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Мноzа своја изgања Срйска краљевска акаgемија је објавила среgсi'"йвима gоброi'"йвора
који су свој имеi'"йак завеш!Тtали овој научној ус!Тtанови. Тако је ПеШровиhева књиzа
Феноменолошко uресликавање објављена захваљујуhи Заgужбини Jeлucaвeiiie и

Милана Јанковиhа; йоgробније у књнзu Заgужбине ll фонgови, Срйска краљевска
акаgемнја, Сйоменuце, књ.

8,

Бeozpag,

1936, сШр. 115-118.
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деја разрађена у овој књизи састоји се у следеhем. Сваки
факт, све што по људском схватању постоји, или бива, или
што се може замислити да постоји или да бива, састоји се

од одређених појединости везаних за конкретна или апстрак

тна биhа као њихове носиоце. Те појединости, кад се изразе на људски

начин, казују нешто у о нечему х; ово нешто х је носилац онога што се
за њега казује.

У бескрајној разноврсности тих појединости, тога у, има их и та
квих које се могу везати за биhа, за то нешто х, йоiййуно независно

og

њихове сйецифичне конкре(йне йpupoge. Такве би нпр. биле поједино
сти које се односе на математичка биhа, на број, величину, ред; или оне
што се везују за синтактичке појмове, за појмове формалне логике итд.
Оне међу таквим појединостима које зagupy и у сушiйину факаiйа,
саgржавајуhи у себи и нешiйо шiйо

gaje мo'iyhнociйu за

йозиiйивне ло'iи

чке gеgукције које би доводиле до предвиђаља факата, до испуњавања
форме садржајем, до сазнавања нових појединости у томе садржају,

биhе сматране као феноменолоutке йојеgиносiйи. Носиоци таквих поје
диности су феноменолтика биhа, а факти обележени одређеним ску
пом таквих појединости су феноменолошки факiйи.
Тако се нпр. све појединости што се односе на број, величину, ред
имају сматрати феноменолошким појединостима у горњем смислу;
математичка биhа као феноменолошка биhа, а математички факти као
феноменолошки факти. То, међутим, није случај са синтактичким или

формално-логичким појединостима, биhима и фактима. Ови, истина,
задовољавају основну погодбу независности од конкретне природе
ствари, али се односе само на голу форму, апстрахујуhи ову од садржа

ја без икакве везе са овим, и стога не садрже у себи ништа што би
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омогуhило предвиђаље факата у томе садржају. Неоспорно је да и те
форме могу унеколико доприносити предвиђаљу, али саме по себи, онак
ве какве су, оне то не могу чинити ако се не доведу у интимну везу са не

чим што зависи од самога садржаја и што задире у саму суштину факата.

Питаље које се, у првоме реду, мисли расправљати у овим разма

траљима јесте ово: йореg йојеgиносiйи нейосреgно везаних за броЈ~ вели
чину и

peg,

има ли и gpy'lиx феноменолошких йојеgиносiйи које би Шо

биле саме йо себи, нейосреgно и без йоiйребе

ga

се йреiйхоgно goвegy у

везу са бројем, величином и реgом?
Да би се имао одговор на питаље, потребно је стати на једно узви

шеније гледиште, па узети у посматраље не биhа и факте појединих, ма
колико пространих научних области, веh одједном целокупан свет биhа
и факата, без икаква обзира на љихову конкретну природу. Поједине

научне области обухватају биhа и факте везане за једну одређену кон

кретну природу, а да би се запазили и издвојили биhа и факти незави
сни од те природе треба у мислима збрисати границе појединих области
и непосредно посматрати свет у коме се једне исте појединости провла
че кроз бескрајно шаренило спољних обележја, љиховог спољљег руха .

.

И тада је у томе бескрајном шаренилу и диспаратности могуhно сагле
дати зајеgничке йојеgиносiйи, заједничке црте и одлике које, са једнога
заузетог гледишта, запажа било непосредно посматраље, било дубља и

суптилнија научна анализа, било поетска интуиција. То су оне црте по

којима људска свест йресликава један скуп биhа и факата на други је
дан, љему сасвим диспаратан скуп који са љиме, по својој конкретној
природи, не мора имати ничега заједничког али при чему слика и ори
гинал ипак имају као заједничко скуп одређених појединости.
Тако се нпр. мноштво разноврсних и међу собом потпуно диспара
тних механичких, физичких, физиолошких, патолошких, економских,

социолошких и других појава пресликава, једна на другу, по љиховој
заједничкој црти: осциловање измеЬу gвеју крајносiйи, наизменично
йриближавање јеgноме среgњем сiйању, йролажење кроз Шо сiйање и

уgаљавање

og ње'lа. -

Освајачка бујица дивље, необуздане хорде и воде

на бујица имају као заједничку црту: gејсiйво инiйензивно'l имйулсивно'l

факiйора који јача са йрейонама шiйо му се сiйављају насуйроiй.
времена и ток велике реке имају као заједничко: независносiй

- Ток
og оно'lа

utiйo са собом носе и оно'lа йореg че'lа йролазе, као и Шо шiйо се никаg

не враhају своме извору, тј. што им се топохроничне путаље љихове фи

гуративне тачке никад не затварају.

-

Свемоh великог освајача пресли

кава се на кружни водени талас, са којим она има као заједничко: не
шiйо utiйo слаби уколико се више шири.

-

Тиха старачка смрт пресли

кава се на пешчани часовник са којим има као заједничко: йосiйуйно,
Шихо 'lашење, ла'lано и неосеШно ишчезавање.
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Једна тако добијена слика може се и сама пресликавати на другу,

опет по истим заједничким појединостима; нова слика пресликава тада
и првобитан оригинал. То се може понављати произвољан број пута и

добијена последља слика пресликаваhе читав низ скупова факата, па
увек и сам првобитни оригинал. Кад је та последља слика таква да у љој

поједини саставци имају што је могуhно шире, општије, значеље, а да
при том није пређена граница преко које се у љој престаје распознавати
скуп карактеристичних заједничких обележја свих тих скупова факата
преко којих се прешло док се до ње дошло и које она пресликава, слика
је израз једнога Шийа факаiйа. Факти које она илуструје могу се, у вели
коме броју случајева, и непосредно йресликаШи у Ший. Свака научна
област има своје типове факата, од којих сваки обухвата бескрајно
много појединачних факата што их пресликава. У механичким појава
ма такав би нпр. један тип био транслација или ротација са својим кине

матичким појединостима; у физичким појавама индукција или полари
зација; у биолошким поступна еволуција или мутација; у правним од
носима факти те врсте у својим најопштијим облицима, изражени тако
да обухвате све појединости и случајеве исте врсте (нпр. општи факти

којима се дефинишу најопштији правни појмови иступа, преступа,
злочина, правних лекова итд.).
Дешава се да се при таквом пресликаваљу може иhи тако далеко

да саставци слике изгубе свако специфично конкретно зна~i:еље, да су
сведени на нешто апстрактно што се, као нпр. број, величина, ред, мо

же везати за најдиспаратнија биhа, без обзира на конкретну природу
ствари, а да при том ипак задржавају у себи могуhност за позитивне ло

гичке дедукције и предвиђаље факата. Слика тада изражава једно фе
номенолошко биhе, један фено.меиолошки

iiiui'i фaкaiiia.

Такав би нпр. један тип био овај: неULШо слаби уШолико јаче уко
лико се вuUle Ulupи; тип пресликава нпр. слабљеље металне шипке која
се издужује на рачун дебљине, или слабљеље кружног таласа који се

шири распростируhи се по површини воде, или слабљеље свемоhи осва
јача ширељем државе итд.

-

Такав би тип био и јачање и.мйулсивно'i

факШора са с.меШња.ма на које наилази; тип пресликава нпр. водену
бујицу која руши препоне, или освајачки налет дивље, необуздане хор
де.

-

Такав је тип и йериоgично .мењање изазвано йериоgични.м узро

ко.м, који пресликава појаву морске плиме и осеке, или дневне промене
јачине мирисних еманација у цвету биљака.

-

Таква је сйецифичносШ

реакШивне .мо/ш нече'iа йре.ма сйољни.м уШицаји.ма, тип који преслика
ва акустичку, оптичку или електричну резонанцију, или имунитет орга

низма према одређеној врсти бацила и осетљивост према другој каквој
врсти.
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Најпространији феноменолошки тип факата био би овај: два су
скупа ( <i'1) и (<pz) у таквој узајамности да кад год је остварен скуп ( <р 1 ),
бива остварен и скуп ( <р 2 ). У начину на који поједини саставци скупа (<р 1 )

суделују при таквој узајамности, у постојаљу или биваљу онога што
изражава скуп ( <р2 ), огледа се улоiа саставка пре томе суделоваљу.
Скуп улога свих саставака скупа (<р 1 ) повлачи тада као последицу,
ефекаШ, скуп (<р2 ). Познаваље тих улога доноси са собом могуhност
йреgвиђања факата садржаних у (<р2 ). Такве би нпр. улоге биле: улога

импулсивног или депресивног фактора; улога сметље, препоне, отпора;

улога инерције; улога изазивача, регулатора, компензатора, стабилиза
тора; координативна улога; улога терена, клице; улога саставка коре

лативног ланца; разноврсне математичке улоге што се огледају у обли

цима образаца у којима фигуришу љихови носиоци итд.

Улоге садржане у једноме феноменолошком типу факата неза
висне су og сйецифичне конкреiuне йpupoge својих носилаца. Једна иста
улога може се везати за најдиспаратније носиоце, како материјалне, та
ко и инпондерабилне природе. И.мйулсивни фaкiiiop нпр. јавља се час у
облику привлачне силе материјалних делиhа, час као трансформатор
ска сила при хемијским реакцијама, час као деструктивна сила бацила
при развијаљу болести, час као импулсивна снага срца, као покретачка

моh идеја, као политичка тежља итд.

-

Дейресивни фaкiiiop се јавља

час у облику теже при усправном пељаљу тела, час као тежља светло
сних зракова да смаље притисак течности у биљним hелијама, час као

депресивни утицај извесних афективних стаља која задржавају акцију
покретачке моhи идеја, као опозиција у парламентарном животу итд.

-

Улоiу изазивача игра час електрични додир који изазове интензивну
хемијску реакцију, час варница која произведе експлозију, час светлост
у тренутним фотохемијским реакцијама, час какав сиhушан случај који
:Изазива крупан политички догађај итд.

-

Peiyлaiiiopcкy улоiу игра час

центрифугални регулатор при кретаљу парне машине, час крила при
ротационом кретаљу машинских делова, час минералне соли на повр

шини водених организама које регулишу процес дисаља, или метални
сток при банкарским трансакцијама, или понуда и тражља у економ
ским појавама итд.

