 
Мијатовић Мијат, адвокат и извођач 

народних песама. 415 
Мика "Африка" 161 
Микеланђело 118,119 
Милан, адвокат 166,658 
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Миланковић Василије, син Милутина 
Миланковића, емигрант. 143, 152, 
155 

Миланковић Милутин (1879-1958), 
дипл. грађ. инж; на ВТШ у Бечу 

докторирао техничке науке; од 

октобра 1909. професор је приме
љене математике на Филозофском 

факултету у Београду, а од 1921. 
професор небеске механике; редо
вни члан САН и љен потпредсед

ник и др; стварао у областима при
мене небеске механике у метео

рологији; дошао до тачних резулта

та у историји Земље; бавио се поп
уларизацијом наука. 15, 79, 83, 84, 
85, 94, 95, 96, 110, 124, 125, 141, 143, 
145, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 
168-170,191-193,194,202,208,221, 
253,271,273,274,343,387,390,394, 
395, 396, 397, 403, 448, 489, 490, 506, 
512,513,517,518,521,522,530,531, 
537, 538, 541, 542, 549, 552, 558, 559, 
590, 591, 592, 598, 599, 602, 607, 612, 
618,619,622,636,640,658,661 

Миланковић Урош 402 
Милер (Мах Mtiller) 216,288, 291, 303, 

306,310,312,320,579 
Милет (Meillet) 146 
Милисав, каплар у времену Петро-

вићевог војног рока 43 
Милићевић Димитрије 313 
Милићевић Јован 190,402 
Милићевић Милан Ћ. (1831-1908), ис-

торичар, фолклориста, кљижев

ник, педагог; председник СКА. 
336,462,463 

Миловановић Гргур 430 
Миловановић Михаило 457 
Милорад, професоров виноградар 

161,165,658 
Милошевић Никола, професор уни-

верзитета и члан САНУ. 95 
Мињози (G. Mignosi) 218,236 
Мирберr (Myrberg) 303 
Мирман (Mirman), породица у Паризу 

код које је професор становао 

1889-1890. 25,29,39,437,439,588 
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Митаг-Лефлер (Magnus Gosta Mittag
Leffler, 1846-1927), шведски угле
дан математичар. 345, 388, 545 

Митрииовић Драгослав С. (1908-
1995), угледан беогрдски матема
тичар. 12,23,162, 171,172,173,174, 
180, 182, 183, 185, 189, 197, 198, 221, 
223,225,227,250,259,262,263,264, 
268,273,279,287,288,294,295,300, 
306, 307, 309, 310, 316, 317, 318, 319, 
321, 330, 332, 334, 337, 342, 347, 384, 
387, 396, 397, 398, 399, 401, 426, 457, 
459, 579, 588, 593, 595, 601, 619, 644, 
657,660 

Митровић Владимир (1872-1941), 
професор хидротехнике, водовода 

и канализације, ректор Универзи
тета у Београду. 152, 155 

Митровић Драгиша, математичар, 

професор Универзитета у Загребу; 
разрађивао Петровићеве резулта

те. 221, 249 
Митровић Жарко, математичар, про

фесор Универзитета у Новом Саду; 
доказао да је Петровићев рад на 
размацима претеча савремене ин

тервалне математике. 221 
Митровић Радош 387, 584, 593 
Митровић Радиша (в. Митровић Ра
дош) 

Митровић Чеда 145 
Митровић Чедомиљ (1870-1934), про

фесор црквеног и породичног пра

ва и ректор Универзитета у Бео

граду. 145 
Мићић Влајко 187, 614 
Мићић Милан 426, 434 
Михаило (Јовановић, 1826-1898), ми

трополит. 37 
Михајловић Јелешш (1869-1956), сеи

змолог, професор и ректор Више 

педагошке школе у Београду и ди
ректор Сеизмолошког завода Ср
бије; најближи друг и пријатељ М. 
Петровића. 105, 106, 126, 127, 128, 
161, 174, 184, 191, 202, 221, 247, 395, 
506,559,590,593,604,622,643 

Михаиловић Јеленко (в. Михајловић 
Јеленко) 
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Михаиловић Михаило, Мика "Афри
ка", филмски радник. 161 

Михајловић Боривоје, математичар, 

проф. унив.; обимније се бавио ма

тематичким спектрима. 221, 265, 
266,267,285,398 

Михајловић Добривоје 295, 307, 313 
Михњевић Данило (1896-1957), про
фесор математике у гимназијама 
Србије; емигрант, стигао у Србију 

из Харкова, односно Сараигова; 
докторирао код М. Петровића и Н. 

Салтикова 1936. г. 192, 403, 580, 583 
Мицић Петар (1889-1956), инжењер, 

професор и ректор Универзитета у 
Београду; промовисао Михаила Пе

тровића за почасног доктора фило

зофије Универзитета у Београду. 
431,607,652 

Мишић Саша 332 
Мишковић Војислав В. (1892-1976), 

истакнут астроном, професор Уни
верзитета у Београду и редовни 

члан САНУ; подигао и организо
вао рад нове Астрономске опсерва

торије у Београду; конструктор ас

тро. инстр. (нпр. астролаб) и по
кретач и уредник више угледних 

астрономских часописа и публика

ција међународног значаја; има ве
ћи број радова из теоријске и по
ложајне астрономије; био је близак 
сарадник Михаила Петровића. 170, 
185, 221, 332, 348, 370, 396, 484, 548, 
549, 559, 565, 576, 590, 597, 598, 599, 
618,619,642 

Мишо, проф. физике на фак. у Пари

зу. 658 
Мишо Ф. 137 
Младеновић Павле, професор Мате

матичког факултета у Београду. 4 
Монж (Gaspaгd Monge, 1746-1828), 

француски математичар и механи

чар; веома значајна личност Фран

цуске академије и Политехничке 
школе; има велики број оригинал
них радова; оснива ч нацртне геоме

