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ПРЕДГОВОР 

Много пута је речено да права, чиста наука нема нн отаџ

бине, ни ГЈ>i~ННце, да нема науке нн француске, нн енrлеске, 

нн немачке, веt. да постоји само наука која је општа и при- 

nада целоме свету. То је донекле н тачно у извесном смислу, 

али не и са свих гледншта. Такво се тврi)ење не може примити 

нн за математику, јер и она, поред све апсолутности истина 

које су њен предмет н које су неЗависне од људских схва

тања и путева којима се до њих .цолаэи, ипак има и јеАан 

специфкчки карактер што је везује за- лнчност. Јер, ммема

тичке науке имају се сматрат-и и каQ- једна врста уметности, 

у којој лнчна осетљивост и укус остављају траГа н где инди

видуална конструктивна мо+- и једна нарочита естетика игра

ју знатну улогу. Математичке теормје су инвидидуалне кон

струкције чија је граt,а onwтa и на расположењу целоме све

ту, али у цијој композицији игра велику улогу . архитекта н 
његове личне о~обнне. Оно што _ се при таквим конструкција

ма сматра као леnо, оно у чему се огледа стваралачка ве

штина и укус аутора, долази врло често од личннх особи-на 

конструктора, па чак и од особина расе, од васпитања и од 

~редине у којој је поникла ауторова активност. 

У томе погледу има пуно смиСла говорнтм о француској 
математнци, која има толику своју индивидуалност, да је И'Оле 

извежбаном оку могуt.но, на једној научној конструкцији у 

области математике, распознати одлике и отиске францу

ског стеар~лачког духа. Али , поред. тога, о француској мате

матици се може говорити и са гледишта yчewt-a расе у ства

рању науке, са гледишта велкчине и ~валитета доприноса кој•И 

је једна нација учин~tла на светској научној г~t;евини. Са тога 

rледм_шта ван сваке је сумње да француска наука заузима 
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једно од највиднијих места у реду твораца данашње пози

тивне науке. Ни· једна нација не може на пољу позитивне нау

ке показат-и толики број великих имена, колико их може по

казати Француска. 

Писац овога приказа француске математике, професор 

на nариској Сорбони и члан париске Академије наука, е·ли 

Картан, је једна rороста<:на фигура у модерној Вишој Геоме

трији. Својим радовима он је толико проwирио и уопштио 

rеометриске појмове и Ј+Стине, прнлагодивши их на најразно

врснкје nросторе, да се у томе доwло готово до крајњИ'Х 

могуt.ности. То уопwтење, које је данас основица многим 

научним теоријама, захтевало је и сТВорило читаву једну нову 

аналtНТичку апаратуру, чији је један од главних · твораца сам 

nрофесор Картан; рукујуt.и њоме као прави виртуоз, он је 

noмot.y ње и·звлачио из области неnознатога читав · један свет 

дубоко скривених геометрисюих истина. 

Нико није био позваниЈи од професора Картана .да у пу

ној светлости прикаже улогу француских научника у развоју 
математике, и онИ који се код нас интересују за ту улогу и 

развој науке, морају му бити дубоко захвал.,.и на и-деји да у 

нашој средини упозна наш математичарски свет са најважни

јим тековинама француске науке којима се сви ми дивимо. 

Мнх•иnо Петрови'h 

Као и свака наука, математика је заједничко, интернаци

онално дело: она је заједничка баштина свих културних на

рода, чијем одржању и развоју свако доприноси према св~ 

јим моt.·има. Било би веома смешно кад математичар, до

стојен тог имена не би одао пуну дивљења' nошту великим 

страним генијама. : Италијану Galilei-y, Енглезу Newton-y, 

Немцу Leibnitz-y, Швајцарцу · Euler-y, Норвежану Abel-y, 

Немцима Gauss-y н Riemann-y, Д') међу nокојнима сnо-ме

немо само на·јвеt.е. Они су отворили нове nутеве у различи

тим гранама· науке, која без њих не би била оно што је. Али, 

међу наnори·ма разних народа, ја t.y вам, надам се, nоказати 

да су стварању математике Французи дали један од најзна

чајниј·нх nрилога, и да у бројности велнких математичких умо

ва Француска не заостаје ни за којом другом наЦIИјом. Чини 

ми част и радост што сам данас позван да то покажем nред 

nријатељском публиком, у земљи која је са мојом везана то

ликим заједничким усnоменама. 

У математици, као у свакој науци, n·остоје две врсте на

учника. Прво, велики, који отварају краљевске путеве дајуt.и 

какву нову идеју, обично nрост}', на коју нико пре њих није 

мислио; а зат·км, они што на пространом земљишту које су 

раскрч1Или nрви, обрађују свој врт, убирају често укусне nло

дове, и жању каткад прекрасну жетву. Улоrа је последњих 

значајна, чак неоnходна; али је јасно, да чоsечёrН(:тво, и с nра

вом, памти нарочито имена nрвих. Данас ја t.y вам говори

ти о њима. 
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Краљ Henri IV, nрича Joseph Bertrand, nриликом nри

јема холандског амбасадора у двору у FontaineЫeau-u, на

брајё!ше са задовољством вели.ке француске геннје, који су 

у књижевности, у уметности или својим зна1.1ајним радом, 

nревезишnн своје такмаце. - "И ја. им се дивим, одговор11 

Холанђанин, који се бавио геометријом, али до данас Фран

цуска није дала ни једног математичара". - "Romanus se 

trompe!" ускликну Henri IV, и, окренув се једноме · од nо

слуге, нареди да нађе гос·nодина de la Bigotti(нe-a. Г осnо

дн·н de la Bigottiere био је у ствари Fran~ois Viete (1540 -

1603), nрви велики француски математи.чар, оснивач модер

не алгебре. Он је nрви дошао на · гени;алну мисао да onep~ 

тивни симболоиiЗам, који се nостеnено изграђИ'вао још од ан

тичког доба, пренесе на слова, како би олакwао решење на,. 

рочитих бројних једначина; он је веома заслужан за систе

матски развој те И<деје, којој је nредвиђао неогрёrНичену ра•· 

зграна·тост. Крајем XVI века, кад су Galilei и једна напредна 

школа алгебричара nрославкли Италију, Француска је њиме 

заузела место у оснивању модерне математике. ДодаЋу да је 

Viete био доста дуго у односи·ма са. једним од првих ваших 

математкчара, Мари'ном ГеталдиЋем, (1566 - 1626), који се 

родир у Дубровнику, а који је у Паризу; 1600 год., издао 

једно о.д последњих Viete-oвиx дела. 

XVII век је за Француску нарочкто слаtiно доба. У исто

рији математике, механике и физике !Иiздва.јају се нарочито 

рељефно три И'мена : Descartes-a, Pascal-a и Fermat-a. 

Descar1es, фи·лософ, математнчар, физичар, често· је сма

тран за освештача нове ере у историј:и човечија ума. Као фн

з~чар, његови су nокушајн објашњења Света брзо застаре-

ли; али је његова замисао, да се све фнзнчке појаве објасне 

пространством и кретањем, још и данас занимљива, јер ј~ н 

оснива.ч оnште релативности пошао од чистог принциnа, који 

физику своди на геометрију; ра·звој математике, међутим, омо

гуt.ио је Einstelin-u да томе принциnу да мноГо бољу реализа

цију од Descartes-oвe. У математнци ce . Descartes-oвa улога не 
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сме потценити. ОткриЋе аналитичке геометрије (1637) мо
гло би му се можда осnорити. Извесно је да су грчки геоме

тричари у своја размишљања уводили бројеве и рачуне, али 

код Грка ти бројевк нису изгубили сасв111м геометријски ка
ра·ктер, што су · га имали стално у јелинској науцк; трагови 

. " б" тога још nостоје у говору, Јер под нменом "квадрат и "ку 

раЗумемо и број, и геометријски облик. Descartes је први 
дошао на мисао да за nретстављање геометркјских облик.а и 
свођење геометријских резоноеања на рачун, сисtематсКЈИ 

· искс·ристи бројеве in abstracto. Тиме је он створко оруђе нео-

Rene Descal'tes 

. бичне моЋи. Њему треба приnисати развоје што их геоме

тр~оtја дугује у пре ом реду еналитичкој · геометрији, а затим 

диференци·јалној; овој последњој он је сам уосталом дао је
дан општи метод за одређивање тангената кривих линија, бар 
алгебарских. Математичар је благодареЋи аналитичкој гео
метрији успео мало по мало да схвати просторе маколикоr 

броја димензија., и · навикао да у тим просторима геометриј~ки 
размишља. Може се исто тако реt.и да се математичарИ' за

хваљујуЋи једнно њој лако . снала·зе у просторима, као што је 
сферни тродимензионални простор, што су их физичарк не

давно замислили за објашњење физичких феномена. У томе 

•'.•· 
' ) · \ 
\ " ,. ' 
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су без сумње далеке, али извесне последице генијална Des
cartes-oвa проналаска. Њему се нето тако дугује у алгебрн 

за правило о знацима, а у чистој геометрији за теорем што 

га је к~сннје незав~оtсно нашао Euler, по коме и носи 1нме: тај 
теорем даје однос измеi)у броја темена, страна и ивнца из

весног конеексног пол~оtедра; у ствари то је један од теорема 

науке · која још ннје 'била створена, analysis situs. У мехьни
ци, најзад, својим при·нципом одржања количине кретања, 

Descartes је показао интуиц~оtју, коју је требало само преци
зирати да би пружила један од в.еn~оtких при.нципа што сачи

њавају основу механике. 