-

Теренску улоiу игра час распоред маса или каквог

другог скалара у феноменском пољу, час опште стаље организма при
љеговој одбрани од акције бацила, општи карактер личности при ље
ним поступцима изазваним каквим спољним фактором; опште распо

ложеље у једној епоси, ситуација у парламенту итд.
Свака од улога таквог општег карактера представља по једну
фено.менолошку улогу која има карактеристична обележја феномено
лошких биhа, а за љу везане појединости имају одлике феноменоло
шких појединости и факата.
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Тиме је веh унеколико дат одговор на напред постављено питаље:

йореg оних шШо се нейосреgно оgносе на број, величину, peg, има и

gpy'iиx феноменолтиких биhа, йојеgиносiuи и факаШа који су Шо и сами
йо себи, нейосреgно онакви какви су, и йре но шШо би се свели на gpy'ie
какве реgукШивне елеменШе. Тиме се, међутим, не мисли казати да ли

се оне, дубљом анализом, моhи још и даље сводити. Али баш и да то
буде случај, веh и у непосредним својим облицима феноменолошке
улоге задовољавају погодбе које обележавају феноменолошке објекте:

he

независност од конкретне природе ствари и могуhност за љих везаних

позитивних редукција које доводе до предвиђаља факата.*

У једноме феноменолошком типу факата могу се тада разликовати:

1.

један одређен скуп феноменолошких улога, са феноменоло

шким појединостима које их карактеришу;

2. један

одређени скуп факата који су ефекти суделоваља тих уло

га у посматраноме типу, тј. који се могу сматрати као последица тога
суделоваља.

Узајамност између скупова
ља скупа

2.

помоhу

1.

Скуп

1. и 2. доводи до могуhности предвиђа
1. је, стога, йримаран, а скуп 2. извеgени скуп

у феноменолошком типу.
У примарном скупу увек се може разликовати:

а) нешто што се у љему може континуално или дисконтинуално
мељати, а да тип не изгуби ништа од битнога, тј. ништа од онога што га
карактерише са гледишта са кога се посматра;

б) нешто што се не може мељати, а да тип не изгуби шта од таквих
битности.

Скуп означен под б) је један скуп факата у коме су означене само
феноменолошке улоге што суделују у постојаљу или биваљу онога што
слика

-

тип

-

изражава, са феноменолошким појединостима које кара

ктеришу у слици садржану комбинацију улога. У томе се скупу никаква
улога не може ни придодати, ни уклонити, ни сменити другом каквом,

а да тип не буде измељен у нечему што је у љему битно. Такав скуп

представља један одређен феноменолошки йроШоШий факата. Прелаз
од једнога прототипа на други био би извршен или придаваљем, или
уклаљаљем, или сменом КОЈе улоге другом.

Променама наведенога под а) добијају се само маШемаШичке ни
јансе састанака једнога истог феноменолошког типа, које не мељају ље-

* Петровићево навођење: јачање имйулсивних фmauopa са смейlњама, реzула
йlорске улоzе, йlеренске улоzе, реgукйlивне йојаве, излаз, улаз и друго, а што ће све де
таљно проучити, формално гледано, то су све веома познати термини и добро проучени
у кибернетици и њеним савременим областима. Могуh је закључак, да су Петровићеви
објекти до данас остали исти, а савремена наука и технологија учинили су своје (пр.

пр.).
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гово карактеристично обележје са гледишта са кога се посматра. Такве

нијансе, било у реалности, било само у мислима или осеhајима, може
имати све што улази у оквир свесног садржаја. Све то може бити, или

се замишљати, веhе или мање, јаче или слабије, осетније или неосетни

је од нечега са чиме се упоређује; компаративи и суперлативи, који се
употребљавају на свакоме кораку и у обичноме животу и у науци, по

казују то довољно јасно. Поједини састанци посматраног скупа могу и
сами, независно посматрани, у реалности или у мислима, расти или опа

дати, јачати или слабити, и то чинити брже или спорије од нечега са
чиме се упоређују. Они могу, у једноме тренутку или одређеним прили
кама, достизати свој максимум, минимум или оптимум, показивати
ритмички карактер; могу се јављати интермитентно, периодички или
апериодички; могу имати промене континуалне или са прекидима и

скоковима итд. И такве се појединости могу везати за носиоце како
материјалне, тако и импондерабилне природе.
Уочимо, као пример, феноменолошки тип коме припадају: крета

ње материјалне тачке под утицајем одређене механичке силе, флук
туације електрицитета изазване одређеном електромоторном силом и
перипетије болести која је ефекат бацила. Као примарни скуп у типу
има се сматрати: gејсiйво имйулсивноz факiйора чија јачина може биiйи

сiйална или йроменљива, али је независно

og јачине

ефекiйа. Изведени

скуп садржи: јачање ефеката у току времена и застој при томе јачању у

тренуцима кад се јачина фактора сведе на нулу; убрзаваље јачања ефе
кта кад расте јачина фактора итд. У примарном скупу оно што је битно
са гледишта механизма појаве јесте дејство импулсивног фактора, чија

је јачина независна од јачине ефекта: то је йртuоiйий за посматрану
класу појава. Оно што се може мењати, а да се не изгуби ништа од тип

ски битнога, јесте специфичан начин промене јачине фактора у току
времена: то су маiйемаiйичке нијансе у прототипу појаве.
У о чим о, као други пример, феноменолошки тип који обухвата
продукцију вољних аката и борбу двеју противничких војски. Прототип

је: борба jegнoza скуйа имйулсивних и gейресивних факiйора [А) у пси
холошкој појави:

1.

импулсивне моторне тежње везане за поједина ста

ња свести, за идеје, за

ocehaje; 2.

депресивне, активне или реактивне те

жње везане за поједина афективна стања и које се опиру преласку у

акт; Б) у стратегијској појави:

војске;

2.

1.

нападне борачке трупе једне и друге

одбрамбене борачке трупе једне и друге војске] чија је колек

Шивна акција реzулисана јеgним факiйором који има коорgинаiйивну

улоzу [А) у психолошкој појави моh индивидуе да своје акте координи
ра међу собом,. да их управи у одређеном правцу, да их субординира
одређеном циљу и да им, у потребној мери, регулише јачину и смисао;

Б

)

у стратегијској појави: дисциплина, координација и једнакост у по-
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кретима], а све Шо у оgређеном скуйу йрилика који и2ра уло2у Шерена
[А) у психолошкој појави: општи карактер личности; Б) у стратегијској
појави: терен борбе]. Варијације јачина импулсивних и депресивних
фактора, као и јачине координације и елемената што карактеришу
теренску улогу, биле би математичке нијансе истога прототипа.

Уочимо још феноменолошки тип који обухвата велике, опсежне
факте опште еволуције: све йојеgино изgваја се gоцније из јеgно2 йрво
биШно2, ойшШе2, цело2; цело uge увек йре gелова, јеgно йре мно2о2а; јеg
нако, йpociiio йре различно2, сложено2; уколико је нешто првобитније,

ниже, утолико је простије, тј. његови су делови све сличнији једни дру
гима; оно утолико више личи на околину и све пасивније суделује у про

менама своје околине. Ти су факти битни за процес опште еволуције и

они састављају њен прототип; они су, у исто време, и саставци примар
ног скупа и из њих потиче скуп појединости заједничких свакоме вре

менском процесу еволуције комплекса прогресивним диференцирањем

·

састанака и њиховим индивидуалисањем, а на првоме месту један одре

ђен йореgак којим

he

се факти ређати један за другим у току еволуције.

У опште, оствареље једнога скупа феноменолошких фактора са
одређеним улогама и одређеним односима, како према карактеристи
чним елементима факата тако и међу собом, обележава један одређен

прототип факата; варијације тих фактора, у границама у којима тиме
прототип не губи ништа од типске битности, обележавају математичке

нијансе у прототипу. Такав је нпр. случај са скуповима математичких
фактора који у обрасцима или ставовима играју одређене улоге; или у
скуповима фактора који састављају тип механизма какве појаве.
Сваки прототип факата, по своме саставу и по начину на који је
добијен, има основну одлику феноменолошких бића: независносШ
ciiiaвaкa и целине

og конкреШне

ca-

йрироgе ciiiвapu. Он, поред тога, садр

жи у себи и мo2yhнociii за йреgвиђање која није изгубљена његовим
апстраховањем из одговарајућег феноменолошког типа. Напослетку,·
он има и једну одлику од нарочитог феноменолошког интереса: незави
сносШ и

og маШемаiuичких

нијанса својих caciiiojaкa. Према томе:

Сваки йpmuoiiiий фaкaiiia йpegciiiaвљa йо јеgну феноменолошку

инваријанШу, са 2лegишiiia йрема коме је формиран, за све маШемаШи
чке нијансе ње2ових caciiiojaкa и за све бескрајно разноврсне сйољне

конкреШне облике ње2ових манифесШација у cвeiiiy фaкaiiia.
Феноменолошко пресликавање, тј. пресликавање факата у фено
менолошке типове, доприноси, пре свега, томе да се примакне за КОЈИ

корак ближе идеалном, крајњем циљу позитивне философије: реgукци
ји бескрајно шарене слике свеШа фактuа на шiiio је мо2уhно йpociiiujy
скицу која јој је подлога и из које би се реална и потпуна слика имала
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формирати само ·придаваљем спољних, феноменолошки безначајних
појединости које не мељају саму скицу.

Али то пресликаваље има још један, не маљи позитиван значај:
овај долази од могуhноаuи йреgвиЬања које пресликаваље са собом до
носи. Феноменолошке улоге, обележене у посматраном типу факата,
допуштају позитивне дедукције које доводе до предвиђаља нових поје
диности. Таква предвиђаља донекле врши обична логика, али у мно
штву случајева она захтевају математички апарат који у томе иде мно
го даље. Па пошто се појединости са којима се при томе ради не односе
искључиво на обичне математичке појединости: број, величину, ред, то

се указује потреба да математичке методе обухвате, поред таквих поје
диности, још и све остале које се могу потпуно апстраховати и издвоји
ти од својих специфичних конкретних носилаца и проучавати.сами за
себе, у своме најопштијем облику, као што се то чини са чисто матема
тичким ПОЈединостима.

Тиме би се отворила једна пространа нау'!на област, област

Ma-

iiie.м.aiiiuкe у йроширено.м смислу која би имала обухватити све проб
леме поменуте врсте. У осталом, и модерна ма тематика се све више

развија и шири баш у правцу и у смислу тога ga йореg броја, величине и
pega, обухваШи и gруге ойшШе йојеgиносШи у свеШу факаШа, независне
og конкреШне йрироgе њихових носилаца.
Кад се, таквом математиком предвиђене, феноменолошке поједи
ности обуку у своја бескрајно разноврсна одела у којима се оне спољне
манифестирају у конкретном свету факата, добијају се појединачни, кон
кретни, запажљиви факти тога света. Ту се тада застаје пред бескрајном

разноврсношhу и диспаратношhу фактора који су носиоци једне исте
феноменолошке улоге. Једна иста улога појављује се, као митолошка
Протеа, са хиљаду аспеката, у најразличнијим специфичним спољним
облицима у којима обично или оштрије посматраље, или дубља анализа,

откривају, а песничка интуиција назире, да је све то у битности једно исто.
Расйоgела феноменолоиtких улога на разноврсне конкреШне факШоре и
сШвара бескрајно шаренило свейlа факайlа. Тако је исто разноврсно и
спољње рухо у коме се конкретно манифестирају појединости што
потичу из суделоваља феноменолошких улога расподељених на своје

конкретне носиоце и међу собом комбиноване на одређене начине.
Али ни предвиђаље није једина добра страна феноменолошког

пресликаваља. Са гледишта позитивне философије још је важније то

што се тим пресликаваљем долази до сазнаља ga се фено.менолошке
улоге .могу смайlраШи као феноменолтики реgукШивни елеменйlи у

конкреШном свейlу факайlа. Њиховим се комбинацијама формирају
прототипови факата; придаваљем математичких нијанса саставцима
прототипова и из љих изведених скупова факата формирају се феноме-
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нолошки типови, а кад се састанцима ових придаду још и спољни обли

ци њихових конкретних манифестација, ствара се бескрајно шарен кон
кретан свет факата.