трије. 162 
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Монтел (Paul Montel, 1876-1975), по
знат француски математичар, члан 
САНУ; имао блиску стручну сарад
њу са М. Петровиhем. 11, 170, 171, 
175,180,218,249,250,393,401,602 

Мопасан (Henri Rene AlЬert Guy de 
Manpassant, 1850-1893), истакнути 
француски кљижевник. 167 

Морен (Н. De Morin) 12, 216, 231, 464 
Морен (Charles Maшain), познат фран

цуски биолог, професоров друг са 
ENS у Паризу. 32, 36, 134, 194, 401, 
404,447 

Мориен (Maurain Ch.) 134, 194, 401, 
404,442,447,450 

Моријер Џемс 417 
Моровиli Динко, океанограф; писао о 

Петровиhевим истраживањима жи

вота јегуље. 221, 326 
Мотовил, поп (в. Теофила) 
Мотон (Mauton) 447 
Мочн:ик 492 
Мркоњиli Петар 610 
Музен Петар В. 592 
М ур (R.E. Moore) 568 
Мурко Матија (1861-1952), слависта, 

професор славистичке филологије 
у Бечу, Прагу и Лајпцигу; на Кар
ловом универзитету предавао југо
словенску кљижевност. 146 

Мутон (Mouton) 445 
Муфетар (Mouffetard) 442, 447 

НАПОЛЕОН I (Bonaparte Napoleon, 
1769-1821), француски цар, један 
од највеhих завојевача света; М. 
Петровиh је више пута посетио ње

гов гроб на острву Св. Јелене и с 

љубављу писао о њему. 164 
Наполеон ПI 303, 380 
Недељ1швиli Душан (1899-1984), фи

лозоф, писао о Петровиhевој фе
номенологији. 204, 205, 206, 221, 
239,254,300,333,387,397 

Недељковиli Живко 415, 417 
Недељковиli Милан (1857-1950), ас
троном и метеоролог, професор 
Велике школе и управник Опсер-
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ваторије у Београду. 387, 432, 434, 
435,456,495,641 

Педер (Neder) 218, 264,266, 268, 270 
Недиli Љубомир (1858-1902), књи
жевни критичар, професор психо

логије и логике на Великој школи у 
Београду; врло образован и плодан 
научник; докторирао из математи

чке логике; утицао на младог Пе

тровиhа за време студија у Београ

ду. 434,435 
Недиli Милан 167, 387, 391, 392, 400, 

589,658 
Нејман: (W. Neymann) 218, 459 
Немањиli Растко, Свети Сава 32, 33, 

459,487,489,596 
Ненадовиli Љубомир М. (1826-1895), 

кљижевник; син проте Матеје; про

фесор гимназије; плодан писац пу
тописа и издавач часописа. 15, 434 

Нешиli Димитрије (1836-1904), про
фесор Велике школе, љен ректор и 

председник СКА. 11, 27, 29, 69, 190, 
198, 224, 229, 245, 336, 345, 383, 403, 
424, 428, 430, 431, 432, 434, 435, 437, 
451, 455, 456, 457, 461, 462, 463, 465, 
472,473,475,490,559 

Нешнli Драга 410 
Нешиli Ђорђе 410 
Нешиli Каранфила 409,410 
Нешиli, Лазаревнli Марија (1831-

1895), професорова баба по мајци. 
39,62,409,410 

Нешнli Павле 409, 410 
Нешнli Сима (1831-1862), преводилац 

(терџуман), брат професорове ба
бе по мајци. 39, 409, 410, 413, 623 

Нешковиli Милан 423, 426 
Ннвен:гловски (G.N. Niewenglawski) 

202,247 
Ннкиli Живојин 187, 614 
Никола 161 
Ннколајевнli Светомнр (1844-1922), 

професор опште историје кљиже
вности и ректор Велике школе у 

Београду; био министар унутра

шљих послова и председник владе у 

Краљевини Србији. 21, 604 
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Николић Андра (1853-1918), прав
ник, политички радник, министар и 

председник Скупштине; у гимнази

ји предавао Петровиhу српску кљи

жевност. 40, 42, 47, 416, 417, 418, 
421,462,463,493,495,504,505 

Николић Атанасије (1803-1882), аг
роном, проф. математике на Лице

ју; радио у полицији; написао прве 
уџбенике из математике за Лицеј. 

11 
Николић Ђорђе 392 
Николић Марко 423 
Николић Сретен 426 
Новаковић Милета 604 
Новаковић Стојан (1842-1915), нау
чник и државник; професор гим

назије, председник СКА; имао ус

пешну политичку каријеру; дугого
дишљи министар просвете. 63, 198, 
336,416,455,462,463,604,607 

Нушић Бранислав (1864-1938), кљи
жевник, најзначајнији српски коме

диограф; члан СКА. 411, 412 

ЊЕГОШ, ПЕТРОВИЋ ПЕТАР П 
(1813-1851 ), владика црногорски, 
написао је Горски вијенац, епску 
поему с националном тематиком, 

дело за сва времена. 15, 344 
Нивенrловсiш (Niewenglowski N. G.) 