81adse Pascal 

Pascal (1623 - 1662), изванредни и чудни ген~оtје, дубо

ки мислилац, показао је још у раној младости необичну да

ровитост за геометрију, јер је веt. у шеснаестој години наnи

сао дело "traite sur les sections coniques", тј. о к.,._.вим ли
нијама што су их стариt изучавали ~ао равне купине пресеке, 

а које се јавЈЫ~.ју у Керlеr-овим законима планетских крета

ња. Pascal се служио р8довима свога савременика Desar
gues-a, једног од највеt.их француских геометара, који је, са 
Pascal-oм заједно, био претеча пројективне геометрије; узев

ши, као и Desargues, перспек11иву као полазну тачку, Pascal 
успе да сва својства која се могу припи'Сати тим кривим ли

нијама, сведе на једно једино и занета чудно, на својство 

.,._ ,· ,_\· :.:; \ , 
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.,мистичног хексе·грама", да употребимо Pascal-oв назив: ако 

се у коничном пресеку уцрта шестоугаоннк, пресечне тачке 

три пара супротних страна леже на једној правој. у томе пр
вом свом раду Pascal је показао проналазачку моt. великог 

геометра. 

После Pascal-a, претече нацртне геометрије, ево Pascai-a 
ствараоца рачуна вероеатноt.е. Кад му је витез de Mer~, 
његов пријатељ, постае~оtо једном два п·итања у вези са хазард

ним ·игр~ма, Pascal успе да своi)ењем свих могуt.их случа

јева на најпростији, наi)е решење веома једност8Вним наЧи
ном. Fermat је са своје стране дао решење засновано на са
·свим другоме принци•пу . Генеза принцкпа рачуна вероватно

t.е може се слеДIИТи из nисама што су их ова ма велика ума 

-слали један . другоме. Pascal-y није умакао домет нових 

истраживања: "Везујуt.и тачност математичких приказа за 

неизвесност случаја, говорио је, новој се науци може с пра

·вом дати запањујуt.е име: Геометрија случаја". Познато је, 

из чувеноГ доказа опкла-де, колико су Pascal-oвa размиwља
ња о тој геометрији случаја имала уnлива на развој његових 
мисли. Зна се исто та-ко колико је значајна њена улога у ра

звоју модерне науке, где су чнтави делови физике у ствари 

-само поглавља рачуна вероватноt.е, а многи физич~и зако

·ни, закони случаја. 

Fermat (1601 - 1665), о коме смо мало пре гово.,...ли., 

"један је од на-јвеt.их математичких генија. Саветник у скуп

штини у тридесетој години, он то остаје све до своје смрти. 

Његовим звањем није му -била опредељена математичка 

·сла·ва, али је он свака-ко на-лазио довољно слободна времена 

за своја најм~оtлија изуче.вања. Fermat је нарочито nознат по 
·својим истраживањима у области аритметике и теорије бро
јева. Њему се дуr:ује за мноштво теорема што их је нсnнсао 

без доказа на маргини једног примерка Диофантовог дела 

•О неодреi)еним једначинама, дела кога је Bache de Meriziac, 
писац књиге "ProЬiemes plaisants et delectaЫes", ра
није . бно издао (1612). Извесно да је Fermat имао, или се бар 

·верује да је имао њихове доказе. На-јnознатији меi)у т~оtм те

оремима је онај, по коме збир n~THIX степена два цела броја 
не може б~оtти једнак n-том степену неког треt.ег целог броја 
:?.а n веt.е ~·.;, 2, теорема пс·зната као велиюи Fermat-oв став. 

Овај је теорем · изазвао небројено много ра·дова, али нико 
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после Fermat-a није успео да са нзвесношt.у утврди ни тач
ност, ни погреwност њего·ву, и поред nозивања на најапстрак- · 

тннје теорнје модерне алгебре, о којима Fermat није ни слу
тио. Одавно је .познато- да · би теорем, ако ни.је тачан, могао 
бити погрешан само за изузетне вредности степена n,- али· 

се не зна да ли тих вредности има коначно или беско-начно 

много. Истраживањима што их је и'зазвао само овај теорем, 

створеним и усавршеним матема-rичким теоријама, Fermat је 
Знатно утицао на · развој теорије бројева; Са,временици ње
гови признавали су му у тој области несумњиву способност. 

У једноме од свој~х писама Pascal изјављује да га Fermat-oви 
нумерички изна.ласци -превазилазе, и да и·м се може само· 

дивити. 

Аnи се Fermat НИiје огран~-tчио само на теорију бројева. 

Прва половина XVII века је период у коме су интегрални и· 

P:ierre de Fermat 

дифереНЦЈ<1•јални р&Чун добили снажан импулс. Код . интеf"ра·л

ног рачуна (рачун поврwина, заnремина, одређивања тежи
шта), довољно је споменути имена · Cavalieri-a, de Rober
val-a. Fermat је у тој области својим ~-tстражиеањима отишао 
веома далеко, те се за кла:.сичне поступке и·нтеграције дугу

је њему. Једне ноt.и док га је мучила страховита зубобоља, 

решава.јуt.и проблеме ру лете, да би . заборавио бол, Pascat 
је дошао до интеграције степенованих триго_tоtометријских 

функција. У диференцијалном рачу·ну (проблем тангената) 

r 
1 

Ј 
1 

.Ј 

···. ·· . .. 

11 

наила·зи се на иста ~-tмена. Својим методом "de maximis et· 
minimis"; Fermat уводи у појам бескрајно малог. Lagrange
и Laplace у Fermat-y •и виде доиста оснивача инфинитези~ 

малног рачуна, а Emile Picard каже да је Pascal-oвo дело 
о рулети прво дело интегралног рачуна. И сами обрасци 
LeiЬniz-oaoг и~нфИ>Нитезима.лног рачуна понl<fкли су из беле
жака што их је Leibniz пи·сао на коnији једног Pascal-oeor 
рукописа., Из кога , је ·он, према сопственим речима, "изнена

да исцрпео .светлост"; 

Било би неправедно наnустити ове умове а не споме

нути, да је Pascal у своме тако кра,ткоме животу нашао вре;, 

мена, да у двадесетосмој години 'ИtЗгради прву ар~оtrметичку 

маwину, способну за сёЮирање и одузимање. Он је, после 

Архимеда, сво~и'м делом "Traite de l'equilibre ~es liqueurs"· 
био оснивач хидростатике; па није неемотивно Што се у малој 
капеnи, која је подигнута у порти цркве Port Royal, недале
ко од посмртне Pascal-oвe маске види буре које му је слу

жило з·а nроееравање онОf'а, што данас зовемо Раsсаl-овим 
принципом. Зна се најзвд за његове огледе на Puy de Dome 
о атмосферском прнтжку, вероватно по наговору Р. Mer
senne-a, душе м.алене групе философа, математичара и фи
зичвра, која је, пре оснивања Ака-демије наука у 1666, обра-. 

зовала прву малу, веома живахну · академију. Среt.на вре

мена, кад се један исти човек . могао једновремено одлика

вати и философијом, и маrе~ат.иком, и физиком, и кад је 

философ, као говорни'к Malebranche, имао генијално предо
сеt.ање да су боје последица веt.ег или мањег броја треп

таја што производе светлост! 

11 
Другом половlfном XVII · и nочетком XVIII века домини

рају велике фигуре Холаt..tђанина Huygens-a ( 1629 - 1695), 
Енглеза Newton-a (1642 т- 1726) и Немца Leibniz-a (1646 -
1716) . . Биће довољно да спом~немо, да се последњој дв.о

јици дугује за изналажење, или ако хоћете, за СЈИ!Стематиза-· 

цију инфи.ннтезималног рачуна, док је први чувен по својим 
радс•вима у дкференцијалној геометрИји, рационалној и при
мењеној механи.ци, а нарочито својим делом о светлости, 

где је први nут развијена тапасна теорија, насупрот Newton
oвoj емис.юној теорији. Newton-oв доказ да су 'кретања 
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звезда · на небу и кретања тела на Земљи подложна истим 

законима ме·ханике, претставља несумњиво значајну наоучну. 

револуцију, која је везана За овај период. Један исти закон, 

onwтa гравитација, објашњава кретање планета, кретање Ме

сеца и комета, земљину тежу, плиму и осеку, итд .... New
ton-oв геније створио је сасвим нову науку, небеску мехаНIИ

ку. Али ако су се принциnи и први почеци те теорије јавили 

у Енглеској, она је за свој развој нашла у Француској наро

чито погодно земљиште. Да бих вас убедио, биће довољно 

да на-ведем ·само имена они•х, . који су највише д~ринели ње
номе развитку: CJairaut, d' AJembert, Euler, Lagrange, La
pJac~, Gauss, Cauchy, Poisson, Le Verrier, Тisserand, и нај

зад и нарочито Henri Poincare. 
Зауставићу се мало на првоме од њих, CJairaut-y. 