Таква би, са општег феноменолошког гледишта, била интимна
сШрукШура и суштина света факата приступних људском сазнању.

Структура се, са тога гледишта, огледа у комбинацијама типова улога,
а суштина у ефектима тих комбинација и у спољним изразима, како ти
пова улога и њихових носилаца, тако и тих ефеката.

И тада се јавља једно питање од интереса не само са феноменоло
шког, веh и са философског гледишта: ga ли је скуй Ших реgукШивних
еле.менаiйа о2раничен или бескрајан?

Није потребно нарочито наглашавати да чисто спекулативна за
кључивања не могу дати одговор на то питање, као што и никаква фи

лософска умовања не могу одговорити на питање: да ли је скуп мате
ријалних елемената пондерабилног света, скуп хемијских елемената,
ограничен или бескрајан? Међутим, за тај скуп елемената добија се
ипак позитиван одговор кад се стане на једно земљиште сасвим разли
чно од спекулативног: на земљиште чисте емпирије. Тада се, према

данашњем познавању ствари, констатује да је тај скуп не само огра

ничен, веh и малобројан, и да је целокупан материјалан свет биhа скуп
комбинација, једињења тих бројно врло ограничених редуктивних еле
мената. Нема никаква изгледа да

he

се број састанака скупа тих елеме

ната напрецима науке повеhавати преко сваке границе, а има, напро

тив, изгледа да

he

се он смањивати, па можда и свести на јединицу.

Писац налази да би и на слично питање о скупу феноменолошких
редуктивних елемената у свету факата могла дати одговор једна врста

разматраља, опет у области емпирије, посматрајуhи ствари непосредно
онакве какве су. Одговор је тада овакав:
Скуй йроiйоiйийова љуgских схваiйљивих и изражљивих оzрани

чен је, и

iuo gociйa јако,

као и скуй фено.менолошких улоzа на које љуg

ска свесШ, као на реgукiйивне еле.менiйе, своgи свеШ факаiйа схваiйљи
вих и изражљивих.

Па ипак, поред све те ограничености, комбинације улога, са својим
ничим неограниченим премештањем у васиони феноменолошких просто

ра, састављају један скуп не само бескрајан, веh и трансфинитан. Матема
тичке нијансе и спољни облици манифестација повеhавају још у бескрај
ној мери моh континуума ефеката тих улога и чине да та моh прелази све
границе људске изражљивости. Па и поред свега тога, ту би се могло по
новити једно твр:l)ење слично ономе које је

Laplace,

у одушевљењу после

великих успеха небеске .механике у предви:l)ању астрономских факата, из
рекао о могуhности математичког инструмента за то предви:l)ање. Да по
стоји на свету таква свест која би познавала све феноменолошке типове
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улога што суделују у свету факата приступних сазнању, све њихове међу
собне комбинације у једном датом тренутку, као и њихове математичке

нијансе и спољне облике манифестација, њихове и њихових ефеката у
томе тренутку, за такву свест свет факата не би .имао никаквих тајни.

Њој, у томе свету, не би ништа било непознато, неизвесно или приписано
случају, како у садашњости, тако и у прошлости и у будуlшости.

По себи се разуме да таква људска свест никад неhе постојати, али
тиме горње тврђење не губи своју важност, јер је тачно и изражава

јасно, у једноме позитивном облику, непостижне погодбе за схватање
целокупности онога што уопште може уhи у оквир људског сазнања.

Осим тога, ако се никад неhе моhи имати оно што је потребно и дово
љно за схватање и предвиђаље целокупности, може се у појединим

областима то имати за одређене појединости у одређеним врстама фа
ката. Истраживање и сазнавање онога што за то треба, спада у области

појединих грана науке, и ове то у ствари и раде. Оставивши на страну
специјалне случајеве где се ради само о појединачним фактима или
скуповима факата, из којих се, по природи ствари, не може извуhи
ништа шире и општије, поглавити посао свих научних области и састо

ји се, поред дескриптивне стране, у томе да се сагледају и прецизирају
улоzе појединих фактора посматрањем, експериментом, логичким де
дукцијама, математичким апаратом итд. Кад се успело да се уочени
скуп факата схвати и изрази као ефекаШ оgреЬене комбинације улоzа,

није далеко од тога да се ствар йреслика на који од феноменолошких
типова и тиме подведе под нешто општије и узвишеније. Интерес тога

стварно постоји и може бити врло велики. Често "дрва сметају да се
види шума" која

he

се, у својој целини и у мањим појединостима, боље

сагледати кад се стане на узвишицу са које се боље и даље види. Осим

тога, у изгледу је да

he,

кад једном буде како треба разрађен, феноме

нолошки инструменат. као и математички, имати ту моh да "за нас
мисли и доводи до резултата тешко приступних или неприступних оби
чном умовању. А не треба губити из вида

ga

јеgан

og

сиzурних йу~uева

за Шу разраgу воgи йреко феноменолmикоz йресликавања факаШа йо
њиховим зајеgничким йојеgиносШима и йреко айсШракција онакве вр
сШе каквима је сШворен и усавршен gанашњи маШемаШички айараШ.

Такво пресликавање је, у исто време, и један поуздан пут за увођење
математичког апарата у области у које му је данас забрањен улазак.
У овој књизи је нарочито избегнут математички начин излагања

ради лакшег схватања онога што се мислило изложити. За онога који
је навикнут радити са математичким апаратом и излагати ствари на тај
начин не би било тешко све уведене апстракције маШемаШизираШи и
тиме их учинити прецизнијим и потпунијим. Циљ је књиге да створи

једну основицу за тај посао.

ПРВИ ОДЕЉАК

ПРЕСЛИКАВАЊЕ ФАКАТА
ПРВА ГЛАВА

ПРЕСЛИКАВАЊЕ УОПШТЕ

1.

п

Општи појам пресликавања

осматрајмо два скупа Е и Е', тј. две колекције од ограниче
ног или неограниченог броја саставака. Саставци могу
бити биhа или факта, ма какве конкретне или апстрактне
природе.

Кад је међу састанцима скупа Е и састанцима скупа Е' успоставље

на таква узајамност (coпespondance), стварна или конвенционална, да
према овој свакоме од карактеристичних саставака е првога одговара

по један одређен саставак е' другога скупа, сматра се да је скуп Е, као

ориfинал, йресликан на скуп Е' као његову слику према тој узајамно
сти. Саставак ei, скупа Е и саставак е( скупа Е' су хо.м.олоfи caciiiaвцu та
два скупа, а према истој узајамности. Пресликавање се сасШоји у Шоме

ga

се сваки каракШериаuични сааuавак скуйа Е смени својом хомоло-

2ом из скуйа Е' на који се Е йресликава.

Атрибут "карактеристичан" у овој дефиницији пресликавања до
лази отуда што се, у циљу пресликавања, не морају узимати у обзир сви

саставци скупа Е и преносити на скуп Е~ тј. смењивати својим хомоло
гама из овога скупа. У највеhем броју случај ева тражи се слика скупа Е

йосмаШрано2 са јеgно2 оgређено2 2леgишШа

G,

а са таквог гледишта не

морају бити од интереса сви саставци скупа. Кад се нпр. прецртава ка

ква зграда, у највеhем броју случајева од интереса су само контуре
њене и њених делова; сенке и боје не морају пре томе бити од интере
са.

-

Кад се тродимензионално тело пресликава у слику у равни, од ин-
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тереса су само једнакост хомологих углова и сталност пропорције хо
мологих дужина. -У механици и математичкој физици комплекси фак

тора (сила, отпора, веза и др.) пресликавају се у комплексе вектора и
тензора, при чему су од интереса само геометријске и кинематичке

појединости ових. - При пресликавању поступне хемијске трансформа
ције у мономолекуларним реакцијама на физичку појаву постепеног
намагнетисавања гвоздене шипке под утицајем магнета, од интереса је

само временски ток појаве, који је исти за обе врсте диспаратних поја

ва.

- Кад се освајачка бујица дивље, необуздане хорде пресликава на
водену бујицу која руши препреке, има се у виду само ова појединост:
дејство интензивног импулсивног фактора који је утолико јачи уко
лико су веhе препреке што му се стављају насупрот.

-

При песничком

пресликавању човечијег живота на запаљену буктињу често се има у

виду само та појединост што обоје, уколико су светлији, утолико мање
траЈу.

Исто тако, са једнога одређеног гледишта, слика може бити йоiй
йуна или овлашна, према томе да ли су сви њени саставци, карактери

стични са тога гледишта (а који могу саставља ти један континуалан
или дисконтинуалан скуп) узети у обзир, или само неки од њих. Једна
фигура се нпр. може овлашно пресликати само помоhу неколико ње
них карактеристичних тачака, па да се ипак има довољан поЈам о ономе

што је на њој од интереса. За дијаграм какве временске појаве у многим

.

.

случаЈевима од интереса Је сликом представити само то да крива, што

графички представља начин варијације кога њеног карактеристичног
елемента, монотоно расте или опада у току времена, или да осцилуЈе

између двеју крајности, или да има максимум, минимум, тачку застоја итд.
При пресликавању факата као скупова, хомологи су саставци они

који у једноме и другоме скупу играју хомоло2е уло2е, тј. суделују на
један исти начин у бивању та два скупа факата. Пресликавање се Шаgа
састоји у Шоме

ga

се сваки карактерисiuични саставак и ње2ова уло2а

у йрвоме скуйу смене својим хомоло2ама у gру2оме, на који се йрви скуй
йресликава.

Слика испољава оно што је на оригиналу карактеристично са

гледишта посматрања. Она даје могуhност да се из ње, сменом састава

ка њиховим хомологама са оригинала, овај реконструише у ономе што
је за њега карактеристично са гледишта

G.

Тако широко схваhен појам пресликавања много је општији од
онога што је везан за обично прецртавање предмета, а који је тиме обу-.