202,247 
Њутн (Isaac Newton, 1642-1727), ен

глески физичар, математичар и 

астроном; по општем мишљељу 

један од највеhих научника чове

чанства. 15, 335, 578 

ОБРАДОВИЋ "Градиштанац", про
фесоров пријатељ из младости. 44, 
399 

Обрадовић Димитрије, Доситеј (1742-
1811), народни просветитељ, кљи
жевник и филозоф. 479 

Обреновић Милош, кнез. 477 
Обрадовић Михаило 423 
Обреновић Александар (1876-1903), 
краљ Србије. 63 
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Обреновић Љубица, кнегиља. 411, 
413 

Обреновић Милан (1854-1901), краљ 
Србије. 27, 38, 52, 63, 433, 482, 486 

Обреновић Михаило, кнез. 411 
Обреновић Наталија (1859-1941), срп

ска краљица мајка. 38 
Ојлер (Leonhard Euler, 1707-1783), ве
лики руски математичар немачког 

порекла; најплоднији математичар 
уопште. 15, 578 

Окањ (Mawrice D'Ocagne, 1862-1938) 
134,202,216,247,267 

Опора (Honшat) 146 
Орлов Константин П. (1908-1985), 

математичар, докторирао код Пе

тровиhа 1934. г.; професор Универ
зитета у Београду; много научне 

пажље посветио Петровиhевим 

спектрима. 221, 267, 268, 274, 277, 
280, 281, 282, 284, 286, 289, 401, 402, 
583 

Осиан-Боне (Ossian-Bonnet) 555 
Островски (Ostrowski) 218, 264 
Отон (Autonne L.) 216, 223, 224, 452 

ПАВИЋ БОРА 332, 397 
Павковић Мома 400 
Павле, кнез. 111 
Павловић Драгољуб, Дража (1866-

1920), историчар, професор Уни
верзитета у Београду. 494, 497 

Павловић Живојин (1933-1998), фил
мски радник, кљижевник; писао о 

Михаилу Петровиhу, а са писцем 
овог регистра спремао је филм о 
животу и делу професора Петро
виhа. 191, 221, 403 

Павловић Љубомир 426 
Павловић Миливој (1891-1974), лин

гвист, проф. Унив. у Новом Саду и 
дописни члан САНУ; често наво

дио Петровиhеве радове и корис

тио се љима у студијама о језику. 
204,206,207,221,254,333,334,402 

Павловић Павле, Паја, професор био
логије; школски друг М. Петрови
hа. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 



РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

36,38,39,42,43,44,45,46,52,53,60, 
436,453,455,626,658,661 

Павловић Петар (1864-1938), палеон
толог и геолог, оснивач Музеја 

српске земље; веома плодан нау

чник; ближи пријатељ М. Петро

виhа. 23, 52, 53, 60, 509, 659 
ПавловићС.В. 321 
Павловић Слободан 221 
Паја, Шапчанин 26, 31, 52, 59 
Пајкић Настас; народни музичар из 
времена професорове младости. 45 

Панвиц (Erika Pannwitz) 218, 274, 310 
Панчић Јосиф (1814-1888), ботани

чар и научник, лекар по образова-
љу; хрватског је порекла; председ
ник СКА. 604 

Парис 442, 447 
Паскал (Blaise Pascal, 1523-1662), 

француски филозоф, математичар; 

веома млад се истакао проналасци

ма у математици и физици. 484 
Паски:је (G.L. Du Pasquier) 133, 216, 

273,343 
Пастер (Louis Pasteш, 1822-1895), 

француски биолог и физиолошки 
хемичар. 448 

Паши:ћ Никола (1845-1926), најзна
чајнији српски државник и поли

тичар; под љеговим надзором Пе

тровиh је за време I светског рата 
радио на шифроваљу дипломатске 
поште. 28, 76, 85, 86, 214, 490, 496, 
503,528,637,658 

Пејовић Божидар Ф. 331 
Пејовић Тадија Ж. (1892-1982), мате

матичар, професор Универзитета у 
Београду; докторирао 1923. г. код 
Петровиhа; писац уџбеника и ра
справа из диференцијалних једна
чина; има своје ученике. 169, 171, 
193, 204, 221, 227, 284, 299, 320, 325, 
330, 337, 343, 395, 397, 398, 401, 404, 
459, 538, 539, 541, 545, 552, 559, 579, 
580,583,590,592,593,598,599,611, 
622 

Пековић Слободанка, научни сарад

ник Института за кљижевност и 

уметност у Београду. 4, 221 
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Пела (Pellat) 10, 443, 445, 631 
Пенлеве (Paule Painleve, 1863-1933), 

угледан француски математичар и 
државник; веома запажен са радо

вима из диференцијалних једна
чина; директно утицао на научна 

опредељеља младог Михаила Пе

тровиhа; успешно се бавио теори
јском механиком; био више пута 

министар, председник Сената и Вла
де; видно се заузимао за српску 

ствар у I светском рату; одликован 
је Орденом Св. Саве П реда. 10, 16, 
64,65,99, 114,117,118,119,120,124, 
335, 387, 392, 443, 449, 450, 452, 521, 
562,628,629 

Перен 81 
Перић Беатрича 414 
Перић Живојин М. (1868-1953), поз

нат правник и политичар; профе

сор Универзитета у Београду и 
члан СКА; супруг Петровиhеве се

стре Марије; политички емигрант. 
58,70,83,103,117,118,119,120,121, 
124, 129, 141, 145, 146, 148, 151, 152, 
158, 160, 161, 163, 172, 173, 188, 218, 
413,495,501,514, 614, 615, 616, 617, 
650 

Периli., Петровић Марија (1875- 1969), 
сестра Михаила Петровиhа. 129, 
141, 145, 148, 151, 152, 157, 158, 161, 
163, 172, 173, 188, 414, 614, 615, 617, 
650 

Перић Рут 155, 414 
Перић, Шранер Ву1шсава 91, 100,414, 

617,650 
Периши:ћ Павле Р., магистар мате

матичких наука, професор и дирек
тор Више техничке школе у По
жаревцу; бави се диференцијалним 
једначинама и историјом матема
тике. 190, 192, 194, 222, 339, 402, 
403,404 

Перо (G. Репоt), професор Сорбоне, 
члан Института и директор ENS у 
Паризу. 26, 65, 66, 67 

Перон (0. Репоn) 218, 311, 312, 320, 
321 

Петерсон (Н. Petersson) 218, 312 
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Пети К. 540 
Петковић Владимир (1873-1935), гео

лог, професор и ректор Унив. у 
Београду, члан СКА. 617, 622 

Петковић Ђорђе (1862-1934), доктор 
математичких наука (Беч 1893. г), 
једно време замењивао Д. Непиhа 
на Великој школи; професор гим
назије; има уџбеник. 42, 424, 437, 
449,454 