Atexis CJairaut (1713 - 1765), друго у породици од дваде
сетједног детета, ЧИfИ је отац био професор математике, 

Ale>Cis - CI6Ude Clatraut 

nоказивао је дарое.итост сличну Pascal-oвoj; насупрот Pa
scaJ-y, међутим, његови први радови нису м.оrли претсказа

ти значај каснијих. У дванаест и по годи·на ша.ље Ака.,цемији 

наука једно саопштење, а у шеснаестој чланак о лИ'нијама дво

струке кривине. У осамнаестој години крвљ га, nротивно нра

·вилима, поставља за члана у Академијином · отсеку за ме
ханику. Преt.и t.y преко његозих истраживања на пољу ч~сте 
математике, нарочито они·х што се односе на нl-fТеграцИ'ју 

. Ј 
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диференцијалних једначи·на, познатих свима који су учи·ли ди

ференцијални рачун, да бих доспео до радова по којнма ј~ 
постао славан. Newton и Huygens су из теоријски~ разлОг~ 

'предвидели · спљоштеност · Земље . на половима, па су је чак 

и израчунали. Али се у ту спљоштеност посумњало после ме

рења дуж~оtне лука парнсtюr мери•дијаНа, што га је Cassini 
обавио 1701 на Пиренејима. После конфузних, али жиаих ра· 

спра:аа, Академија на-ука одлучи 1736 да под вођством Mau
pertuis-a пошаље у Лапони;у једну мисију са задатком да 

тамо измери дужнну мерндијанског лука. CJairaut је такође 
учест'вовао у експедицији, чи·ји радови, отежани веома сне

гом и полај::жом ноt.н, дадоше за дужину стеnень мери·ди•ја

на вредноот изра.зИто већу оД вредности коју је Cassini на
шао у Француској: спљоwтеност Земље постала је очиrлед

на. Све лаворике због успеха екопедмције побрао је природ

но Maupertuis: сликао се главе замотане у међедовину како 
руком гњечи земаљски глоб. Али је CJairaut настав•ио да ми

сли о хзроку те спљоштености и покушмао да теоријски . 
одреди . геомет'ријски облик неке флуидне планете под деј
ством Њутнове привлачности. Резултати тих његових раз

мишљања и рачуна кзложени су били у књи·зи: La Th~orie de 
Ја figure de Ја Terre (1743), вксоко клосично ремек-дело, 

к~ко је . рекао d' AJembert, за све што је до тада било ура
ђено у тој области, и које о•значава зн~ајан датум у истори

ји небеске механике. CJairaut је исто т&Ко бмо и Претеча у 

тешкој теорији Месеца, коју је покренуо Newton . . Своје ре
зултате он је . изложио у књизи: Thl~orie de Ја Lune (1.732), 
којој је две године касније додао и кумеричке таблмце, а 

које, како каже Fontaine, показују "сваки Месечев корак на 
небу". Неколико година касније CJairaut је, предвиђањем да
тума очекиваног повратка НаЈЈеу-еве комете, постао опште 
славан:он је Н6Име наwао да t.e комета због Са:турно~а деј
ства зака<:_нит~-t за 100, а због Јуnитерова за 518 Дана, и да t.e 
кроз перихел проt.и о•ко 13 ап.рила 1759, а.ли да тај датум, 

, због многобројНIН•Х количина што и·х је морао занемарити, 

може бити погреwан за око месец дана: пролаз комете кроз 

перихел доrодио се стварно 1 З марта. Слич!iу славу дожи
вео је скоро за столеће касније француски астроном Le 
Verrier, предвидевwи на небу место непознате планете која 

је реметила кретање Ураново • 

•:'\ 
,. \• 
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Другом половином XVIII века доми.нирала су имена Eu

ler-a и Lagrange-a, којима треба додати и име d' дlem
bert-a, кога не трвQа ипак уn~дити са nрво~ двојицом. 
Leonhard Euler (1707 -1783) "princeps mathematicorum" ро
Ђен у Базелу, провео је један део живота у hетрограду и 
:Берлину: његов је · ген~оtје за.с:јао у свим гранама маТ'емати·ке, 

i! њег~во дело имаi)аwе значајног и . трајноГ уплив&. Cei\at.y 
се у·век · очараности wто сам је, по заврwеком Школовању у 

.гимназији (classe de Mathematiques Speciales), дожи:вља

вао читајуi\и његов Увод у И+tфинитезималну анаЛизу, који 
сам ·добио као награ.ду: читав један ноеи свет се отварао . 

nреда мном и nрнпремао ме да боље схват~м предавања wто 
·t.y их затИм слуwати на Sorbonne-и . и у Ecole Normale. 

D' дlembert (1717 - 1783) је оставио трага у ра·зличи

·тим областима мате~атн•ке. Његово име носи у алгебрИ је
АаН чувени теорем. по коме св&Ка алгебарска једначмн·а има 
исто толико стварких и нмаnинарних коренова, колико и је

диниЦа у своме ~тепену. Докеtз Што 'га је d' Alembert дао за 
тај < теорем н:ије тацан, али ни он~ј wто га је са сво;е стране, 
на сасвим другом принципу, Дао Euler није без замерака. 
Требало је А& дође цувени математичар Gauss па да нађе 
тачан, а Cauchy прави и в~ома nрости разлог теорему. У ана-· 
.лизи навеwt.у само прво ,тачно, d' дlembert-oвo, поставље
ње nарција•лне диференцијалне једначине треперења струне. 

у механоици, најзаД, nринцип; који је nознат под именом d' 

Alembert-oвoг nринципа, омогуt.ује свођење динами·ке на 
статику и приnрема nут Lagrange~oвoj аналитнчној мехакиЦи. 

Lagrange (1736 - 1813), рођен у Торину у некадањој 

·француској nородици, провео је као и Euler неко:nико годи
на у БерлИ'н.у, али се 1787 коначно настанио у Паризу, те . га 
Француска с правом мОже убројитtИ међу своје славне. Он 
је јед&Н од највеi\и·х математич.эра свих времена. Њеi-ова се 

делатност распростире на све математичке области. У твОри

ји бројева он откр~оtва Fermat-oв теорем за изложитељ 4. У 
·алrебри, он приnрема пут дЬеl-у, Gauss-y и Gaulois-y раз
вијањем јединственог метода који реwење неке алгебарске 

једначине своди на образовање и реwавање једначине нижег 

степена: али nоказује и да се ј~дначине петог стеnена не 

могу, као једначине треt.ег и четвртог, реwити на тај начИн. 

ј 

.] 
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У анализи он даје метод за интеграцију парцијалних ди

·ференцијапних једначина првог реда н стиче појам сингулё!р:' 

ног реwења. у· теорији функција он noкywaea, али не успева 

сасвим да да ригурозну основу инфинитезималном рачуну, 

·чији принципи нису још . би·ли стекли жељену тачност, иако се 

није . сумњало· у истинитост његоеих посЛедица; 11а ипак је то 

,дело, у коме је једна функција ho први nут била аnстрактно 
претпос:r.:tвљена, неза11исно од њеног геометријског. или ме

ханичког значења, . било од .зна.чајног утицаја к припремило 

nут модерној тео~ји фун·кција. Lagrange-oв дух уопuпааа

ња показује се јасно у његовим радовима на рачуну , вари

јација. 

Тај је рачун настао током XVIII века, из радова Швајц~
раца Bernouilli-a и Euler-a. Његовс;> је порекло у nроблеми
ма ГеометрИје и Механике, од којих је најпрос:rији био: кз-

'os&ph - Louis Lagrange 

1-1алажење најкраt.е линије између двеју тачака на датој по

врwини; неnозната је овде, уместо броја, нешто много сло

женије: линија састављена из небројено тачака. Maupertuis
oвим nринципом најмањег дејства, којим се изналажење тра

јекторије материјалне тачке у Датоме nољу сила своди на 

nроблем максимума или минимума, овај је рачун у Мехсtници 

nостао од необична значаја. Не треба забор&ВIИТИ, уосталом, 

., ,•.• 
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да је Fermat .вetl свео био законе Оптике на сличан принциn, 
по коме се светлосни зрак простнре временски најкраћим пу

тем. Lagrange је у теорију, где готово сваки nроблем захте
ва нарочити поступак, увео један општи метод, независан од 
nри'Роде проблема, примењујуtlи инфинитезималну варијаци

ју на непоЗнату линију и показао како се она може изра

чунати. 