хваhен као врло специјалан случај. У таквоме најпростијем случају уза
јамност између оригинала и слике обично је успостављена једнакошhу
хомологих углова и сталношhу пропорције хомологих дужина. При
многобројним и разноврсним начинима геометријског пресликавања та
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је узајамност успостављена разноврсним односима између геометриј
ских елемената оригинала и слике у равни, у тродимензионалном или у

полидимензионалном простору. Таква су нпр. пресликавања: редукција

фигура по сталној пропорцији, перспективно пресликавање, стере
ографско пројицирање, пресликавање по котираним пројекцијама;
конформно пресликавање; пресликавање по афинитету и колинеацији,
по геометријском сродству; пресликавање разноврсним трансформаци
јама (инверзија, трансформација по реципрочним потезима, циклограф
ска пресликавања); пресликавања по принципу дуалитета или реципро
цитета; пресликавање Једне површине на другу, а према разним врста

ма узајамности (нпр. узајамности која потиче од прилагодљивости је
дне површине другој, или од пројективне прилагодљивости).
При узајамном пресликавању низова бројева и геометријских об
лика, а на чијем је принципу основана аналитичка геометрија, узајам
ност је успостављена утврђеним односима између бројних низова и гео
метријских елемената. Сличан је случај и са узајамним пресликавањем

бројних низова, геометријских облика и кинематичких елемената при
кретању тачке или система, а на чијем је принципу основана кинемати

ка. Тако је исто и са узајамним пресликавањем бројних низова, геоме
тријских, кинематичких и механичких елемената у рационалној меха

ници и њеним применама у физици (пресликавање нпр. сила и момена
та на векторе и површине; пресликавање електричних фактора на ли

није сила итд.).
Као што

he се видети из овога што следује, на пресликавање онако

широко схваhено као што је то напред учињено наилази се на свакоме
кораку, не само у свима областима науке веh и у свима манифестација

ма људског духовног живота. Пресликавање је једна истинктивна ду
ховна потреба човека. Оно је постојало и постоји и у најпримитивнијим

фазама развитка свести, и код најпримитивнијег човека, и у најразно
врснијим својим конкретним облицима.
Пре но што то буде покс.зано и истакнуто на видик улога пресли

кавања у општој феноменологији, треба подсетити на то да оно може
бити конвенционално или йрироgно, према прИроди успостављене уза

јамности између првобитног скупа као оригинала, и онога на који се
овај пресликава.

2.

Конвенционално пресликавање

То је оно пресликавање при коме је узајамност између саставака
слике и оригинала конвенционално, тј. кад она сама по себи не постоји
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веh је произвољно наметнута, али која се, кад је веh једном успоставље
на, при пресликавању више не мења.

Такво би нпр. било пресликавање биhа и факата на речи и рече
нице, и ових на писмене или симболичне ознаке; пресликавање тонова,

у погледу њихове висине и трајања, на музичке ноте; разноврсна пикто

графска, фонолошка, алегоричка и мнемотехничка пресликавања итд.
У математичкој теорији скупова познато је како се један пребро
јив скуп, ограничен или неограничен, и са ма коликим коначним бројем
индекса, може пресликати на један линеаран низ са само једним индек

сом; узајамност између скупа и његове линеарне слике постиже се кон
венционално успостављеним односом између индекса скупа и тога ли

неарног низа. Исти је случај и при пресликавању једнога скупа (Е) пре

бројивих низова Е са ма коликим коначним бројем индекса. Између са
ставака таквога скупа и тачака М што леже на бројној линији на сег

менту између О и 1 може се успоставити таква узајамност да свакоме
низу Е скупа (Е) одговара по једна тачка М на сегменту (0, 1) и да, обр
нуто, свакој тачки на томе сегменту одговара по један одређени низ
скупа (Е).*
Број

S који одређује положај

тачке М на сегменту

(0, 1) је сйекШар

низа Е; спектар је слика тога низа за такав начин узајамности и из те се
слике може тачно реконструисати и сам низ Е на који се она односи.

Сам начин узајамности је конвенционалан и сам по себи не одговара
ничему стварном. Али све што се од њега тражи јесте то да чини мо
гуhном ту реконструкцију.
Тако исто, зна се из теорије скупова да скуп функција са произвољ

ним коначним бројем независно променљивих количина има исту моh
као и скуп реалних позитивних бројева, па чак и као скуп бројева што
леже између О и

1.

На основу тога је могуhно успоставити узајамност

између свакога саставка једне ма које опште класе функција од ма
коликога броја променљивих количина, и скупа бројева што леже на
сегменту

(0, 1)

бројне линије. Свака поједина функција што припада

класи има као своју слику један број што лежи у размаку

(0, 1), сйекШар

функције; по томе спектру може се тачно реконструисати и сама функ
ција коју он пресликава. И ту је начин узајамности конвенционалан, са

том једном погодбом да чини могуhом такву реконструкцију.**
* О присуству савремених области математичких наука у делу Михаила Петро
виhа, као што је теорија скупова, најбоље погледати запажену расправу проф. др Ду

шала Адамовиhа Моgерне .ма!Тtе.лю!Тtичке gисцийлине, йосебно
ви.ма

Михаила Пе!Тtровиhа,

Споменица

meopuja скуйова,

Михаила Петровиhа,

Београд,

у раgо

1968,

стр.

289-304 (пр. пр.).
** Овде Петровиh има у виду своје математичке спектре до којих је дошао 1917. го
дине. У прво време, Петровиhев спектар је био врста функционала који повезује
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Тако се исто у теорији скупова и у спектралном рачуну доказује да
се једна одређена временска појава, ма какве врсте, природе и компли
кованости она била, може пресликати на један број што лежи између

Ои

1, сй~кШар

йојаве, који је њена слика на сегменту

(0, 1) и помоћу ко

га се поЈава може тачно реконструисати.

Могућност конвенционалне узајамности између факата ма које
врсте и бројних спектара и чини разумљивим мистичне слутње анти

чких философа, који су у свему што постоји и што бива привиђали игру
бројева. Питагорејци су тврдили да су бројеви сама бића, док је Платон
стављао бројеве, као атрибуте, поред бића која се могу чулно осећати.
Математичка конвенционална узајамност међу фактима и бројним спек

трима даје, бар у једноме погледу, прави, тачан, научни смисао који се
може придати философској визији грчких философа. Нити бића морају
бити бројеви, нити бројеви атрибути биhа, па ипак се међу биhима, фак
тима и бројевима може успоставити узајамност такве врсте да се свет
факата може на један конвенционалан, али потпуно одређен начин,

пресликати на свет бројева. Само што то, у таквом облику, није могло
бити јасно старим философима, јер могућност таквог пресликавања
претпоставља позитивна математичка знања која су у њихово време
потпуно недостајала.

3.

Природно пресликавање

То је оно пресликавање при коме је узајамност између састанака

оригинала и слике сШварна, тј. кад она сама по себи постоји и не може
се произвољно мењати.

Такво би нпр. било обично прецртавање редукцијом фигура по

сталној пропорцији, где се узајамност састоји у једнакости хомологих
углова и у сталности пропорција хомологих дужина; разноврсна геоме

тријска пресликавања при којима је узајамност успостављена односима
што постоје између геометријских елемената оригинала и слике; пер-

једну функцију у= /(х) U-": R --7 (0, 1)] са децималним записом броја, да би се доцније раз
вио у самосталну научну област. - И поред чиљенице да Петровићеви спектри нису по
стигли велики пробој у науци (нагли раст рачунара и развој нумеричке математике у

другом правцу), а донекле, били су једном и само једном преураљено оспорени (G. Р61уа,
Jahrbuch Ube1· die Fartsc11ritte der Mathematik, 47 ( 1919-1920), S. 320-321)- званично истори
ја француске математике (Е. Cartan) одала је дужно признаље и част Михаилу Петро
вићу да припада маљој групи научника који су потпуно самостално и оригинално за

сновали нову област у математичким наукама. - О спектрима погледати 5. кљигу Са
браних gела Михаила Пе!Тtровића, а посебно студију Ђуре Курепе СйекШрални йрин

цийи, Споменица Михаила Петровића, Београд, 1968, стр. 235-244 (пр. пр.).
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спективно, циклографско, конформно пресликавање; инверзија, транс

формација по реципрочним потезима итд. Свакоме саставку оригинала
одговара по један саставак слике, и обрнуто.

Такво би било и узајамно пресликавање бројева и геометријских
елемената једних на друге, са конвенционалношћу која произлази од
избора координатног система, јединица мера и знакова; затим, узајам
но пресликавање бројева и механичких елемената; пресликавање поја
ва свих врста на дијаграме који изражавају начине промена њихових
карактеристичних елемената, или њихове међусобне односе итд.

Такво је и међусобно пресликавање појава материјалнога света

(механичких, физичких, хемијских, биолошких) једних на друге, по узаЈамности која се састоји у њиховим заједничким појединостима, карак
теристичним са гледишта са кога се посматра. Електрична појава испражњавања кондензатора пресликава се нпр. на механичку појаву

кретања клатна: обе појаве имају свој временски ток са истим кине
матичким појединостима, осцилацијама карактеристичних елемената у
току времена, поступним слабљењем тих осцилација (амортизација) и
њиховим неосетним ишчезавањем, а све под утицајем одређених хомо

логих фактора.

Између једне и друге појаве може се, користеlш се тим заједничким

појединостима, успоставити таква једна узајамност да у свакоме тренутку
величини карактеристичног елемента једне од њих одговара тачно

одређена величина хомологог елемента друге појаве. Осим тога, и једна
и друга појава су резултати акција различних по својој конкретној приро
ди, али које имају исти феноменолошки начин активности, по коме се
свака од њих може пресликати на своју хомологу у другој појави. Свака
од двеју појава може се, према томе, пресликати на другу не само са
гледишта временског тока, него и са гледишта механизма поЈаве.

Кад се интензивни фактори ма које врсте, који јачају упоредо са

препрекама што им се насупрот стављају, упоређују са бујицом реке
која руши препоне, врши се такође једно природно пресликавање. Уза
јамност између слике и оригинала долази од заједничке или каракте

ристичне црте: деструктивна моћ која јача са отпорима на које наилази.
Кад се тиха старачка смрт пореди са пешчаним часовником који се
лагано, поступно, тихо испражњава, врши се једно природно преслика
вање, према заједничкој црти да се нешто поступно тихо гаси док нео
сетно не ишчезне.

Са гледишта са кога се овде посматра од битног је интереса баш
та врста пресликавања:

iiресликавање фaкaiiia
iiojegиuociiiи.мa.

jeguux ua gpyie iio

љиховим зајеgиички.м

ДРУГА ГЛАВА

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЈЕДИНОСТИ ФАКАТ А

4.

Елементи и суштине факата

Ма на који од људских начина био изражен факт, у таквом изразу
се увек налази нешто што се о нечему исказује. Оно о чему се то иска

зује зваћемо еле.менiйи.ма факта; оно што се о елементима исказује зва
ћемо сушiйино.м факта. Елементи и суштине су сасiйавци факта.

Најчешћи људски израз факта је став (реченица). Елементи су или
појмови, представе изражене речима, или други факти који у посма
траноме факту играју улоге елемената. Суштина факта исказује се ста
вом у коме би, са синтактичког гледишта, елеменат био подмет, а су

штина прирок. Казано језиком формалне логике, став исказује да је

један одређени елеменат (или скуп елемената) везан, или да није везан,
за одређени атрибут (или скуп атрибута), или обрнуто, да је атрибут
везан, или ниЈе везан за елеменат.