Петковић Коста В. 541 
Петковић Стеван 423 
Петковић Тодор 490, 491 
Петрић Јован, математичар и елек

троинжењер; професор Универзи

тета у Београду. 222, 402 
Петровић, генерал, професоров ро-

ђак. 161 
Петровић Арсеније, професоров ро

ђак. 172, 408 
Петровић Владимир 204, 222, 328 
Петровић Ђорђе, Карађорђе 172, 

407,408 
Петровић Ђорђе С. 408 
Петровић Илија Р. 408 
Петровић Јеврем Р. 408 
Петровић Ката 188, 615 
Петровић Љиљана 222 
Петровић Марија Н. (1875-1970), 

професорова сестра 42, 48, 52, 57, 
58,59,62,63, 91,92,410,413 

Петровић Маца 188, 615 
Петровић Милан 408 
Петровић Милосав 408 
Петровић Милица (1847-1918), мајка 
Михаила Петровиhа. 6, 48, 51, 52, 
62, 83, 91, 92,188,409,410,411,414, 
623,658 

Петровић Милован С. 408 
Петровић Милоје Р. 188, 408, 615 
Петровић Милош (1871-1886), про-

фесоров млађи брат, умро од суши

це, био је у петом разреду гимнази

је. 39,42,409,412,525 
Петровић Милутин, градоначелник 

Београда, професоров рођак. 172, 
408 

Петровић Миодраг 222 
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Петровић Михаило, син сестре Маце 

615 
Петровић Никодим (1843-1875), док

тор теолошких наука, професор 

Београдске богословије; отац Ми
хаила Петровиhа. 25, 41, 42, 172, 
188,408,409,411,413,615,624 

Петровић Никола, кнез и краљ Црне 

Горе. 110 
Петровић Новица, Нова (1873-1898), 

професоров млађи брат. 42, 48, 57, 
412,409,525 

Петровић Радивоје Н. (1869-1898), 
свршени богослов, професоров 

брат. 42, 50, 52, 55, 57, 61, 62, 408, 
409,412,525,623,659 

Петровић Павле С. 408 
Петровић, Перић Марија 42, 48, 52, 

409,413 
Петровић Петар 408 
Петровић Радивоје, деда М. Петро-

виhа 412 
Петровић Славка 188, 615 
Петровић Станко 408 
Петровић Стојадин С. 408 
Петровић Урош 

Петронијевић Бранислав, Брана 
(1875-1954), филозоф, професор 
Универзитета у Београду и редо

вни члан САН; много је писао и 
објавио; имао додира са Петрови
hевим радовима о проблему трију 
тела. 112, 170, 313, 390, 495, 513, 
584,593,612 

Пецић Јосиф 416 
Пецка, Франтишек 268, 285 
Пешић, Петровиhев друг из сусед

ства. 25 
Пијановић Петар, доктор књижевних 

наука, главни и одговорни уредник 

Завода за уџбенике и наставна 

средства; плодан писац. 4 
Пикар (Emile Ch. Picard, 1856-1941), 

француски математичар ве"шког 

формата, члан Академије наука; 
дао низ радова из диференцијалних 
једначина и анализе; знатно утицао 

на младог Петровиhа за време 
студија у Паризу. 10, 11, 16, 64, 65, 
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66, 68, 114, 119, 121, 124, 145, 171, 
182, 218, 223, 224, 225, 227, 230, 246, 
255, 263, 264, 258, 257, 249, 246, 235, 
335, 336, 337, 387, 413, 443, 449, 450, 
451, 452, 455, 459, 464, 521, 562, 616, 
627,628 

Пим 297 
Пи:нкерл 57 4 
Пи:нл (М. Pinl) 218, 286, 287 
Питагора (580-500), грчки мислилац 

и религиозни реформатор. 331, 
375,606 

Пи:ч (Н. Pietsch), 218, 283, 292, 306, 555 
Плаково (N. Plakhowo) 218, 245 
Планшерел (Planche1·el) 218, 274 
Плато (Plateau) 471 
Плугер (Pfluger А.) 218, 314 
Поансо (Louis Poinsot, 1777-1859) 
Поенкаре (Нешi Poincare, 1854- 1912), 

француски математичар, физичар 
и филозоф; један од највећих 
математичара свога и данашњег 

доба; Петровић је код Поенкареа 

на Научном факултету у Паризу 
слушао и полагао математичку 

физику и теорију вероватноће. 10, 
16, 64, 65, 81, 99, 114, 119, 120, 124, 
218, 306, 345, 448, 515, 521, 562, 566, 
585,586,628,630 

Полићевићи, породица у околини 

Шапца, у роду са Петровићима. 172 
Поло Марко (1254-1324), најпознати

ји светски путник средњег века. 

296,302,308,313,332 
Поља (G. P6lya) 11, 12, 218, 248, 250, 

267 
Пољарац 161 
Помпеју 174, 175, 194, 321, 331, 368, 

375,563,592 
Попадић Риста, пријатељ породице 

Петровић. 23, 24 
Поповић Богдан (1863-1944), кљи

жевник, естетичар, критичар, про

фесор Универзитета у Београду и 

редовни члан СКА; творац београд
ског књижевног стила. 19, 20, 140, 
144, 148, 163, 164, 181, 433, 495, 501, 
554,565,661 
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Поповић Богдан Љ., дипломата, ро

ђак браће Богдана и Павла Попо

вића; знатно допринео да се Петро

вићева преписка допуни. 19, 20, 82, 
181,661 

Поповић Димитрије, Мита, брат Бог
дана и Павла Поповића. 19, 144, 
148,163,164,181,604 

Поповић Ђура 414 
Поповић Милорад 419, 423, 539, 563 
Поповић Никола (1883-1970), проф. 