Прећи ћу преко Lagrange-oвиx радова у Небеској ме

ханици, да бих се заустаiню на његовом основном раду: ства

рању Анапнтнчне механНке (1788). Сви велики принципи са
времене Механике стечени су n·остепено благодарећи Gali
lei-y, Descartes-y, Huygens-y, LeЉniz-y, Newton-y и. d' 
Alembert-y. Али је одређивање кретања неког система под 
дејством датих оила било често веома отежано неопходно

шt.у, да се води рачуна о неnознатим силама везе. Генијалним 

Jean - V!ktor Poncelet 

ударцем, увођењем појма виртуелна ра·да., Lagrange потпу
но отклења сметњу, бар у случају кад нема трења, и даје 

сасвим општи метод за готово аутоматско' постављање јеАНа
чина које одређују тражено кретање: довољно је само да се 

одреди израз живе силе система и израз елементарног рада 

датих сила за бескрајно мало виртуелно његово померање. 

Осим практичног, ова дивна креација има и знатан философ

ски значај, јер у потпуности осветљава оно што је са гле.цишта 

механичких својстава битно у једном материјапном систему. 
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Lagrange-oв се ген~е овде изједнвчује са Descartes-oвим 
који је створио ана.литичну геометрију. _ 

"Lagrange-oвe једначине" у Аналитичној механици бнле 
су аналитички модел различитим механичкwм објаwњењима 

извесних физ~чких теорија. Са . тога гледишта треба им при
писати велики философски значај; али иако се највеt.им де

лом XIX века имала илузија да се све може објаснити Меха
ник~м, као што је Descartes био . у заблуди да све објвсни 

Геометријом, она је данас, изгледа, поmуно напуштена.. Уочи
мо ипак способност математике · да физичарИма npy>te~и ана

литичке калупе за њихове теорије. Недавно је за то било 

многобројних примера. 

Извесни одлични мислиоцИ су у тим изванредним синте

тичким · конструкLIЈИiјама - као што је Lagrange-oвa - која 

~могућују да се једни·м јединим погледом обухвэти бескра
Јан низ феномена, видели опасност: оне стварно могу довести 

до тога да се изгуби веза са конкретном стварношћу. Тако је 

и вели·ки геометар Poncelet, познат по својим радовима у 

Механиц:-1, избегавао да се користи Lagrange-oв·им методом., 

следећи радије до најмањих nојединости у свакоме механНiч

ком nроблему уплив различитих сила, да би, корак по корак, 
дошао до њихових коначних дејста.ва. Из истог разлога Pon
celet није хтео да се сЛужи ни Аналитично·м геометријом, 
nратећи међусобне односе' различитих геометријских фигура 
радије непосредним испитивањем, применом класичних гео

метријских принцип~. у томе nогледу постоје две врсте ми
слилац~; за прогрес Науке неоnходни су и једни и други. 

Међу великим француским ма.тематичар,има има их обе врсте. 

IV 

Француска супериорност у ма·тематици, веома изразита 

већ крајем XVIIJ столеtlа (Euler је умро 1783), нарочито се 

истакла за време Француске револуције и nочетком XIX века. 
Међу великим именима тога доба треба сnоменути Monge-a, 
Laplace-a и Legendre-a. 

Laplace (1749 - 1827) је опште nознат по свој,Иiм радо

:Јима на Небеској механици, коју је изложио у своме извр

сном делу ,,Exposition du Systeme du Monde" . Чудновати 

резултат да се готово св~1 небескн феномени могу објаснити 

до појединости, довео га је до дуго времена класичног схвс-

2 

-;; 
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тања !iаучног детерминизма, према коме је познавање поло

жаја и брзина, у одреi)еноме трекутку, раз11ичитих тачака 
wто образују Васиону .до~~љно да се из тоrа изведу 'њи.хови 
положl!lји и . брзине ма у коме тренутку, под условом само да 

су познати . закони сила - схваt.ених по моделу сила Њут

нове гравкт~ције -:- према . којима те тачке делују једне на 

друге. Математичкl!l се физика Дуго времена н развијала nре

ма· томе схватању. · Тек сасвим недавно оно је . у ~оmуности 

~ierre Si·mon Laplace 

оборено развојем Електромагнетнзма И Атомске физике. Па 

иnак је то схватање би·ло од необично в.елико.г уплива на раз
вој наке. Laplace-y се осим тога дугује и за веома значајНо 
де11о "Тheorie analytique des probabllites" (1812), у коме је 
најважннји део: примена појма вероватноt.е у теор~-tјн најма

њих квадрата, на шта је веt. Legendre био указао. Проучава
јућн атракцнју елипсоида Laplace . је увео сферне функције, 
noмot.y којих се може изразити биЛо која функција Тl!lчке на 

сфери . . Ту је исто тако н чувена Laplace-oвa једначина коју 
задовољава Њутнов поте"цијс.л, за чије се уво·i)ење у науку 
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дугује Lagrange.;.y, Она се јавља у многим nроблемима Ана
лизе, Геометрије, Механике IJo1 Физике. 

Са Legendre-oм (1752 - 1833) присуствујемо обнавља-· 

њу теорије бројева, коју је уостаЛом Euler . веома успешно 

обрадио. У Аритметици Legendre-y се дугује за заК'снi реци
·прочности, по коме ОН н носи име, ма да га је Euler био обја
вио неколн1ко година раније. Али га је Legendre nрви јасно 
изложио и дао делимичнн приказ. По треt.и пут је тај исти 

Adr.ien - MarJe Legendre 

эа·кон о·тi<рИо кас;није Gauss. и дао му тачне н потпуне дока
зе. Значајно Legendre-oвo дело, на које је утроWНIО . много 

година рада, ј~ књига "Sur les integrales elliptiques" у дв.э 
дела, објављена 1825 н 1826 године. У · њему је он нзнео 
потnуну студију тих Ј+нтеграла, у који·ма се јавља квадратни 

корен полинома четвртог степена, и показао различите фор

ме које им се могу дати. Тнм радом Legendre је претеча 

красне ТеОFЖје елиnтнчних функција, препустнвши Jacobl-u 
и Abel-u славу за њено осНiивање. Напоменимо најзад ње
rове "Eiements de Geometrie" (1794), који су нмалн не6ро
јено изд~ња н у англо-саксонсюtм Земља·ма убрзо у наставн 

заменили Еукли·дове елементе; у историји нееуклидске гео

метрнје они су · бнлн од нзвесна значаја. 

Monge (1746 - 1818) је један од највеt.нх францускнх 

геометара. И то н-з два разлога. Својим оснивањем модерне 

нацртне геометрије он се најпре прикључује дугом историј-

' ' 



20 

ском развоју nерсnективе, чије су nринциnе nознавали веt. ита

лијански сликари ю доба Ренесансе, и коју су Desargues и 
затим Pascal значајно nрименили на теорију коничних nре

сека, на које је фра.нцуски геометзр de la Hire следеt.и исти 
nут касн~оtје nроширио теорију nола и полара код !<руга. 

Monge. је ож:темв.тнзирао нацртну геометрнју и у њу унео 

конструкцИје на nоврwинв.ма другачијим од ра8Ни. С друге 

Gaspard Monge 

стране Monge је својим "Applications de 1' Analyse а la Ge
ometrie" дао знатан потстрек ДЈоtферекциј~лној геометрији, 

области која се брзо отцепила од Descartes-oвe в.налитичне 

геометрије, nродубљеном студијом својстава nоврwина, што 

су је освеwтали Euler и Meusnier; њему треба благодарити 
за nојам линија кривине, са применом у стереотомији; њего

ва је замисао да се nростране фамилије поврwина окара,кте

риwу кео скуn реwења једне исте парцијалне диференција·л

не једначине. Он је успео да интегриwе једначину минимаn

них поврwина, nоврwина које су кск:није, па и данас jow, 6и111е 
nредмет значајних радова,. и које су остварене на опипљив 

начин у Рlаtеаu-овим огледима. Monge-oвe . теорије . су би'ле 

nредмет његових пред:вања на Ecole Normale, коју је осно
вао Конвент 1795, као и на Ecole Polytechnique, где су исто 
тако nредавали и Lagrange и Laplace. Око себе он је умео 
да окуnи nространи круг ученика, међу којима t.y се задово
љити да сnоменем Dupin-a, позната по своме делу "Deve-

"•: \ . '·· ';·.' ' '· . ' .... ,. :- . ·: , .. 
' ' 1 

21 

lopp;ement de Geometrie", где уводи и појмове коњугова

ни,х . тангената и индикатрисе у једној тачци неке поврwине; 

може се исто тако сматрати и за nретечу нове гране у гео

метрији: афине геометрије. 

v 
Прва се половина XIX века у Француској ·одликује име

нима Fourier-a, Cauchy-a, Poncelet-a и Galois-a.' Иако меi)у

собно досТ'а различити генији, они су сви показали нове пу

теве у Науци. 