Поред таквог вербалног, постоје и други начини за изражаваље
људских факата, као што су разне симболистичке ознаке: комплекси

слова, математичке и хемијске ознаке и обрасци, слике у разним димен
зијама, музичке ноте, телесни покрети и гестови и др. Неоспорно је,

међутим, да се међу многобројним и разноврсним начинима тог изра
жаваља, изражаваље

речима,

ставовима и математичким инструмен

том не само има ставити на прво место већ да је оно одувек играло и да
ће увек играти најважнију и незамељиву улогу у развитку људске све
сти и сазнаља. "Оп

ne peut perfectionnel" le langage sans peifectionnei" la science ni la science sans le langage et, quelque cei"tains que fussent les faits, quelque
justes que fussent les idees qu 'ils avaient fait naiti"e, ils ne transmettraient encore
que des impressions fausses si nous n'avons pas des expiessions exactes рош les
I"endie" (Lavoisiel" у предговору свога Tmite de cћimie)*.
• "Не може се усавршавати језик без усавршавања науке, ни наука без усавр
шавања језика, а коликоrод да су чињенице извесне или колико биле исправне идеје
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Али, поред све изразитости, гипкости и способности за изражаЈ:sа
ње факата и њихових нијанси, саме речи и ставови нису у стању да
изразе сваки појединачни састанак неизмернога материјалног и импон
дерабилног света факата; њих при томе корисно допуљава математички

инструменат. Тачно је да се оно што се може изразити тим инструмен
том може исказати и речима. Али математика ту има то преимуhство

што се у њој са коначним бројем ознака може изражавати и безброј фа
ката бескрајним понављањем тих ознака по одређеноме закону (пра
вилности). То би се, истина, могло учинити и са ограниченим бројем
речи, али, са једне стране, тада би требало доказивати да такав став
исказује нешто што има смисла (као што се у математици чини са бес
крајним редовима, бескрајним верижним разломцима и др.), а, са друге
стране, било би практички тешко, па и немогуhе, сагледати шта би та

кав један израз имао да значи. Конвенционалним ознакама и обрасцима,
којима располаже математички инструменат, могуhно је не само изра
жавати чак и континуалне нијансе у фактима и тачно ситуирати сваку
фазу у тим нијансама веh и предвиђати факте једне из других, и то до
мере недоступне ма коме другоме начину изражавања.

5.

Заједничке појединости у суштинама факата

Више факата

(1)
могу имати у својим суштинама нечега заједничког, тј. може постојати
један одређен скуп факата

(1)

чија се суштина може привезати за одре

ђене елементе свакога од факата

пу

(1).

(1) јесу зајеgничке йојеgиносШи
(1).

Суштине факата садржаних уску

(заједничке одлике, заједничке црте)

факата

Сви факти, у неизмерној васиони факата, имају у својим суштина
ма заједничких појединости. Такве би нпр. биле оне што се односе на

број, величину, ред, међусобне односе и др. Оне су многобројне, али
нису све од интереса кад се факти посматрају са једнога заузетог
гледишта. Гледишта су многобројна и разноврсна, а кад се посматра са

једнога од њих G, узимају се у обзир само оне заједничке појединости
које су од интереса са тог гледишта. Оне састављају заједничку сушти
ну

(F)

факата

(1)

посматраних са гледишта

G.

које су се из њих радиле, оне би нам још увек преносиле само погрешне утиске кад не

бисмо имали тачне изразе за њихово казивање"(превод пр.).
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Формирање заједничке суштине

(F)

врши се на тај начин што се,

узевши у обзир оне суштине s~> факата (1) које могу имати чега заједничког, а од интереса са заузетог гледишта

G,

као и елементе е~> ве

зане за те суштине, уклањају специфични конкретни карактери у сва
коме од њих, дотле док се не добије нешто што ће бити садржано у сва

коме појединце од факата

1. док

(1),

тј. дотле

се један елеменат е 1 факта/1 , један елеменат е 2 факта.f2 итд.

не сведу на један исти фиктивни елеменат е као нешто што би се, при

давањем онога што му је тако одузето, идентификовале у факту .f1 са
елементом е 1 , у факту ћ са елементом.f2 итд.;

2.

s 1 факта.f2 , суштина s2 факта/2 итд. не сведу на
s која би се, придавањем онога што јој је
идентификовала у факту.f1 са суштином s 1, у факту ћ са

док се суштина

једну исту фиктивну суштину
тако одузето,
суштином

s2

итд.

З. док се тако апстраховање специфичних карактера не изврши са
свима елементима

факта

.ft

факта

.12

е2,

е~, et,
"
"
е~, е2,

St,

"
s~, St,

факта

s2, s~ s2"

факта

et,

и са свима суштинама

.ft
/2

за које оно буде могућно и од интереса са гледишта

G.

Као што се види, формирање заједничке суштине датога скупа (1)
је једна операција слична оној којом се у аритметици одређује највећи
заједнички делитељ датога скупа бројева или највећи бројни квадрат,
куб итд. са којим су дељиви ти бројеви, а што би, у горњем проблему,
било аналого разним гледиштима

G.

За факте (1) из којих је тако апстрахована њихова заједничка су
штина (F), сматраће се да, са гледишта G, припадају једној истој ана
лошкој ipyйu, карактерисаној суштином

F.

6. Примери заједничких појединости у суштинама диспаратних факата
Оставићемо на страну безбројне заједничке појединости суштина
факата исШе конкреГйне йpupoge, за које је природно и очевидно да

морају имати многобројне заједничке црте. Такве би нпр. биле зајед-
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ничке геометријске појединости код полигона или коничних пресека;
заједничке физичке особине материјалних тела; заједничке биолошке
црте индивидуа исте органске феле; правилности, закони без којих не

ма ни једне области науке итд. У тражењу таквих појединости и састо
ји се поглавити задатак сваке науке. Њихова многобројност биће све
већа уколико се дубље, шире, и са што суптилнијом анализом буде
продирало у свет факата што припада једној научној области.

Али оно што је од битног интереса за разматраља која су предмет
ове књиге Јесте егзистенција карактеристичних заједничких поједино
сти и у фактима најgисйартuнијих конкреiйних йрироgа, који не мора

ју имати никакве међусобне везе и у којима iйа йрироgа не иzра никакву
улоzу. Не узимајући у обзир очигледне, безначајне, тривијалне поједи
ности такве врсте, из којих се не може извући ништа што би било ма од

каквог интереса, подсетићемо, примера ради, на неке од заједничких

појединости потпуно диспаратних факата које се приказују кад се фа
кти посматрају са појединих, кадшто врло специјалних гледишта. Оне
су, понекад, површне и очигледне, али је покаткад потребна дубља

анализа или јака песничка интуиција да би се оне запазиле. Тако:
Велики број међу собом диспаратних механичких, физичких, фи
зиолошких, патолошких, економских, социолошких и др. појава и рит
мичка кретање клатна или морска плима и осека имају, са гледишта
временског тока појаве, као заједничку црту осциловање измеЬу gвеју
крајносШи, наизменично йриближавање јеgноме среgњем сiйањ у, йро
лажење кроз iйо сiйање и уgаљавање

og њеzа.

Појаве резонанције (акустичке, оптичке, електричне и др.) и поја
ва имунитета који добија живи организам према једној одређеној врсти
бацила, имају са гледишта механизма појаве као заједничку одлику сйе
цифичносiй реакiйивне моhи йрема оgреЬеним сйољним имйулсивним
факiйорима.

Освајачка бујица дивље, необуздане хорде и водена бујица која
руши препреке имају, са истога гледишта, као заједничку црту gејсiйво

jegнoza инiйензивноz имйулсивноz факtuора који јача са йрейонама
шШо се сiйављају насуйроiй њеzовој акцији.

Мењање јачина мирисних еманација у цвету биљака у току дана и

ноћи и морска плима и осека имају, са гледишта тока појаве и њеног
механизма, ову заједничку црту: йериоgичне варијације изазване јеgним
имйулсивним узроком који се мења йериоgички, са сiйалном времен

ском йериоgом

og 24

часа (сунчане радијације и месечева атракција).

Остварење вољних аката и перипетије борбе двеју непријатељ
ских војски имају, опет у погледу тока и механизма факата, као заједни
чку црту борбу gва скуйа анiйаzонисiйичких факiйора, реzулисану

jeg-
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ним факiliором са коорgинаiliивном уло2ом, воЬену у јеgном скуйу йри
лика који у њој и2ра уло2у Шерена.

Флуктуације бројних јачина двеју непријатељских војски које у
једно исто време и добијају помоћ и разређују се претрпљеним губици
ма у борби, и промене количине воде у двама резервоарима који се у
једно исто време пуне доведеном водом и испражњују истицањем кроз
пукотине, имају у погледу међусобних бројних односа ову заједничку
црту: gва йара aнilia2oниciliuчкux фaкiliopa (Р 1 , Q1) и (Р 2 , Q2), који сви
јачају у ilioкy своzа gелања; у јеgноме йару имйулсивни фaкiliop Р јача

слабије но gейресивни фaкiliop

Q, а у gpyzoм йару Р јача инiliензивније
Q; резулШаШ је најйре йоШйуно изјеgначење бројне јачине јеgно2 и
gpy2o2 йара факШора, а og Шаgа све ве/ш бројна наgмоhносШ gpyzoza
но

йара наg йрвим.

Зна се да, за извесне медикаменте, не само јачина веh и смисао
њиховог дејства зависи од употребљене им дозе, тако да сувише јака
доза има дејство супротно ономе које има мала доза (нпр. разређен
раствор кинина у води појачава фагоцитарну моћ у одбрани организма

од бацила, док концентрисан раствор слаби ту моh). Слично дејство
има и топлота на кретање часовника са клатном, кад му је механизам

подмазан уљем; трајање осцилација клатна повећава се са његовим
топлотним истезањем, према чему би изгледало да би повишавање тем

пературе, које чини да се клатно истеже, требало да има за ефекат
успоравање часовника, а снижење температуре његово убрзавање. Ме

ђутим, у ствари је често обрнут случај: топлота дејствује у једно исто
време и на клатно и на мазиво, што чини да, кад се нпр., температура

снижава клатно се скраћује (што би повукло са собом убрзање ча

совника), али се у исто време мазиво згушњава што повлачи успора
вање, па кад ово претегне над убрзавањем ефекат дејства топлоте биће

успоравање часовника. Обрнуто је кад се температура повишава. Али
такво дејство топлоте траје само дотле док се не пређе једна одређена
температура; преко ове, лубрификација мазива и отпор који оно чини
при кретању механизма мења се неосетно, тако да долази у обзир само

прва врста ефекта топлоте, истезање клатна, које повлачи са собом

успоравање часовника. Резултујући ефекат мења, дакле, свој смисао
кад јачина фактора пређе одређену меру.- Слично дејство има и пови
шавање температуре на осетљивост мишића; слаба повишавања тем

пературе повећавају ту осетљивост, а јака повишавања је слабе. Сли
чан случај је и са познатим физичким фактом: кад се магнетише ме
тална жица која се у исти мах и упреда, њена торзија јача док магнети
шућа сила не достигне једну одређену јачину, а почне слабити кад је та
јачина пређена. Исто тако, ако се завртањем упреда танка метална

шипка изложена дејству магнетишуће силе њено намагнетисање расте
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при слабим торзијама, а слаби при јачим.- Напослетку, сличан је слу
чај и са ефектима људског законодавства: претерано строге одредбе
закона имају ефекат сасвим супротног смисла онима који се хоће и који
би се постигли умеренијим одредбама. Заједничка одлика свих тих дис
паратних факата састоји се у томе што акiТlивни факШор мења не само
јачину веh и смисао сво2 gејсШва каg му се јачина йовеhа йреко ogpef)eнe
'iранице.