и ректор Унив. у Београду; заду

жио струку добрим студијама и пре
водима (филозофија, психологија и 
логика). 607, 619 

Поповић Павле, Паја (1868-1939), 
књижевни историчар и критичар, 

професор и ректор Универзитета у 

Београду и редовни члан СКА; 
најближи друг и пријатељ М. Пе
тровића. 16, 19, 20, 82, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 
156, 157, 158, 159, 162, 164, 166, 168, 
173, 174, 179, 181, 183, 297, 344, 393, 
416, 417, 418, 423, 433, 455, 488, 495, 
529, 555, 560, 567, 572, 586, 597, 599, 
600,604,606,607,622,643,659,661 

Поповић Павле В. 297, 426 
Поповић Павел (в. Поповић Павле) 
Поповић Светолик, "Суља" 154 
Поповић Стеван Д. 413, 425 
Попов (К. Popoff) 347, 574, 587 
Поповицин (Popovicin Т.) 295 
Поповски Михаило, македонски пуб-

лициста. 81, 661 
Потокар Т. 326 
Прајс (A.W. Price) 12, 72, 218,237, 464 
Предић, чиновник Министарства про-

свете. 59 
Предић Урош (1857-1953), сликар, 

изразит представник академског 

реализма. 619 
Приво (Pшvost) 449 
Продановић Јаша (1867-1948), поли

тичар и научник; ближи пријатељ 
М. Петровића. 424, 450 

Прокић Божидар 459, 495 
Протић Љубомир, реровни професор 

Математичког ф~култета у Бео-
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граду; у теорији диференцијалних 

једначина има запажене резултате. 
4,222 

Протић Милорад Б. 12, 328, 393 
Пуизе (Victor Puiseux, 1810-1883) 
Пупа Ђура 420 
Пупин Михаило (1858-1935), профе

сор теоријске физике на Колумби
ја универзитету у Њујорку, нау
чник великих домета; на плану гео

политике, науке и културе много 

урадио за Краљевину Србију. 10, 
565,638,647 

РАДЕМАХЕР (Rademacher) 218, 266, 
269 

Радовановић Милић, 481, 494, 497 
Радовановић Светолик (1863-1928), 

геолог, професор универзитета, је
дан од оснивача Геолошког дру

штва Србије. 105,106, 127, 128,462, 
490,497,508 

Радовић Малиша 173 
Радојичић Светозар, поручник. 420 
Радојчић Милош (1803-1975) 12, 166, 

167, 171, 172, 190, 193, 204, 222, 274, 
345,336,387,402,404,557,558,559, 
581,582,589,590,591,594,611,618, 
622,644,649 

Радонић Јован (1873-1956), истори
чар, проф. Унив. у Београду и члан 
САН. 329, 394, 610, 617, 618, 619 

Радоњић Ј. 329 . 
Радош Густав 138, 659 
Рајић Бранимир 422 
Ракић Вићентије 

Ракић Милан (1876-1938), писац, пес
ник, дипломата. 604 

Раљевић Шефкија (1909-1976), мате
матичар, проф. Унив. у Сарајеву; 
користио се Петровићевим резул
татима. 236, 241,250,260 

Рафи (Raffy) 443 
Рашић Милан 455 
Рашић Милијан, опанчар. 166 
Рашић Михаило, маршал Двора. 69, 

71,72,455,658 
Реј (Jean Rey) 442, 447 
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Рејмон-Лаланд (Reymond-Lalande) 204, 
272 

Релиџ (Rellich) 218, 307 
Ремер А. 292 
Ренан Ернест 568 
Ренџел (Rengel Е.) 300 
Рењо (Regnault) 445, 568 
Решетар Милан (1860-1942), један од 

највећих српскохрватских филоло

га, проф. на унив. у Бечу и Загребу. 

462 
Рибникар Владислав (1871-1914), но

винар, покренуо дневни лист Поли

тика. 424 
Рикати (Vincenzo Riccati, 1707-1775), 

италијански математичар. 192, 203, 
229, 237, 279, 307, 309, 351, 355, 370, 
378, 404, 419, 452, 460, 461, 464, 469, 
511,521,522,540,566,602 

Риман (Bernhard Geщg Friedrich Rie
mann, 1826-1866), немачки матема
тичар са фундаменталним резулта
тима у науци. 13, 118, 484, 557 

Рис 574 
Ристић Боривоје 402 
Ристић Јован 63 
Ристић Михаило 154 
Ристић Светомир 520 
Рит (F.J. Ritt) 218, 327 
Ришер 81 
Рогозински (Rogosinski) 218, 295, 305, 

311,312 
Рокфелер (J.D. Rockefeller, 1839-1937) 

143 
Ролит Алберт 501 
Ромбинсон Крусо 578 
Рот (Ilie Н. Roth) 304 
Ружије (Rougier) 114 
Рунге 521 
Рустан Марија 570 
Рушкорф (Ruhmkorf) 534 

САВАР 568 
Савић Александар, математичар, аси

стент 11атематичког факултета у 

Београду. 17 
Савић Божидар 389 
Садовски (Садовский) 234 
Салмон 449 
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Салтиков Николај Н. (1866-1961), ма
тематичар руског порекла, проф. 
унив. у Харкову и Београду; члан 

САН; у класичној теорији парци
јалних једначина и механици има 

веома значајне радове; много је 
уредио за своју науку. 20, 149, 162, 
168, 170, 180, 182, 183, 193, 204, 215, 
222, 284, 318, 343, 374, 392, 393, 396, 
485, 539, 545, 552, 557, 559, 562, 563, 
579, 580, 582, 583, 590, 592, 595, 598, 
599,601,602,605,617,618,622,640, 
646,658 

Самарџиli Рад. 196, 343 
Сансоне (Giovanni Sansone) 218, 317, 

320,330,339 
Сањак (G. Sagnac), физичар, профе

соров школски друг са ENS. 70, 71, 
81,191,202,247,442,447,659 

Сањак (Ph. Sagnac ), правник; брат 
Петровићевог друга из Интерната 
ENS у Паризу. 70 