Fourier (1768 _;_ 1830) се може сматрати за оснивача Ма-
. тематичке физике. Преt.и t.y преко његових значајних радова 
у Алгебри, да бих се заустаВЈИО на )) Theorie mathematique 
de la chaleur«, коју је објав~оtо 1822, али о којој је разМ!НWљао 
бар од 1807. Тим делом Fourier је отворио нову област ма
тематичкој анализи. "Аналитичке једначине, каже он, које су 

биле непознате старим геометрима, и које је Descartes nрви 
nримен~о на изучавање кривих лиНЈија и nоврwина, не огра

ничавају се само на ове опште феномене . . . Посматрано с 
тога гледиwта, Матема.тичка је анализа исто толико nростра- · 

на, као и · сама Природа; она одређује све могуt.е односе, мери 

време, nросторе, силе, темnературе. У изучавању свих nо

јав_а она следи,;исти nут и тумачи онако истоr као кад nосве

дочује јединство и једноставност nлана Васионе, ,... чини jow 
очигледнијим тај неnроменљиви ред, који . уnравља свим nри

родним стварима." Не треба уосталом · заборавити да · код 
Fourier-a најобилнији извор математичких .откриt.а и лежи 

баw у дубоком изучавању Природе. Fourier је имао права, 

јер је математичка теорија тоnлоте !Имала значајног уплива на 

развој чисте математике. Теорија тригонометријских редова, 

коју је Fourier створио у циљу инт,еграције често сусретаних 
nарцијалн·их д~оtференцијалних једначина, иза·звала је небро

јено много радова, намењених њеном -nостављању на nот.nуно 

ригурозну основу, уnотпуњавању и развоју. Основни nроблем 

WTO Га је требало реWИТИ, б~оtо је: да се сазна које се функ
ЦИје могу nриказати у виду Fourier_;oвa реда. Bet. у nриме
рима самог Fourier-a било је довољно чудноватих, да би се 

·код математичара јавило изненађење, слично изненађењу му-

' \ _, \·, . . · 
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знчара коме је откр+tве~о, да се nодесннм комnоновањем 

чнстнх звукова ·н њнхових различитих мул11иnла ("хармонн

к~"), . КОН4~НОГ ИЛИ беСКОНаЧНОГ број~, МОЖе ~ТВарНТН ма 
какав невезанн низ гласова, Сви ти чудни резултати nримора

ли су математнчаре да nоново nрегледају н nрецизирају доста 

AugusHn Cauchy 

нејасни nојам функције, а З611ИМ. мало по мало, н да раэмн

шљају н о основ~tма своје науке. Отуда невероватне nос~е
днце, које још нису дошле до иЗражаја. Теорија груnа која је 
rо~нко nута обманула математнчаре, н због које су се често 

мучили у разјашњењу nарадокса, без nomyнa успеха, бојим 

се, нашла је овде свакако своје дубоко nорекло, као н тео

рија функција једне . с.тварне nроменљиве, дело француске 

математике с краја XIX н nочетком ХХ столећа. 

У Augustin Cauchy-y (1789 ~ 1857) налазимо ванредно 
nлодног мислиоца, који је имао успеха у свим деловима Ма

тематике: Теорнј~t бројева, Геометрији, Анализи, Небеској 

механнци. У МатемаТ>ицн он је стварно освештао еру тачно

стн, не задовољнвwн се, као што. је то чнн~tо Euler, само нсnн
тивањем редова, а да се nретходно не увери да они И·Мају 

смисла, тј. да су конверrентнн; њему се дугује за оnште nра

вило, што га је много касније незав~оtсно нашао Ј. Hadam~нd, 

nутем кога се може сазнати за које су вредносщ nромен-
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љиве конвергентнн у XVIII веку дуго изучаванн цели редови. 
Осннвање теорије функц~tја са комnriексно·м нлИ ~tмагннар-' 
ном nроменљивом; ве111иiко ie Cauchy-eвo. дело. Имагинарне 
колнчн'не су више од Тр+1 века' бИ11е скандал у Математнцн. На 
ЊIИХ су најnре нанwли ltТалЈоtјанскн алгебристн XVI с~олеt.а, у 
обрасцу којИ даје коf>ене једначнне трећег · с~еnен.а, · и · то у 
nарадоксалном случају, кад су сва решења ств&рна. Требмо 

· им се само nрилагодити, па да се nр+~меном н свнкавёiњем на 

рачунање ·њнма, доi)е веома лако до врло зн~чајннх резул~ 
тата у областИ реалнИх број~ва, резултата кojlt би се без њнх 
тешко могли nостнt-н. Тајну је крајем XVIII ~ека објаснио 

. швајцарскн математ~tчар Argand, који је имагинарне коЛи
чкне конкретно nротумачко к&о колнчнне nодесне За мерење 
вектора у равни, вод~t.и рачуна не само о њнховој дужнни, 
веt. н о смеру. Cauchy се њнма служио за nретстављање 
тачке у равни једном Имагн.нарном (нлн боље, комnлексном;) 

уместо двема реаЛНИМ КООрдинатама, откуда •Н МИСаО О фуНК

ЦИјИ са комnлексном променЉiнвом, која би дефинисала за

кон nрема коме б~t једној тачци у · равни одгОВарала друга 

та ч ка равни, · уз · накнадни основни услов · за обезбеi)ење nо

стојања извода функција. Тако је Cauchy створио један нови 
свет, . који је уосталом обухватао све уобнчајене функције. 

Бнt.а су TOf'a света савршено органнзоsана: нето онако као 

што је Cuvier могао да обнови nредн·лув·нјалног створа nо

знавањем једног дела њеrова скелета, математн<.!ар, са још 

више . снгурност~t само, може то да уради са једном Саuсhу
евом функцијом, знајуt.н њене вредности у свакој тачци лука 

криве л~-tннје, ма кеко он био мален. У томе новом. свету вла

да савршен ред. дна·на хармони.ја, н а·ко се нскључи Теорија 

бројева, дуги низ теорема који оnредељују својства tнх функ

ција и многобројне њ•и'Хове nрипреме остављају најлеnши 

утисак. Величина се Cauchy-eвa дела мо·же оценити по ду

гоме низу радова nосвећених функциiама имагинарне про

менљиве, јер је Cauchy омоrућно да се открије много више 
ствари, него wто је и сам можда наслућнвао. Један по својој 

nростоти веома леn теорем био је готов·о довољан да ове

ковечн Liouville-oвo име. Чувенн други један оnет, који носи 

име Emile Picard-a, можда највећеr меi)у живим математнча

рнма, отворио је у тренутку кад га је још као млад открио 

nростране, до тада ненаслућене хоризонте н изазвао још 

.. ~ 
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увек неис.црnљен низ радова. ВелИ'ки немачки математичар 

We!erstrass је развио теорију функција комплексне промен
љиве пошавши другачијим путем од Cauchy-a. Дуго се сма
трало да ова про·мена гледиtiiТа нема важности, aлlf је 

Emile Borel показао, а то је једно од најлепших његових 

откриt\а, да није тако и да Cauchy-eвo гледиште задире још 

дубље у основу ствари. Он је дож:та успео да из равни узме 
довољно делова да .ш један круг, ма како мали био, не оста

не интактан, и у ономе Што је преостало да одреди функцију 

која задовqљава све Cauchy-eвe услов~, али неподобну Wei
erstrass-oвoj дефиницији, која за постојање функције ком

плексне променљиове захтева Читав један интактни део равни. 

EmJie Borel је уосталом веома допринео ра•звоју теори1је 

фу-нкција са комплексном . променљивом, оснивањем своје 
чувене збирке монографlfја о теорији функција, на којој су 

сарађивали и сарађују још научници свих земаља. 

Са Poncelet-oм (1788-1867) улазимо у област Чисте Ге
ометрије. Poncelet се сматра за оснивача nројективне геоме
триоје, чији су предмет изучавања она својства фигура која се 

задржавају при nројекцијама. Њему се дугује за веома плодан 

и нови појам трансформација noмot.y реципрочних полара, 

којим се И'З једне ра•вне фи·гуре може и-звести друга, алИ' са 

чудним својством: да. теменима прве одговарају странице 

друге, и обрнуто. Ова трансформација често омогуt\ује да 

се приказ извесних свајстав.а некакве фигуре сведе на много 

ла;кш•и прик.аз својстаеа друге. Gergonne је одавде нешто 

касније извео принциоп дуалитета, који и•гра значајну улогу у 

Нацртној геометрији. Poncelet-y се, најзад, дугује и. за прин

цип коме је он придавао велИ'КИ зна-чај, прннцип контин}'lите

та. Ако је код неке фиогуре . откривено изв-есно својство, оно 
остаје и кад се та фи·гура деформlfwе, водеt\и рачуна о одн·о

симе који су претпостављени међу различитим њеним еле

ментима. Принцип, она-ко како га је Poncelet изложио, оспо
равао је Cauchy, кој-и је могао лако дати при·мере о његовој 

погреwност_и; међутим, правилно исказан lf на прецизнији на
чин него што је то учинио Poncelet, он је саврuiено тачан. 

Прннцип је од велике услуге и често се користи. У Геометри

ји је Poncelet-oв_ уплив био веома значајан; радови немачких 

теометара Steiner-a и Staudt-a дугују за своје порекло ње
му; у Француској, Chasles, првоименоваН!И за катедру Више 

' \'. . '~ ·.\.', ';\'·' 
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rеометрије на Sorbonne-и, био је наЈСЈаЈнији претставнlfК мо

дерне чнсте Геометрије. Chasles-y се дугује за значајни исто
ријски споменик: L'Aperc;iJ historique sur le developpement 
de la Geometrie, · који је допрИнео да се исправи известан 

·број погрешних мишљења. 