Административни апарат у држави и крвоток у организму имају,
са гледишта начина њиховог учешћа у одржању комплекса за који су

везани, као заједничке црте: неойхоgноаu за йравилно функционисање
ко.мйлекса, начин којим се сйровоgе (канализација); сваки најмањи за
сШој йроизвоgи нела'iоgносШ; ако йојеgини ор'iани не врше ујеgно свој

йосао, јавља се болесШ; йонека се болесШ лечи сйољним акцијама (нпр.
подмазивање у обичном и преносном смислу) итд.
Ток времена и ток велике реке имају, са гледишта утицаја спољ
них фактора на њих, као заједничку одлику независносШ

og оно'iа йореg

че2а йролазе, а Шако!Је и og оно2а ~и~uо са собом носе (неумитност то

ка). Са другог једног гледишта они имају, са летом избачене стреле и
изговореном речју, ту заједничку црту

ga се никаg не враhају свом из

вору.

Тиха старачка смрт и пешчани сат имају са гледишта временског

тока заједничку црту која се састоји у томе ga се нешШо йосШуйно 'iаси,
ла2ано 2а несШаје и неосетно ишчезне.
На великом човеку и орлу песник налази ту заједничку црту да,
уколико се више узgижу, уШолико их је Шеже са2леgаШи, а за своју ви

сину кажњени су усамљеношhу.
Личности које брзо и тачно примају утиске од спољног света,

неометане навикама и предрасудама, џ осетљива фотографска плоча
непревучена инертним слојем који би јој слабио осетљивост, имају са
гледишта јачине рецептивитета као заједничку црту тај рецейШивиШеШ

неослабљен инерШним gейресивним факШорима.
Поступак који, ма колико се продужио са одређеним циљем,
ниуколико не доприноси довршењу посла и сипање воде у буре без дна

имају то заједничко што йореg све своје итuензивносШи осШају без
ефекШа.

За политику и пловидбу по отвореном мору налази се та зајед
ничка црта ga се иgе йо неси2урно;~ несШалној, немирној основици, изло
женој имйулсима мно'iобројних а несШалних йраваца и изнена!Јењима,

са којима је Шеже знаШи куgа се uge но иhи найреg.
За лаж и снежну грудву која се котрља низ снежно брдо налази се
то заједничко да све вииtе расШу шШо gаље иgу, gок се не йочну расйа
gаШи и ишчезаваШи, Шако

ga

их найослеШку несШане.
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Време које слаби успомене и провидан слој који апсорбује свет
лост што кроз њега пролази два су фактора који имају као заједничко

то ga йосШуйно слабе оно шiilo кроз њих йролази, и Шо уШолико јаче
уколико је gимензија факШора веhа.

За добро душевно расположеље и уље што подмазује машину налази се као заЈедничко то што оgржавају зgраво cz:uaњe и чувају 2а

og на-

рушавања.

За увреду и падање камена каже се да су уШолико осетнији уко
лико је веhа висина са које gолазе.

За понеке победе и стакло каже се да имају као заједничку црту
сјај йраhен кpiiloшhy која их убрзо йонишШи.
За историју и геологију налази се да, са једног специјалног гледи
шта, имају као заједничко слојеве разне йо времену и йpociilopy,

og ко

јих сваки има своје нарочиШе оgлике и оставља инgивиgуални Шра2 у
целокуйносШи.

Ocehaj,

у самоме тренутку кад се појављује, и хемијски реагенс у

тренутку кад се ствара у хемијској реакцији
заједничку одлику

(status nascendi),

имају ту

ga им је у Шоме ШренуШку gejciilвo интензивније но

gоцније.

Противници бирократизма налазе да чиновници једне админи
страције и књиге размештене у једној библиотеци имају то као заједни
чко што често највшие намешШени најмање су корисни.

Песник налази да љубав и магнетизам имају као заједничку црту
то што обоје йоларизирају у јеgном йравцу биhа која су им йоgложна.

ТРЕЋА ГЛАВА
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7.

Сличност сведена на истоветност

За један скуп факата

(2)
каже се да су међу собом слични са једнога гледишта

стоји један скуп

(F)

G ако

шта; сличносШ се тада састоји у самој егзистенцији скупа

се скуп

(F)

за њих по

заједничких појединости од интереса са тога гледи

(F). То чини да

може назватијезiро.м сличносiiiи факата (2) са гледишта
(2) припадају једној аналошкој 2руйи везаној са гледишта

Такви факти

скуп факата

(2)

G.
G;

је аналоииш основица језгра сличности (F). У језгро

сличности улази само оно што се, кад буде апстраховано ослободивши

га свога спољног руха, различног од једног факта до другог, покаже

као истоветно за све те факте. Језгро, дакле, своди сличносШ, ма коли
ко ова била површна или овлашна, на иciiioвeiiiнociii.

Језгро сличности нпр. која постоји између какве ритмичке физио
лошке појаве и осцилаторног кретања клатна састоји се у осцилација
ма нече2а око jegнoz среgње2 ciiiaњa; у језгро улази и заједнички факт
егзистенције једнога узрока нарочите динамичке природе, заједничке
за обе врсте диспаратних појава.
У сличности између морске плиме и осеке и промена мирисних

еманација у цвету биљака језгро се састоји у заједничкој йериоgично
сШи временско2 Шока йојаве и у суgеловању jegнoza имйулсивно2 фак

Шора, који се Шако!Је мења йериоgички.
Хлађење чврстог тела уједначавањем његове температуре са тем
пературом околине; губљење електрицитета наелектрисане течности
њеним испаравањем; трошење хемијског тела које се поступно транс
формише акцијом каквог физичког агенса или фермента; успораваље
кретања кугле

при

њеном

хоризонталном кретању у

течности исте

специфичне тежине итд. припадају једној истој аналошкој групи чије је
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језгро сличности акција узрока који се у Шоку йојаве мења йройорцио
нално јачини сво2а ефекiйа.

Дејство кинина у одбрани организма, дејство топлоте на осетљи
вост мишиhа и дејство људског законодавства у спречавању кривица
припадају истој аналошкој групи која има за језгро сличности: факiйор
који, йореg јачине, мења и сам смисао сво2а gejciiiвa каg му јачина йреЬе
оgреЬену 'границу.

Брзо и верно примање спољних утисака и осетљивост фотограф
ске плоче обухваhени су аналошком групом са језгром сличности: рецей
Шивиiйеiй неослабљен инер~uним gейресивним факiйорима.

Употреба медикамената у болести и правних лекова против суд
ских одлука припадају аналошкој групи са језгром сличности: реа2ира
ње на сiйварне или йреiййосiйављене неисйравносiйи, а у склаgу са йро
йисима за

iiio.

Распростираље лажи и котрљање снежне грудве низ брдо имају

као језгро сличности: шiiio се gаље иgе све

he

више paciiiи, gок се не йо

чне pacйagaiiiи и не ишчезне.

Вертикално падаље тешког тела у безваздушном простору и флук
туације електрицитета изазване електромоторном снагом сталне јачи
не, у проводнику без осетне селф-индукције, имају као језгро слично
сти: gескрийiйивни се елеменаiй мења йоg нейосреgним уiйицајем јеgно2

факiйора сiйалне јачине; елеменаiй

paciiie

йраволинијски у Шоку време

на, а ње2ов iiioiiiaлиiiieiii paciiie йараболички. Кад се и сам фактор мења

у току времена на какав начин независан од свога ефекта, елеменат
расти или опадати према смислу варијација самога фактора; он

he

he

до

стизати своје максимуме и минимуме у тренуцима кад је јачина факто
ра једнака нули.

Кад се каже да је плодна идеја у глави великог мислиоца слична
зрну пшенице које је пало на плодно земљиште, мисли се на сличност
чије је језгро: клица која, наиишвши на йо2оgан Шерен, развија се и

йроизвоgи мношiйво нових бuha.
Обичне загонетке из народних умотворина пружају подесне при

мере аналошких група чије је језгро сличности, са једног понајчешhе
врло специјалноггледишта, исказано самом загонетком, па се тражи да

се према томе језгру одреди који члан одговарајуhе му непознате ана
лошке групе.

Напослетку, и басне, са гледишта са кога се овде посматра, нису

ништа друго до пресликавање онога што је садржано у "наравоученију"
на какав специјалан, за свакога разумљив догађај. "Наравоученије" че
сто је, у исто време, и језгро сличности аналошке групе која обухвата
мноштво појава моралног света.
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Већ из наведених примера јасно је да у сличности факата не мора
игр~ти никакву улогу конкретна природа ствари. Сличност може по
стоЈати:

1. међу конкретним фактима, као нпр. између електричног напола
и притиска који врши вода падајући са извесне висине на точак са ло

патама (витао ), или, у напред наведеном примеру, између морске плиме
и осеке и мирисних еманација у цвету биљака;

2.

или међу апстрактним фактима, као нпр. међу појединостима ал

гебарских једначина и линеарних диференцијалних једначина.*

-

По

кривичном закону већа казна апсорбује маљу и резултат је, у дефини
тивном облику, исти као да мање кривице и нема; те маље казне само

отежавају друге ствари, нпр. помиловаље. Слично је код алгебарске суме
више сабирака: највећи сабирак даје суми знак као да остали и не посто
је; маљи сабирци само утичу на вредност суме. - Аритметичка средина
није увек најтачнија (истини најближа) вредност; слично је и са јавним
мишљељем,

или

са

резултујућом

одлуком

какве

велике,

гломазне

комисиЈе;

З. или међу конкретним и апстрактним фактима, као нпр. у наве
деним примерима за увреду и падаље камена, или за победе и стакло,
или за лаж и снежну грудву. Једна пространа аналошка група има, као

језгро сличности, прогресивно диференцираље у одређеном смислу
једнога комплекса елемената првобитно приближно једнаких међу со

бом, али које један интермитентан узрок врло слабо диференцира. Кад
акција тога узрока буде узастопце понављана велики број пута, ком
плекс ће поступно и лагано еволвирати у правцу елемента који је при
томе највише фаворизиран и тај ће му елеменат најпосле и дати свој
карактер. Тако се нпр. у биолошком свету врши природна вештачка се

лекција у дугоме низу генерација, под утицајем средине и наслеђа. Тако
се врши и механичко раздвајаље руда приближно исте специфичне
тежине помоћу центрифугалне машине, искоришћујући врло мале раз
лике које постоје између центрифугалних сила појединих састанака
смеше. На сличан се начин врши и раздвајаље међу собом врло сродних
хемијских елемената, или врло сродних врста бацила. Једна врло инте

ресантна психолошка појава објашљава се процесом исте врсте. Исти

је процес и онај на који се своди Graeffe-oвa метода за раздвајаље коре
на бројних једначина итеративним смаљиваљем међусобних пропорци
ја корена; еволвираље корена у једноме правцу постиже се узастопним

* О методолошкој сличности, која се заснива на аналоrијама, међу областима
математичких наука, подробно је писао Поенкаре са више анализе: аритметика/алrе
бра, алrебра/rеометрија и друго (А. Пуанкаре, О науке, Москва, 1990, стр. 393-396),
(пр. пр.).
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квадрирањем свих корена.* Исте су врсте и сличности запажене између
појединости хидродинамичких појава и криволинијских интеграла;
између геометријских факата на које се наилази у теорији минималних

површина и појава капиларности итд. Интересантан пример сличности
између конкретних и апстрактних факата дају физички и математички
спектри; та је сличност описана у идуhој глави овога одељка.