Свети Сава (Растко Немаљић, око 
1174-1235) 23,33,159,489,596 

Свингедеј (R. Swyngedauw) 230 
Севдиli Миленко 396 
Сеге (G. Szego) 218, 257, 262, 268, 269, 

312 
Сегре 138, 659 
Секулиli А.М., инспектор Одељеља 

за пољопривреду, привреду и вете

рину. 74, 484, 657 
Селиванов (В. Selivanoff) 121 
Сен-Клер-Девил 568 
Сере (Seпet) 568 
Сергеска 57 4 
Сеферовиli Мија Ј агодин ац 326, 382 
Сибие (SiЬuet) 442, 447 
Сиебо (Shiebant) 442, 447 
Сили 85 
Симиli Адам 533 
Симиli Василије 422 
Симпсон (Thomas Simpson, 1710-1761), 

енглески математичар самоук; ба
вио се и астрономијом. 521 

Сјерпињски (Waclaw Sfeгpinski, 1882-
1969), пољски математичар, проф. 
унив. у Варшави; дао већи број ра-
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~ова из анализе и топологије; члан 
Је САНУ. 175, 574 

Славка 188 
Смиља, професорова кума. 166 
Смиљановиli Гавра, пријатељ породи-

це Петровић. 23, 24 
Смичиклас Тадија, Таде (1843-1914), 

историчар, проф. унив. у Загребу, 
председник ЈАЗУ. 341, 525 

Спалајковиli Милорад 146 
Спасиli Душан 476, 477 
Сшшер (Е. Spuller), начелник у Мин

истарству за васпитаље Француске 
владе. 34,35,659 

Сремац Стеван (1855-1907), кљиже
вник, члан СКА; био ближи при
јатељ М. Петровићу. 193, 319, 381, 
498,600 

Cpeliкoвиli Пантелија, Панта (1834-
1903), историчар романтичарског 
стила, проф. Велике школе у Бео
граду. 434,435,599,600 

Стаменковиli Коста 495 
Стаменковиli Никола (1858-1910), 
инжељер, проф. унив. у Београду; 

уређивао Српски технички лист. 

497 
Станко, црквељак Саборне цркве у 

Београду. 30 
Станков Петар 407 
Станковиli Богољуб, математичар, 

проф. и ректор Универзитета у 

Новом Саду, редовни члан САНУ; 
био први председник Војвођанске 
академије наука и уметности кој а је 
укинута. 4, 222 

СтаноЈевиli Ђорђе М. (1858-1921), 
физичар, проф. и ректор Унив. у 
Београду; бавио се популаризаци

јом наука и био виђен предузетник 

ондашље Србије. 151, 192, 513, 524, 
601,602,642 

Станојевиli Станоје (1874-1937), ис
торичар, проф. унив. у Београду и 
члан СКА. 496, 501 

Стева, професоров друг. 67, 89, 659 
Стевановиli Андра (1859-1929), архи

текта, проф. унив. у Београду. члан 
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СКА; има видан удео у проучаваљу 
српских манастира.459, 494, 497 

Степанов В. 312 
Степаноф (Stepanoff W.) 218, 312 
Стефановић Велимир 422 
Стефановић Д. 207 
Стефановић Љубомир 455 
Стефановић Павле 184, 604, 606, 659 
Стилтјес (Joannes Thomas Stieltjes, 1856-

1894), холандски математичар; 
проф. унив. у Тулузи; дао значајне 
радове у теорији интеграла. 141, 
358 

Стипанић Ернест (1917 -1990), мате
матичар, проф. Грађевинског фа

култета; бавио се историјом мате
матике. 205, 222, 226, 239, 243, 254, 
272, 299, 316, 334, 336, 387, 398, 399, 
400,401,593 

Стојаковић Мирко (1915-1985), ма
тематичар, проф. унив. у Новом 
Саду; више радова објавио међу 
којима и о Петровићевој феноме

нологији; пре Ујомова, још 1948. г. 
указао на кибернетички коректор 

Петровићевог дела. 191, 207, 208, 
221,299,396,399,401,402,403 

Стојановић Димитрије (1841-1905), 
инжељер; први директор Српских 
железница; професор нацртне гео
метрије на Великој школи; написао 
први научну расправу из матема

тике на српском језику. 21, 30, 190 
Стојановић Ђорђе 537 
Стојановић Јован 251, 511, 576 
Стојановић Коста (1867-1921), меха-

ничар, проф. Унив. у Београду; 

школски друг М. Петровића; ис

такнути државник и политичар. 28, 
77, 106, 107, 190, 201, 203, 208, 209, 
215,222,253, 341,347,419,426,427, 
429, 431, 432, 434, 485, 488, 489, 496, 
512,521,535,540,629,658 

Стојановић Љубомир (1860-1930), 
историчар, државник, члан СКА. 
144,422,555,607 

Стојановић Немаља 423, 426 
Стојановић Риста 455 
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Стојановић Ружа, професор матема
тике. 104 

Стојановић Стеван, математичар, 

проф. Математичког факултета у 
Београду; ради у области анализе 

стохастичких процеса; писао о 

вероватноћи у делу М. Петровића. 
206,222,300,610 

Стојиљковић Милоје 

Стојичевић Душан 509 
Стојковић Андрија К.Б., филозоф, 

проф. унив. у Београд;у плодан пи

сац; написао историју филозофије 
код Срба. 194, 206, 207, 208, 209, 
222,271,274,387,402 

Стојковић Сретен (1854-1928), угле
дан професор и директор гимнази

је; Петровићев професор; био пред
седник Српске кљижевне задруге. 