Напуштајуt.и Ponce.Jet-a додаt\у да је он имао значајну 

улогу си у развоју приомењене механике, коју је дуго преда

вао у Metz-y, а затим на Sorbonne-и. 

Evariste Galois 

Evariste Galois (1811-1832) · је једна од најнеобичнијlii·Х 
фигура у и-сторији науке. Два пута одбlfвен на · пријемном 
.нспиту на Ecole Polytechnique, 1831 примљен је у Ecole Nor
male, коју напушта годину дана касније. Активно учешt.е у 

политици донело му је више месеци затвора, а погинуо је у 

.двобоју због неке безначајнос11И у двадесет и по година. 

Свс•ја математич1<а открИ!ћа у теорији једначина он је изложио 

у два саопштења АкадемијИ' Наука кс·ји су изгубљен,и, затим у 

неким мањнм чланцима часописа "Bulletin de Ferussac" у 
1830, а нарочито .у једноме писму своме пријатељу Cheva-

· лer-y, написану уочи смрти. Друге радове, про~ађене међу 
:његовим хартијама, објавио је 1846 Liouville у своме листу. 

Значај његова дела може се tИзложити укра-:-~о у неко

лико реченица. Ита.nијански алгебрисТ'И XVI века: Tartaglia, 
·Cardano, Ferrari беху решили једначине треt.ег и четвртог 
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степена вађењем квадратних и кубних коренова; напори, ме-

. ђутим • .да се тако исто реше и јеДн.:tчине вишеr степена, ос~а-· 
ли су узалудни. Зне:тне прилоге овоме питању допринели су 

Lagrange, Abel и Gai.Jss; показавши да· се ~Извесне класе i.е
дна~ина могу решкти коренима. Abel је nрви' 1826 ' ПОК5 
зао да се општа једначина петог степена · .не може решити: 

кореновањем. Тако је постало очевидно да проблем, на 

који су се ОД XVI столеt.а бацилИ мноГи ммематичари, није . 
добро постављен. Galois-y припада слава Што је питање пот.:. 
пуно расветлио, показавши да је за некг.кву дату једначину 

веЗан извесан број пермутација коренова, које образују тзв. 

групу: а то су пермутације 'које, иако примењене на корено-· 
ве, не кваре ЊIИ:хове међусобне рационалне односе (смисао 

·се израза "рациона.лни односи" мо~е прецизирати). Од при
роде те групе зависе основна својства једначине, могуt.ност 

. да се она реши . коренима или не, а у · оnштем случају, 
природа помоt.них јеДначина, чије би претходно решење по-· 

· вукло и решење да·те једначине. Пошавши од своје основне 

идеје, Galois лако ~лази све резултате свој·их претходника, 

и обухвата их једнИ>м једини·м гледиштем. 

Теорија група смена (супституција), тј. пермутачија изве-· 

сног броја објеката, коју је основао Cauchy, nоказала је Р"дом 
Galois-a сву своју . вредност. Galois је усавршио њена зна

чај на места и пока·зао · основну улогу обичних група. Он је 

осим тога у теорију бројева увео нове класе имагинарних ко

личина (Galois-oви имагинарни бројеЈЈи), од којих је сва·101· 
био везан за степен неког простог броја; поред теорије једна

ч.wна у правом смислу речи, име је · Galois-a једно од нај

чешЋе сретаних у теорији модерне Алгебре. Писмо Његовом. 

nријатељу Chevalier-y nоказује нам осим тога, да је Galois 
и у Анализи ИМо!!О исто толико значајних откриЋа као и у Ал
гебри, пред.њачеt.·и 25 година испред великоГ немачког мате
матичара Riemann-a у радо·вима на абеловим интегра.лима;. 

Тужно је кад се помисл1к колико је . наука изгубила прераном. 
смрти Galois-a, па као што каже Emile Picard, "пред тако· 
кратким и бурним животом, дивљење према изванредном 

мислиоцу, који је оставио толико дубок траг у науци, постеје· 

много веЋе." 
Galois-oвa теорија је омогуt.ила да се објасни какви·м су 

се чудом у обро!!зац за реwење неке једна"!кне треt.ег сте-· 
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пена, која има све стварне коренове, увукле имагинарне ко- · 

личине; могло се; наиме, показати да једначина, код које су · 

сва решења реална и која се решава стварним кореновањем, . 

може бити решена само помоћу квадратних коренова. Њоме · 
се исто тако може показати, да се многи проблеми што су их 

оставили стари још, као што је нпр. удвајање коцке и трисек- · 

ција .Угла, не могу решити П?моt.у лењира и шестара. Вели- · 

ко·м француском матеметичару Camille Jordan-y (1838--· 
1922) дугује се за значајно дел~ "Traite des .substitutions", . 
које је прави сnоменик подигнут у славу Galois-a. 

Основна G~lois-oea мисао је толико је,qностеtвна, и дубо

ка, да се поред апгебарсюи~х једначина могла nрименити и на 

друГе области. Г . . г. Emile Picard и Ernest Vessiot ~оказали су 
да она исто тако зауЗи~а ·највише место и у интеграцији лн
неарних Диференцијалн~х једначина. СпоменуЋу ·· такође и· 
истра~ивања г. г. Drach-a и Vessiot-a о проwирењу Galois-oвe . 
теорије на. интеграљеtье најоnштијих диференцијалних једна

чина, но ту се појављују тешко-kе, збос којих би теорију тре
бало оштетити, или бар жртвовати нешто од њене красне· 

једноставности. 

Развој науке после Galois-a nоказао је да значај п~јма гру
па у на.јр.эзноврснкјим гранама Ма.темаТ\И>ке и Физике све више· 

расте. Норвеwки математичар Sophus Lie, оснивач теорнје 

група трансформација, увео их је у Анализу и Геометрију .. 
Велики поштовалац Galois-a, своје замаwно дело .о групама 

трансформација он посвеЋује (1889) школи: Ecole Normale

Superieure; уосталом, нејзначајнији радови у . циљу развоја 
теорије, њеног усавршавања, проширења и налажења нових 

примена, изведени су у Француској. У Геометри~и Poincare 
је тврдио да појам група веt. израније постоји у духу геоме

тара; аксиом да су две фигуре међусобнО једнаке ако је сва- · 
ка од њих једнака некој треЋој, у ствари је исто што и твр

дити да постоји извесна група која · доминира Геометријом, 

наиме: скуп поступака помоt.у којих се једна фигура претва

ра у другу, једнаку. Нарочито је овде то, што нам теорија 
група може поксЭЭати сва конкретна, повезана значења која 

се могу дати изразу "једноке фигуре"; отуда се, као што је-
1872 пока.зао веt. велики немачки геометар Felix · Кlein, и
поима пос:тојање безброј могуt.их геометра+ја, где влада нексt· 

нароч11та груп.э, а које се могу изучавати потпуно с:амостолноr 

,. , 



без nрнбег&вања елементарној геометрији. У тај оквир улази 

и nројектwвна геометрија, код које се две фигуре конвенци

онално сматрају као једн~ке, ако _се са једне може nрећн на 

дру_гу низом nројекција. ·' 
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Протекао је један век. од Galois-oвнx истраживања. За то 

време је Математн.ка nостн·гла значајан развој; наnисана су 

небројена дела, међу којима нам, уосталом, многа некорнсно 

заnремају књижннце. Створене су нове, једва заnочете тео

рије, освајајуt.н често н друге области Математи-ке; једном 

речи, н у овој, као и у свакој другој грани науке, nост9јн Т?кво 

·превнрање, да је математичару, ма ко то био, тешко да вла

да целокуnним ње·ннм садањнм развојем. У м ова, сnособних 

за значајна откриt.а било у чнстој, било у nрн·мењеној Мате

.матнцн, им& све мање. Веома се ретко може нанћн на rеннја 

као што је Француз Ampere (1775 - 1836), који је истовре~ 
.мено био н фнзнчар, осннвач Електродннамнке, и значајни ма

тематичар (са Mor~ge-oм он дели славу за nостављање тео

рије днференцн:јалних nарцијалних једначнн·а другог реда). 

Францу~ • Lame (1795 - 1870) био је једновремено анализи
ста, геометар н осннвёtЧ теорије еластнцнтета, док је Француз 

.Poisson (1781 - 1840) чувен по својим радовима на Анали
зи н Ма·тема·rичкој физици·; за матема·тичара се, нето тако, 

може сматрати н славни Fresnel, творац фн·зичке Оnтн·ке, 

чн·јн су радовИ коначно обезбедили, бар до осннвања 'Физнк~ 

·кванта, nобеду таласне теорије светлости. 

Али уместо де вам износим дугачку н можда досадну 

листу имена, задржаt.у се радије мало на неколн_цннн најве- · 
ћих савремених француских математичара, мој·нм nрофесо

рима, среt.ан шт~ им на овоме месту могу одати nоштовање 
·nуно днвљења н захвалнос11И. 