Напоменуhемо да и кад се посматра само један факт Ј, може му се
апстраховањем поменуте врсте дати облик који

he

имати одлике језгра

сличности, тј. бити састављен из факата
(З)

чије се суштине могу привезати за хомологе елементе једнога, у тај мах
ма и непознатога скупа факата

(4)
који, истина, није послужио као аналошка основица за скуп

(3),

али ко

ји би, према својој суштини, обухватио и сам факт f.
До језгра сличности може се, дакле, доhи његовим апстраховањем:

а) или из одређене аналошке групе као његове аналошке осно
вице,

б) или из само једнога факта .f сматраног као саставак фиктивне
аналошке групе (ј) за коју би се такво језгро могло привезати.

8.

Овлашне сличности исказане пресликавањем помоћу поређења,
асимилација, метафора, алегорија и афоризама

Запажене сличности међу диспаратним фактима могу бити дубље

или површније, потпуније или овлашније, према гледишту са кога се
посматра и према садржини језгра. Те сличности чине да један факт,

* Приметимо да је Петровиh још као студент прве године Филозофског факул
тета у Београду (1885/86) писао о Грефеовој методи. Саставио је читаву студију о овој
методи, где на место смене

у=х111 ,

m=21', pEN

уводи нову функцију
у= ах,

а>

1

и а бира произвољно и довољно велико. Са овом новом сменом, ах

>- .\"1,

Петровић је

изложио потпуно нову модификацију Грефеове методе. Професору је тада било 17 година
и овим првим радом најавио је жељу да у студијама математике трага за новим, да буде
оригиналан и свој (М. Стојаковиh - Д. Трифуновиh, ПеtТtровиhева .моgификација Гре
феове .мetТtoge за решавање алzебарских јеgначина, Математички весник 20 (1968), 4,
стр. 439-446), (пр. пр.).
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или скуп факата, једним својим аспектом подсеhа на други какав, њему
сасвим диспаратан, што даје повода оним честим компарацијама, аси

милацијама, метафорама, афоризмима и алегоријама које се у обичном
животу, и у науци, и у књижевности на свакоме кораку употребљавају.

Тиме се једни факти, таквим својим аспектом, йресликавају на

gpyze

сасвим диспаратне према узајамности која је исказана у њиховом језгру
~личности, запаженом или наслуhеном, а које таквом пресликавању да
Је његов прави смисао.

Време се нпр. пресликава на реку која се никад не враhа своме из
вору, која носи појаве као предмете, али на чији ток ти предмети ниуко
лико не утичу.

Простор се пресликава на обалу дуж које протиче велика, вечита
и непроменљива река времена, а коју река такође не мења.

Свест се пресликава на фоШоzрафску йлочу: рецептивитет за спо
љне утиске може бити ослабљен укорењеним предрасудама, као што
рецептивитет осетљиве плоче може бити ослабљен инертним слојем

којим је плоча превучена.
Интензивни фактори сваке конкретне прИроде, који јачају упоре

до са сметњама на које наилазе, пресликавају се на воgену бујицу која
руши препоне и чија деструктивна моh расте са тим препонама.

Појаве свих врста које се састоје у ритмичном осциловању нечега
између двеју крајности пресликавају се на осциловање клаШна, или на
йлиму и осеку океана; лирски су песници толико пута описивали коле

бања душевних стања, приливе и одливе људских страсти итд.

Жива а неодређена унутарња кретања људских маса пресликавају
се на врење, душевна узнемиреност на узбуркано море; напраситост,

после које долази душевна утишаност, на ексйлозију или тренутно елек
трично испражњавање.

Изненадна поразна вест, која је избила у тренутку кад јој се нико
није надао и која је толико раздрмала и раслабила нешто на чему се
годинама радило, тако да се то у кратком времену сруши, пресликава

се на ексйлозив који читаво брдо толико раздрма и поремети да се
сваки час може очекивати да се оно сруши.

Кад нам се брзо говори језиком који мало знамо, тако да једва која
од изговорених речи доспе до наше свести, то се пресликава на велики

cyg

са воgом који се нагло изручује у флашу са тесним грлиhем: једва

која кап уђе у флашу, а остала се течност бескорисно испросипа по тлу.

Лаж која се увеличава распростируhи се пресликава се на снежну

zpygвy која, котрљајуhи се по снегу, постаје све веhа.*

*

Са становишта механике променљиве масе Милутина Миланковиhа је инте
ресовала 'ipygвa сне'iа. Овај "Проблем котрљајуhе грудве снега" како гаје Миланковиh
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Кривични закони пресликавани су на разайеШу йаучину кроз коју
крупни инсекти пролазе, а ситни остају у љој ухваћени.

Економске кризе пресликавају се на болеаu, са љеном припрем
ном и акутном фазом, и фазом опорављаља; друштво се пресликава на
жив орiаниза.м, са којим има мноштво заједничких црта. Мноштво
појава свих конкретних врста пресликава се на борбу фактора, чије
околности, терен, перипетије, завршетак и епилог пресликавају оно

што се у појави има у виду; хемијске реакције пресликавају се на борбу
афинитета у одређеним топлотним, светлосним, електричним и др.
приликама; вареље на борбу дијастаза и желудачних секреција; мно

штво патолошких факата на борбу бацила и дефанзивних моћи орга
низма; психолошки процес продукције вољних аката на борбу импул

сивних и депресивних фактора, при којој општи карактер личности иг
ра улогу терена, координативна моћ свести улогу више команде итд.

Обично и толико распростраљено изражаваље у "преносном сми
слу" није ништа друго до пресликаваље овакве врсте о каквој је овде
реч. Оно што се хоће да каже и слика у којој је то пресликано увек
имају своје језгро сличности са гледишта са кога се ствар посматра; то

језгро и даје смисао таквоме изражаваљу факата. Довољно је да ориги
нал и слика имају као заједничко ма и најнезнатнију појединост, али ко
ја има свога интереса са гледишта посматраља, па да тај смисао одиста
постоји и да све то не буде само игра речи. А да се таквим преслика
ваљем може добити у јасности, схватљивости, изазиваљу живље слике
у свести, изазиваљу емотивних ефеката, јачем истицаљу лепоте итд.,
доказ су оне безбројне слике такве врсте на које се наилази на свакоме

кораку у поезији, кљижевности и свакидашљем животу, као што су
следеће.

После кише долази пљусак (Сократ Ксантипи, кад гаје ова најпре
изгрдила, па затим полила чорбом).- Дајем ти воду, али не дам извор
(Арабљанин који казује тајну, али не казује како ју је сазнао).
увек нађе нагиб којим ће отећи.
даље.

-

-

-

-

Вода

Кепец на глави џина види много

Наћи се између чекића и наковља.

-

Одвојити кукољ од жита.

Пресећи конац пре но што се он нераздрешиво сплео.

-

Звоно увек,

на исти начин, исту песму пева, без обзира на то да ли конопац вуче
побожан и добар човек, или неки нитков.

-

Кад краљеви граде, имају посла надничари.

Истерати клин клином.

-

-

Где је више светлости ту

је јача и сенка.- Кап воде камен дуби.- Један прут је слаб, а у снопу јак.

назвао, лично није решио, веh га је оставио отвореним (Д. Трифуновиh, Научне Шеме
које је Милутин Миланковић оставио отвореним, Дијалектика 14 (1979), 3-4, стр.
81-84), (пр. пр.).
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То се исто, и у још пунијој мери, огледа у поезији, која често нађе
необичну, неочекивану изразиту слику за оно што xohe да каже, а која
слика фрапира својом диспаратношhу са оригиналом. Песник пресли
кава амбицију на коља који не престаје пропиљати се и бацакати нога
ма док не обори јахача; врлину на намирисан цвет чији се мирис

oceha

у пуној мери тек онда кад се цвет сагори или трљаљем изгљечи; по сли
чноЈ слици просперитет се у животу испољава у пороцима, а врлине у

невољама. Они што траже силу и власт да би живели на миру и у сигур
ности пресликавају се на онога који се пеље на врх окомитог брда да би
избегао буре и громове. Искреност се пресликава на револвер који се
не сме испалити пред насем пролазника. Старачки савети се пресли

кавају на зимско сунце које осветљава, али не греје; право и дужност на
две палме које доносе плод само кад не расту сасвимједна поред друге;
нове почасти на ново одело на које се треба привиhи па да оно приличи;

живот на мрачну комору у којој су слике спољног света утолико јасни

је уколико је комора мрачнија; новац на јежа кога је лакше шчепати
него у рукама задржати; дубоке болове на таласе узбурканог мора који

наизменце наваљују и повлаче се, али само да би опет навалили и јаче
рушили; узбудљива реч на камен бачен у мирну воду који заталаса све

кругове у љој; љубав на кашу од које је прва кашика врела, а свака доц
нија све хладнија; машта на механизам који ради тек онда кад га покре
не пара, која је узбуђеље; илузије које се губе у старости на лишhе које
опада пред зиму; сузу, у којој се испољава све што се

oceha,

на кап росе

у којој се огледа цело небо. Ламартин песнички пресликава сан на лак
вео који један анђео диже свако јутро, али који једнога дана заборави
диhи. Почетак зиме песник пресликава у овакву слику: термометар,

сличан поноситом Сикамбру, охоло је ставио на главу нулу, коју је
доскора ногама газио.