417,457,418 
Стри (Struye) 588 
Студинскиј Кирило, 197 
Студничка 482 
Суља, инжељер 88 

ТАНАР 568 
Танери (Jules Tannery, 1848-1910), 

француски математичар, акаде

мик; био управник Научног одеље

ља ЕНС када је Петровић студирао 
у Паризу; има завидне резултате у 

теорији диференцијалних једначи
на које је предавао Петровићевој 
генерацији; одштампану докторску 

дисертацију (1894. г) Петровић је 
захвално посветио професору Те
нерију. 40, 54, 64, 335, 443, 449, 450, 
452, 568 

Тартаља Гвидо, кљижевник; нарочи

то се бавио дечјом поезијом. 330, 
395 

Тасић Милан 122, 125 
Тасковић Милан, математичар, про

фесор Математичког факултета у 
Београду; ради у области функ
ционалне анализе. 222,295,316,319 

Таутовић Радојица, публициста, кљи

жевни критичар; писао о Петро-
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вићевим филозофским назорима. 
207,222,334 

Тахтаджјан (Тахтаджян А. Л.) 207 
Тејлор (Brook Taylor, 1685-1731 ), поз

нат енглески математичар; радио је 

највише у области теорије редова. 
228, 234, 238, 243, 249, 355, 357, 358, 
363,364,365,367,368,506,508 

Теофило, свештеник из Моштанице. 
45,46 

Терзић Милорад, генерал, стручљак 

за геодезију и писац познате моно

графије Виша 2eogeзuja; сарађивао 
са Петровићевим у проналаску 
најбољег даљинара за потребе 
артиљерије. 252, 341, 378, 514, 587 

Терца Антон, предузетник. 113, 657 
Тесла Никола (1856-1943), пронала

зач, који је дао епохални допринос 
у развоју електротехнике. 462, 581, 
590,610,618,638,647 

Тијапић Миодраг, електроинжељер, 
пуковник, професор ЕТ факулте
та; признат стручљак ВТИ; писао о 

Петровићевим радовима. 207, 334, 
401 

Тимотијевић Коста 

Тинка 161 
Типа Петар А. (1863-1943), матема

тичар, познат историчар матема

тике. 454,457 
Тисеран (Tisseгand) 448 
ТодоровићБ. 389,498 
Тодоровић Владимир, 495 
Тодоровић Драгоје, научни сарадник 

Архива Србије; веома много ура

дио за културну историју српског 
народа. 222, 275, 401 

Тодоровић Стеван (1832-1925), сли
кар.473 

Томић Јован (1891-1946), минералог 
и петрограф, проф. унив. у Београ
ду.524 

Томић Милан, 455 
Томић Миодраг, математичар, проф. 

унив. у Београду, редовни члан СА
НУ; објавио значајне радове из 
класичне математичке анализе, 
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специјално тригонометријских ре
дова. 4, 11,12,209,222,295 

Тонели 574 
Топаловић Милица 308 
Топузовићи, породица у околини 
Шапца у роду са Петровићима. 175 

Торбар Јосип, 465 
Трајко, Петровићев друг из сусед

ства. 25 
Трговчевић Љубинка, историчар, за

послена у Историјском институту у 
Београду. 192, 222, 403 

Трентлајн: (Trentlein), 218, 247 
Тривунац Милош (1876-1944), познат 

германиста; проф. унив. у Београ-
ду. 618,619 

Трифуновић Ивана, магистар кљи
жевних наука, професор опште 

кљижевности са теоријом кљижев
ности. 193, 222 

Трифуновић Лазар (1929-1983), исто
ричар уметности, професор Фило

зофског факултета у Београду; 
успешно се бавио ликовном кри

тиком. 73 
Трифун:овић Милка, студент теориј

ске математике на Математичком 

факултету у Београду. 17, 201 
Тродст (Trodst) 444 
Туроман Јован (1840-1915), филолог; 

проф. унив. у Београду. 422, 459, 
462, 

Турски (G. Tuгski), 218, 304 
Турудић Миленко, 501 

ЋЕЛОВИЋ ЛУКА, ТРЕБИЊАЦ 
(1854-1931 ), највећи добротвор 
Универзитета у Београду; познат 

банкар и предузетник који је почео 

ни од чега. 171, 183, 293, 315, 319, 
346,356,364,367,375,600 

Ћирић Живојин:, библиотекар у Мин
истарству грађевина, имао жељу да 
ствара системе шифроваља дипло
матских писама. 71, 72 

Ћирић Мијалко, професор рационал
не механике на Филозофском фа
култету; писац прве збирке задата

ка из "рачуна"; одлази са Универ-
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зитета 1905. г. 10, 194, 222, 389, 434, 
456,495 

Ћулум Живојин, професор физике у 

Новом Саду; писао о Петровиће

вим резултатима; у науци није ура

дио ништа значајније. 222, 324 

УЈОМОВ (Авенир Иванович Уёмов), 
украјински филозоф; ствара у Оде
си и највише је својим истраживањ

има доказао да је Петровићева фе
номенологија претеча кибернети
ке. 191,207 

Урош, цар 559 
Урошевић Сава (1863-1930), минера

лог и петрограф; проф. и ректор 
унив. у Београду. 75, 459, 493, 495, 
659 

ФАЛИЈЕР 35 
Фарадеј (Michael Faгaday, 1791- 1867), 

енглески физичар и хемичар; био 
књиговезачки радник. 565 

Фејер (Leopold Fејег, 1880-1959) 216, 
235,236,574 

Фекет574 
Фелер (Willy Feller) 216, 295, 305, 327, 

330 
Фемпл Станимир (1903-1986), мате

матичар, професор средње школе, 
ВПШ и ЕТ факултета; веома обра
зован научник. 294 

Феншел (W. Fenchel) 217, 292, 295 
Фер (Henri Fehr, 1870-1954) 202, 207, 

214, 216, 241, 267, 274, 283, 286, 287, 
555,556 

Ферма (Fermat) 118 
Фехали, београдска породица. 129, 

130, 131 
Филдс (Ј. Fields) 547 
Филиповић Миливоје 426 
Филиповић Филип 103 
Финци Ели, кљижевник, позоришни 