Charles Hermite (1822- 1901) тек што је стуnио на Ecole 
Polytechnique, ш~ље чувеноме Jacobl-y, који је nоред Abel-a 

·био један од осниsача теори·је елиптнчннх функција, рад о 

nодели абеловнх трансцендената, функција везаних за ннте

трацнју најоnwтнјнх алге6арс~нх днференцијала. Jacobl, коrа 
је својевремено nод сличним околностима тоnло nримио 

Legendre, ,)изјави младоме Hermite-y своје дивљење за ре
. зултате шrо му их је саоnштио. Т&ко се између ова два вели-

, . 
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ка ума усnостави стална nреnнЈСка. Jacobl-y је Hermite до

ставио, у двадесет четвртој години, н своја открнt.а у Вншој 

алгебрн, . која га стављају у ред највећнх геометара. Настав
љајуt.н чувене Ga_uss-oвe радове, он без бојаз~:~и nристуnа 
аритметнчкој теориЈи облика у њиховом најоnштнјем виду и 
освештава парадоксални метод, . уводећн у теорију бројева, 
где влада дисконтинуитет, контннуалне nроменљrИве. Он · је 

. увео nојам о квадратним формама са неодређеним коњу
гованнм велнчннама, званим Herгnite-oви . облици, због . 

којих је његово име једно од најчешће сусретаних у делнма 
' ' \ 

Физике . квсs-нта: И3међу многих друг·их, nример •изненадне 
nplfмeнe аnстрактних теорија на оnиnљнве nроблеме. Hermite , 

Charles Hermite 

се 1873 nрославио н открнt.ем трансцендентности броја е, 
основе Nереr-ових логарнтама; постојање трансцендентних 
бројева, тј. бројева ·који нису нн цеЛи, ни разломљенн, нити 
пак коренови какве алгебарске једначине са целим коефн

цнентнма, nрви је nоказао · Liouville. Hermite-oв је теорем 

имао значајна одјека, па се надало да ће Hermite успети да 
утврди н трансщендентност броја :п;, а nрема томе н немогућ

ност да се квадватура круга реши _noмot.y лењира н шестара; 

ннсnнришућн се Hermite-oвнм методом н уоnштавајуt.н га на 

ощтроуман на."нн, част за то ново · открнће имао је, девет го

дина касније, немачки математичар Lindemann . 
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На све оне који су слуwаnи његова предавања, Hermite 
' је остављао дубок утисёtк. "Они не могу заборавити Готово 
:nобожни н&гласак њего-ве наставе, nиwe . велики математкчар 

Painleve, дрхтај лепоте или тајне wто га је изазивао код сво
јих слуwалаца говорећи о каквом ,цивном открИћу, или о 
нечем непознатом. Његова је реч отварала нагло простране 

хоризонте у облёtетима Науке; она је caonwтaвami љубав м 
поwтовање nрема стварним идеа·лима". Са своје стране, ја 

-сам, посматрајуt.и га, имао пред ·собом одраз тихе 'И чисте 

. : радости wто је юази·ва ра,змиiиљање о математичком реду, ра

.. достн сличне оној коју је осећао Beethoven, слуwајућн у 

.души своја највећа дела. 

Jean - Gaston DarЬoux 

Gaston Darboux (1847- 1917) био је н'стоsремено н ана

листа н геометар. Ост'аВIНikу по страни њег-ова значајна 

истраживања у Анализи, иако је у нзве<:ннм он био претеча. 
Славу су му донели углавном његови радови на Геометрији. 

Он се не може уврстити ни међу геометре који .избегав&ју да 

·потамне лепоту Геометрије улагивањем Анализи, нити -nак 

међу аналисте, расположене да Г еометрију сведу на низ 

рачуна, не интересујући се за њ·н·хово · геометријско значење. 
У томе погледу он је био Monge-oв 'следбеник, везујући за 

веома веwту примену Анализе врло фину и развијену геоме-
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тријску ИН~}'IЈ-Щију. Његовн су _ методи увек необично елеган
тнн. и с~tврwено подеwени за различите_ nредмете расматра

ња. У својој настави са катедре Виwе геометрИје на So·r
bonne-и, као на~ледник Chasles-a, он се често са особитом на
клоноwћу освртао _на теорију трострукнх ортогона·лних систе

:ма, исткчући са задовољством знечај Lаmе-овог дела, а исто 
тако и - ~ теорију деформација nоврwИ'На, . чије је порекло у 

·Gauss-oвoм делу Disquisitiones circa superficies cu(vas, 
;које је пре Darboux-a било nредмет ЗНс1Чајних радова фран- . 
;цуских геометара, међу којима ће бити довољно да споме• 

нем Ossian Bonnet-a. · Darboux је; наЈзад, показ&о плодност 
-свог метода покретног тр.иедра, који почива на nримени си-

. . 
-стема локалних к~ордина'Та, везаних за сваку тачку tизучава-

:не фигуре, уместо система' непокретних координата, без ика
:кве везе са њом. Овај је метод необично проширио Elie 
·Cartan, блегодёtрећн. теорнј11 група, прилагодивwи га најра-

. :зноврснијим nросторима wто су их геометрн створили пово

,дом Onwтe теорије релативитета. Darboux-oв упл.иг на раЗвој 

Геометрије био је веЛики; он је изградио многе одуwевљене 
·ђаке у свима земљама; задовољнt.у се овде да споменем ве-• . 
ликог румунског геометра Tzitzeica, једног од осннвача Ма-

·тематичке ревије ннтербалканске Уније, _чији недавни губитак 
оплакује сав научни свет. Darboux-oeo дело »Theorie des 
:SurfaceS« је мајсторски споменик, подигнут у славу Геоме

·трнје и Анмизе, а које . ће jow дуго времена бти сматрано 
tкао класlfЧНО дело. 

Прича се да је неком младом нем&чком математичару, 

зачуђену wто Lagrange не признаје Gauss-a за највеt.ег не
мечког геометра, овај одговорио: "Не! Gauss је највећи гео-

.. метар· Евроnе." На сличан би се начин могло реt.и и за Henri 
Poincare-a (1854 - 1912) кој-и је био не само велики м&тема

·rичар, већ сама Матема'Тика. Нема одељк& Математике, па 

·чак ни Физике, у коме он није оста-вИо' обележја, који није 
обновио, или из кога није извео нову науку. Оснивањем фук
сових функција он успевё\ да noмot.y униформних функција са 
истим nараметром -изрази коордиЖ!те једне тачке на некој 

-алгебарској кривој лини,ји, резултат wто су га гео~етри пре 

њега постизали само К·Од једне специјалне класе крив,н-х. Оп
шти nроблем уједначења (ун~формизирања) он је решио на 
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тада врло смео начин. У теорији функција више комплексно

променљивих он је претеча. Он је творац нове једне теорије, 
глобалног изуча.вања решења диференцијалних једначина у 

реалном пољу; благодарећи њој он је у могућности да обно

ви методе Небеске механике, изуЧЈИ пе~одична решења; 

асимпrотска решења у пери;,.дичним решењима проблема те 
науке, и изучи тако исто и проблеме стабилности, за чије ре

шавање ствара појам интегралне инваријанте. У analysis situsr 
области геометр~је која .Се баВИ . СаМО особинама _ тела Сачу-

Henri Poinl:.are ' ' 

ваннм н поред бюiо какве кон11инуалне деформације, .сви го

тово радови објављени после Poincare-a воде своје порекло 
из трију или четири расправа што их је · он посветио тој науци. 

На Sorbonne-и он је преДавао редом све гране Математичке 

фиЗике, уnл:.~вишући веома на ток мисли што их је покренуо 

Michelson-oв оглед, и тако увео у теори.ју Релативности. Ње
гова рана смрт одузела је Науци светлост, за чијим се ишче
знућем често жа.лило. Његова научно - философска дела: La 
Science et 1' Hypotese и La Valeur de la Science, која су пре-. . 
ведена на више језика, и у којима је фрапантним формулама 

обухватио знс.ча·ј постављених проблемёf Науке, познати су 

свем културном свету. По некад он се може упоредити са 

Pascal-oм, као на пр:-tмер ка·д каже: "Мисао је искра сред 

··.., ' · 
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дуге ноћи, али баш та искра претставља с-ве". Науц1оt t.e тре
бати досrа времена за развој задњих последица њег0111их 

мисли, што их је раскошно засејао у своме толико простра:

ном и тако разноли·ком делу. 

Именlfма великих научника о који-ма сам говорио, могао бнх 

додати и имена Paul Appell-a "' Edouard Goursat-a, саврше
но добрих ·Професора, од. којих је први писац дела: Traite de 
Mecanique rationnelle, а други дела: Traite de Calcul diffe
rentiel et integral, одавно веt. -класич!-ФfiХ, но нарочито име 
Emile Picard-a, једино-г живог ·Из те славне генерације, 
окруженог дивљењем и оnшrим поштов.ањем. Пре две годи- · 
не он је са великнм немачк~оtм м.атеммичаром Hilbert-oм бко 

један од nрвих носилаца златне медаље ИнститУта Mittag
Leffler, а једва је неколико недеља, како је на свечаности 
nосвећеној nедесетогодиwњици њ~ова избора у Академији 

наука, Emile Borel красttим речима величао његоео науч

но дело. Г оворно сам већ о чувеном теорему што носи ње

гово име, и о оН1оtм његови·м радовима, који су наставак 

Galois-oвe теор4је. Његови радови о алгебарски·м функци
јама са две nроменљиве octtOВe су алгебарске геометрије по

врwина; ова је наука неОбично раз.,ијенв у Италнји, отаџбини 

већ више од једног века плејаде ·великих геометара. Изу
чавајуt.и алгебарску геометрију nоврwииа они су истина стали 

на чистије геометријско гледиWТ'е · од Emile Picard-a, али, 

као што је рекао Emile Borel, алгебарска ' би геомеТрија без 
његов-их радова би,ла веома саката. 

Vll 

Сјај кој~оtм је блнстала француска Ма-тематика у време 

кад су Hermite, Darboux, Poincare, Picard чинили велика сво
ја откри·t.а, није се угасио: буктиња је остала у чврстим рука

. ма. Принуi;ен сам да се оГ-ран ичим и наведем неколико имена. 

Gabriel Koenigs био је веома фНttи геометар; његови се 

радови на gбometrie reglee истичу елеганцијом која се · 

може поредИllИ са Darboux-oвoм. Стварањем новнх траt-fсцен

дената Paul Painleve је успео да реши проблем који је и 

са-мом Poincare-y изгледао неnриступачам; Poincare је обе

лежио Painleve-oв·o дело у Анализи следећим речима: "Ма-

3 
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тематика је темељно уређени континенат, чије су све земље 

међусобно здружене; дело Paul Painleve-a је красно само
стално острво у блискоме океану". Али је тај суд непотпу·н, 
јер је Painleve веома унаnредио и Механику, коју је дуго 

предавао на. Ecole Polytechnique; он је исто тако, својим тео
ријски·м истраживањима, знатно доп~нео ра-звоју авијац,ије 

jow у њеном зачетку, те је · њихоео ствеtрање, благодарећи 

Painleve-y, готово искључиво француско дело. 
Jacques Hadamard, чије је име опште познато, оставио 

је трага: у Арит'метици, својим ра·довима о Riemann-oвoj 

функцији везано; за тешки проблем расподеле простих бро
јева; у Геометрији, раодовима о геодетским линијама повр

шина са сугrротни~м кривинама; у Анализи, раодов•има на ди·фе

ренцијалнкм парцијалниiм једначинама Математичке физике и 

Huygens-oвoм при.нциnу, у Ра.чуну варијација и Функционал

ној анализи, тој новој науц·и коју је створио велики итаоЈ~ијан

ски матема·тичар Volterra, а којој је он дао великог nотстре
ка. Најзад, своји·м семи·наром на College de France, где су 
сви страни научници, на пролазу кроз Париз, желел'И да изло

же .своје nоследње ра·дов~, он је јако утицао на развој м~ 
тематике као дела интернационсtЛне сара:дње. Његова нам 
младост сведочи да његово дело није ј:ош завршено. 

Теорија функција комnлексно - nроменљиве обрађивана 

је у Францус!(ој одувек врло успешно; за:довољићу се само 

да споменем имена Emile Borel-a, веома рано nреминула ве-

1tиког аналисту Fatou-a, Paul Montel-a чувеног по своЈОЈ 

теориј·и фамилија нормалних функција, Gaston Juli~-a који 

је познат по својим радовима о елевацији рационалних функ

ција, Valiron-a, итд .... 
Теорија функција реалне променљиве је готово и·скључи

во француског порекла. Припремљена делом "Traite d' Ana
lyse" Camille Jordan-a, које је у свИм земљама имало вели
ког ynnи'aa, слично . делу "Traite d' . Analyse" Emile Picard-a; 
створена радовима Emile Borel-a, творца мере скупова Hen
ri Lebesg_ue-a, оснивача nознате истоимене теорије ~-tнтегра

ције, Rene Baire-a, Denjoy-a, који је изградио теорију тота
лизације, она је у једну непознату област, омалова.жа.вану од 

многих матемёmИчара, увела неочекИiвану хармонију, која је 

истО:времено nоказивала и смелост, и оштроумност, и дубину 
nогледа својих nокретв:ча. 
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Требало би још да говорим о теорији аnстрактних nро

стора Maurice Frechet-.a, о неnосредној иНфинwrезималНој 
геометрији Bouligand-a., и да споменем дело Elie Cartan-a у 
Анализи и Геометрији, о коме, разуме се, ја нисам позвсi.н да 
дајем суд. 

Оснивање Института Henri Poincare-a дало је у Францу
ској новог nолета ~о+стражива.њима ка пољу Математичке фи

зике. Душа рачуна вероватно'kе, Emile Borel, створио је за 
ту дисцнnл•ину збирку, која је достојна исте славе као што је 

она збирке за Теорију фуккцнја, и у којој су нарочито Fre
chet, Paul Levy и Georges Darmois изложили своје краснв 
радове. Катедру Теоријске ф~-tзике заузима Louis de Broglie, 
млади творац Таласне механ-ике, који је обновио Атом

ску фlfзику и довео у склад ондулаторну и емисиону теорију 

светлости. Не треба да заборавим ни Институт за Механи.ку, 

коме је на челу Henri Villat. чувен по својим радовима из 

Хидрод~оtнамике; директор зб~оtрке "Memorial des Sciences 
Mathematiques", орнгинаnне творевине која је подражавана 
у разним земљама, он је ~оtстовремено oдгoвopt-tlf уредник 

часописа "Journal de Mathematiques pures et appliquees", 
чији је оснивач пре скоро једног века- био Liouville, а који је 
дуго времена водио велики математичсtр Camille Jordan. . 

Преглед би француске ммематичке делатности био не

nотпун, ако не бих сnоменуо значајну улогу што су је jow од 

свога оснивања играле Ecole Polytechnique и Ecole Normale. 
Be'k више од једног столе'kа велики француски математичари 
дугују за своје образовање једној или другој од њих; ви-ше 

од nола века ту дичну улогу и'Ма готово искључиво 1' Ecole 
Normale, у којој је S. Lie, још пре nедесет година, видео ра
садник француске математике. У више маха су стране земље 

сnале своје најобдареније омладинце, да на њој изуче исто 

што и њихов1оf францус;ки другови. Тешко нам је стога да гео

метра Georges Tzitzeica-a, о коме смо мало пре говори·ли, 

не сматрамо за француског математичара, а исто тако и мог 

друга и nрИјатеља Михајла Петровиt.а, математичког доајена 
ваше земље, коме са за.довољством nризнајемо велику ори

·гиналност у његовом стварсиьу Сnектралног метода у Ари

тметиц~оt, Алгебри и Ана·Л·IоtЗИ, као и у стварању Опште фено
менологије, у којој се на сжтематски начИ'Н бави проблемом 

nостојања аналитичких к&Лупа, nодесних за једноврем.ени 
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nриказ закона већег броја при·видно сёК:вим разл~оtчити·х фи

зичких теорија. Мислнм да се неће љутити на мене, ако и ње- · 

гове . ра•доое при•ложи·м би,лансу онога·, што Математи·ка ду

гује Француској: 

Мла.i)е генерације веt. наилазе као смена својих стари

јих, благодарећи опет Ecole Normale . . Можда је сувише рано 
да се наводе имена, меi)у којима су ипак многа веt. добро 

позната. Биће довољно да сnоменем ~едно само, и•ме Jacques 
Herbrand-a, чији су радови, сурово nрекинути смрћу, обеt.а

Вltли великог математмчара, једнака можда Evarist-y Galois. 
Г оспоi)е И ГОСПОДО, време је да се заустаВИМ, јер CltM веt. 

сувише злоупотребио вашу благонаклону пажњу. Допустите 

ми ипак још једну напомену опште природе, која ће ми по.;. 

служити као завршетак. 

Као и свака Наука, али без сумње више него иједна дру

га, Математика наnредује путем узастоnних апстракција. С 

друге стране, тежња за повећањем тачности нагони све виwе . 
и више математичаре да од створова што 1ИХ изучавају, од

стране оnипљива својства која не улазе у њи·хова размишља

ња. Употр~љен до крајњих граница, овај поступак оправдава 

унекол·ико познату духовитост, да су математичари научници 

који никада не знају о чему -говоре, а и не труде се да знају 

да ли је то о чему говоре стварно, или не. Француским ма

тематичарима је ово претерано у даљавање од стварности би-

. ло увек мрско; њима је заиста познато да, иако неоnходна, 
логика није основна ствар. У математичкој делатности, као и· 
у свакој људској активности, постоји извесна размера вред

ности: згодно је несумњ~ttво правилно размишљати, ал·и је још 

подесније постави'Т'И себи важне nроблеме. У томе погледу 

може се слободно тврдити, да су француски математмчари 

не само увек знали о . чему говоре, веt. и имали потребно 
предосећање, да као nредмете својих размишљања кзаберу 
најфундаменталније проблеме - проблеме чије је реwава

ње било од највећег утицаја на развој Науке. 
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