раденик од угледа. 400 
Фирмилијан, пријатељ породице Пе

тровић. 49 
Фишер (Ј.Н. Fischeг) 217, 305 
Флорински (Тимофей Дмитриевич 

Флорынский, 1854-1920), руски 
историчар и славист. 462 

Флуран 568 
Форсајт 574 
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Франклин (Р. Fl'anklin) 180, 217, 322, 
323 

Франсоа I . 569 
Френе (Френет), 449 
Фројдентал (FI'eudenthal) 180,217, 276 
Фуе (Е. Fouёt) 217,241,243, 489 
Фуке 568 
Фукс 335 

ХАГ (Ј. Haag) 203, 217, 271 
Хадсон (R.W.H.Т. Hudson) 217,228 
Хајл Брон (Hans Hei!Ьюnn) 217, 300, 

304 
Хајман (W. Haymann) 227, 337, 340, 

459 
Хајнц (А. Heinz) 464 
Хамбургер 217,224,225,227,228,229, 

230,231,233,234,235,236,237,246, 
249,257,258,264,452,464 

Хамлет 578 
Хан (Wolfgang Hahn) 217, 264301, 307, 

311 
Харди (Godfiey Harold Ню·dу, 1877-

1947), енглески математичар, дао 
низ значајних радова, махом у за
једници са Митлвудом. 12,217,243, 
489,574 

Хатерс,капетан 417 
Хаумант 146 
Хаупт (Haupt) 291, 303, 306, 307, 579 
Хауснер (Haussner) 217, 225, 232 
Херц (Heiшich Rudolph Hertz, 1857-

1894), немачки физичар. 230 
Хилб 265 
Хилберт (David Нi!Ьегt, 1862-1943), 
немачки математичар; дела су му 

веома значајна за развој математи

ке у 20. веку. 13, 122, 574 
Хилдебрант (Нildebгandt) 217, 314 
Хиле (Е. Hille) 311 
Хланка Едмунд (Hlanka Edmund) 323 
Хлитчијев Јаков (1886-1963), инже-

њер, проф. Грађевинског факулте
та у Београду; руски емигрант. 559, 
590 

Хобс (Thomas Hobbes, 1588-1679), ен
глески филозоф. 27,433 



РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Хонт (Hondt) 588 
Хости:нски: 57 4 
Хочевар 478, 492 
Хри:сти:ћ. Јован, драмски писац, пес

ник, театролог; писао о Петрови

ћевим метафорама. 206, 222, 334 
Хурвиц (А. Hurwitz, 1859-1919) 217, 

228,337,460 

ЦВИЈИЋ ЈОВАН (1865-1927), гео
граф; проф. и ректор Унив. у Бео

граду, председник СКА; један од 
најугледнијих српских научника. 
10,94,95,342,400,424,432,459,473, 
475, 477, 485, 487, 489, 493, 494, 497, 
512, 529, 530, 539, 553, 554, 607, 638, 
658 

Ци:цвари:ћ. Крста, новинар уредник; 
често изазивао скандале и ружио 

угледне људе; преко својих чланака 
вређао професора Петровића. 112, 
122,203,222,253,343,390,658 

Ци:цејка (Tzitzeika G.) 347, 349, 574, 
587 

ЧАЈКАНОВИЋ ВЕСЕЛИН (1881-
1946), проф. унив. у Београду и до
писни члан САН. 547, 604 

Чаколов 574 
Чаплиrи:н (Сергей Алексеевич Ча

плыгин, 1869-1942), руски матема
тичар. 292,294,338 

Чупи:ћ. Никола (1836-1870), народни 
добротвор. 164, 193, 212, 305, 329, 
382,393,417,580,604 

ЏОНИЋ УРОШ 604 
Џумхур Зуко (1921-1983), сликар, но

винар, карикатурист. 15 

ШАРПАНТИЈЕ (G. Chю'Pentier, 1860-
1956) 81 

Шафари:к Јосиф 

Шаховић. Коста 618 
Шванк (Schwank) 277, 295 

Шват (J.S. Schwatt) 218, 277, 384 
Шве (А. Cheve), 448 
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Швигеп:доу (Swyngedaнw R.) 218, 230 
Шеварли:ћ. Бранислав М., астроном, 

проф. унив. у Београду. 392 
Шевченко 197,548 
Шекспи:р (William Shakespeaгe, 1564-

1616), велики енглески драмски пе
сник. 578 

Шерер Петар, 576 
Шешић. Богдан (1903-1998), фило

зоф, професор Универзитета у 
Београду. 208, 222 

Шифнер (Schiffne1·) 311 
Шиценберже 568 
Шишманов И. 462 
Шљивић. Сретен, физичар, проф. 

унив. у Београду. 590 
Шмаус Алојз 618 
Шмит (Ј. Schmidt), 326 
Шмит (Негmапn Schmidt) 282, 322, 312 
Шнајдер (Т. Schneider) 218, 305 
Шоха (Ј. Shohat) 218, 318 
Шпенглер 95 
Шранер Беатриса, унука Петровиће

ве сестре Марије. 414 
Шранер (Johann Schraneг), индустрија

лац, Немац у Швајцарској, зет Пе
тровићеве сестре Марије. 91, 152 

Шранер (Schгaneг Hans) 129, 152 
Шранер-Перић. Вукосава, Вука, про

фесорова сестричина. 141,146, 152, 
155,650 

Шрутка (L. Schi'l!tka) 218, 272, 304, 316 
Штек (Steck) 321, 593 
Штрајер Шап:дор, закупац риболова. 

78,659 
Штросмајер, Јосип Јурај (1815-1905), 

бискуп, бавио се политичким ра

дом. 465 
Штурм (Sturm) 521 
Шумеп:ковић. Илија, политичар. 90, 

159,536 
Шундрини, породица у околини Шап

ца у роду са Петровићима. 172 
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