Тако се исто и у кљижевности, па и у свакидашљем животу, дис

паратни факти међусобно пореде и пресликавају по заједничким им
цртама. Кад су Волтеру казали да су му списи осуђени на спаљиваље,

одговорио је да је то утолико боље: љегови су списи као кестени који
што су били печени, боље пролазе. Непозвани коментатори, који живе
од великог писца чије производе у великом броју случајева мрцваре
тумачеhи их често и произвољно, пореде се са паразитима писца, од

кога они једино и живе. Онај који предлаже једно, а чини друго, сасвим
супротно, пореди се са Сенеком који је своје "Презираље богатства"
писао на сточиhу од злата. Песимисти пореде живот са ружом, од које

је сваки цвет једна илузија, а сваки трн по једна реалност. Таквим поре
ђељем се нпр. идеја водиља пресликава на црвен конац који води кроз
лавиринт; нешто што се одбаци кад је искоришhено пореди се са исце

ђеним лимуном; чврст карактер, на коме невоље не остављају видљи-
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вог трага, пореди се са дијамантом који не запара ни најтврђи челик;
јавно мнеље са аритметичком средином масе бројева; цворови са сун

цем које обасјава и греје, али које испржи онога што му је сасвим близу;
народ без традиција са дрветом без корена; одлука са јегуљом коју је
лако узети, али тешко одржати; лажни пријатељи са сликом казаљке

сунчаног сата, која се види и показује време кад је небо чисто, а које

нестаје са првим облаком; тајну са мирисом од кога после дужег вре
мена не остаје ништа; искуство са лекарем који стигне после болести;
дух у телу са пилатом на броду; живот без догађаја са устајалом баром;

клевета са лажним новцем који ми не фабрикујемо, али чинимо да он
циркулише; угушена буна са буром која прочисти ваздух; предвиђаље

са мађијском лампом која пројицира слику прошлости на платно
будуhности; учтивост и љубазност са текуhом водом која заокругљава
и најтврђи шљунак; индивидуална мишљеља са часовницима који разна
показуЈу, ни два се не слажу, а ипак сваки од нас цени време по своме
часовнику; лаж са непролазним ходником из кога само тако можемо

изаhи ако се вратимо тамо од куда смо пошли; слаба воља са пламеном
свеhе који сваки, па и најмаљи, поветарац лелуја и може да угаси;

поништена сујета и надутост са мехуром од сапуна који се расплинуо од
убода иглом; сувише опширан говорник са фитиљем лампе која уто
лико маље светли уколико се више извуче из свога лежишта; кредит са

концем који, кад се једном прекине, више се не може повратити да буде
онакав какав је био; простор са бескрајним океаном у коме, по рела
тивистама, нема сталних тачака за оријентисаље, веh само пловеhих си
гнала итд.

Такве овлашне с;личности, а које ипак указују на егзистенцију
заједничких црта и имају своје језгро што им даје смисла, чине да се
сличним пресликаваљем говори нпр. о аберацији духа, о трењу између
политичких група, о конвергенцији људских напора према одређеном

циљу, о уzлу под којим се посматрају ствари, о йритиску догађаја, о
намаzнетисавању људских маса, о канализацији људских енергиЈа, о
растураљу маzле неспоразума, о

cygapy

мишљеља из кога искачу вар-

нице истине, о еруйцији гнева, о унутрашљем душевном йожару који
постаје

од

мале

искре

распирене меховима

мржље,

о

фаталном

зуйчанику који је закачио личност или нацију и вуче је неодољивом
снагом у пропаст, о зубу времена који је према некоме немоhан као зуб
старчев према ораху коштуљцу, о таласима живота КОЈИ нас носе као

тикву низ воду, о надуваном балону сујете из кога дуне оркан кад се
убоде; о победама које имају сјај бриљанта, али у исто време и његову
кртост; о свемоhи великог освајача која, као кружни воgени талас,
све јаче слаби уколико се више шири; о поезији која осваја тойлотом,
а не блеском; о крилима одушевљеља која се ломе у грубом додиру са
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реалностима живота; о легенди која се крисШалисала у току векова, о

методичком Шровању јавног мишљеља, о заiрејавању gухова за једну

идеју, о амбицији без кочила, о ~иежzииШу битних интереса државе или
покрајине, о идеји која је пустила gубок корен, о историској силуеШи
значајне личности чија се слика йројицира на йрошлосШ; о власницима
ойкољеним маiлом која им не да да у својој околини распознају ласка
вце и сплеткаше, о интересу као мирису капитала, о Шаласу незадово

љства који се распростире све даље кроз масу; о догађајима који уна
пред бацају своје сенке; о двама Шамнилима људске природе, незахвал
ности и зависти; о увредљивим речима које оgскачу и враћају се као Ше
ниске лойШе; о вихорима и чевртuијама политичког живота, о посла
ничком имуниШеШу итд.

Тако се исто, пресликавајући диспаратне факте једне на друге, на
свакоме кораку употребљавају изрази за које би могло изгледати да су

само једна стилистичка гола форма за изражаваље живописније но
простим набрајаљем стварних факата, а који, међутим, имају дубљи
смисао у стварној егзистенцији заједничких црта на слици и оригиналу.
Такви би нпр. били изрази:

йриШисак јавног мишљеља, морални йриШисак, расхлаЬено оду
шевљеље, кочило за амбиције, сенка догађаја, наелекШрисана руља, ра
сйаgање политичког режима, савиiПљива савест, муШна ситуација, йо

вршна интелигенција, леgени тон говора, мрачне мисли, сШрујајавног
мишљеља, gубоко поштоваље, йровиgне намере, мобилно мишљеље,

флоШанШна маса становништва, наgувана репутација, расШеiљив по
јам, бура од осећаја, йреокре~u у погледима, йрелом у животу, крила
маште, Шраiови прошлости, сной доказа, политички виgик, Шермоме

Шар расположеља, политички баромеШар, чврсШа воља, млака одлу
чност, ексйлозија смеха, изборна iрозница, миниран кредит, замрзнуШ
кредит, сШрукШура друштва, расйаљена или уiушена страст, тuмо

сфера лажи, gиверiенција мишљеља, Шежина речи, кривице, погрешке;
йоошШрено мерило за карактере, койрена прошлости, Шойла захвал

ност, йусШиња незнаља, свеiПлосШ знаља, gијамеШрално суйроШна твр

ђеља, iорчина

ocehaja, море

заборава, бујица речи, кључ тајне, скрхана

каријера, блеgа успомена, изблеgела прошлост, беочуiу ланцу догађаја,

yjegu година, чврсШе и лабаве тенденције на берзи, анемичне идеје,
оловно ћутаље, историјске буре и олује, велика gоза смелости, морална
равноШежа, конШуре догађаја, бацили рата, йерсйекШива опасности,

кора равнодушности, йразне фразе, Шрейерења душе, речиШосШ ци
фара, крисШална јасноћа стила, чврсШа влада; йоларисан разум, рој ми

сли, йомрачен ум, хлаgно размишљаље, воgњикаве идеје, йрекаљен зло
чинац, жеЬ за златом, скровити ку~u душе, зрачак наде, gифузија идеја,
ойсежнији појам, цена суза, сиров научни материјал, йревирање и кљу-
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чање у маси становништва. историјске насла2е, захукШавање догађаја,
зараза страха, йрилив и оgлив злата, посланички имуниШеШ, жилав от

пор, душевни йоШрес, последљи Шрзаји

( спазме) јаке зиме, кpaiuкu по

ступак, увела драж, йролеhе и јесен живота, сфера мисли, зуйчаник ла

жи, блисШавосШ духа. мрШва Шачка у процесу, река прошлости, Шеме
љи ствари, низбрgица живота.ружичасШо пpo.ri:ehe, сива јесен, йарализа
у администрацији, веШар судбине, кључ ситуације, правни лекови, исто
ријска йерсйекШива, порески и царински заврШањ, раскрсница догађа
ја, челична воља, жижа науке, руйа у буџету, сШайање политичких гру
па; концентрисана пажља, душевна geйpecuja, мрља на карактеру, gе

формисана истина, нивелисање друштвених каста, йреЬени йуШ у про
шлости, йлиШко резоноваље, хлаgан дочек, крШоаu пријатељства, ра

збисШравање појмова, друштвена кохезија, сумрак живота.
Такве би врсте били и изрази као што су: клизити по фаталном
нагибу пропасти; йтuонуmи у ноh заборава; баt{иiйи поглед у про
шлост; исйречиШи се на нечијем путу; боцкаШи нечију амбицију; зgера

Ши густ вео са неке тајне; за2њуриШи се у прошлост; расйириШи рас
паљене амбиције до тачке кључања; расйаљиваШи пламен неслоге кад
он прети да се угаси, ублажити очајаље мелемом утехе; посматрати
кроз йризму науке, йробшuи леg равнодушности; скрену~uи разговор у

страну; сисаШи (пумпати) некога; йреброgити опасност; скамениШи се
од изненађеља; исйуцати свој последљи метак; оШроваШи јавно ми
шљеље; йoguhu морал; uзguhu се изнад људских мизерија; йревуhи сун
Ьер преко прошлости; поставити питаље на љегов прави Шерен; свари

ти једну лекцију; цeмeюuupai:Utt унију два народа; минираШи нечији
морал итд.

9.

Пресликавање времена

Вечита променљива величина у свету факата, чији ток носи са
собом биhа и догађаје, време, одувек је било предмет научних и песни
чких пресликаваља. Свака од таквих слика, изражена метафорама,

афоризмима и алегоријама. има за подлогу какву заједничку црту вре
мена и фактора коме се оно асимилира и у које се оно пресликава.
Појам о времену један је од појмова који свакоме изгледају
савршено јасни, па ипак, на питаље о томе шта је време још је најбоље
одговорити онако као св. Августин:

gas, scio. * Али, како

Si те

inteпoga:s

nescio; si поn interro-

за ствари свакидашљег живота тако и за позитивну

*"Ако ме питаш не знам; ако ме не питаш, знам" (превод пр.).
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науку, такво је питање без интереса. Оно што једино може бити од
интереса то је улога коју време, као фактор, игра у свету факата: А та

је улога, више-мање, позната и јасна свакоме, како научнику који
проучава промене у томе свету тако и практичару који рачуна са вре

меном при обављању својих послова.

За позитивног научника време је, по својој улози, универзалан,
ничи.м неоiраничен, ничи.м необузgан фaкiiiop, на који ништа и ни на

који начин не може утицати, чије је мењање праћено променама у који
ма се састоји бескрајна разноврсност света појава. То је за математи
чара четврта димензија, универзална, доскора потпуно независна од
свега

и

свачега,

апсолутно

независна

променљива

количина

чије

промене, због те независности, он узима за компаративан елеменат и
еталон за опис онога што се дешава у свету. Квантитативна слика фа
ката са таквим компаративним елементом предмет је оних грана науке

у које је успела ући математичка анализа; квалитативна слика предмет

је њених осталих грана које се налазе у својој пре-математичкој фази.

И једна и друга слика везују промене у свету за ток времена; матема
тичар пресликава тачно те везе у облику својих формула.

Помоћу таквих веза физичар, преко промена у одређеној појави,
мери и саме протекле размаке времена. То се, штавише, сматра и као

једини начин за мерење времена: ово се мери једино по трагу за који се,
по метафори, каже да оно оставља у свету факата, а тај се траг састоји
у променама које у томе свету иду упоредо са током времена. Па и у
обичном животу, кад нема запажљивих промена, ишчезава и сама свест
о временским размацима и о њиховим величинама. "Време се не састо

ји само из сати и минута, већ и из догађаја" (А.

Vemet).

-"Треба при

знати да нико нема у себи осећање времена као таквог, независно од

кретања ствари и њиховог мира" (Лукреције).- "Свуда где ма шта жи
ви, налази се отворена књига у коју се време само уписује"

(Bergson).-

"Време у овоме забаченом крају не да се ничим мерити, јер се ништа не
дешава" (Ј. Дучић).

-

"Историја није ништа друго до време испуњено

датумима и догађајима" (позната и сувише симплистичка дефиниција).
Овде се, по себи се разуме, не мисли узимати у оцењивање тачност

таквих тврђења већ се само излаже како се обично схвата време и

његова улога, и на који се то начин исказује и пресликава. Служећи се

једном изразитом сликом, и за научника и за сваког другог време је, по
улози коју игра, једна врста бескрајне реке која се не враћа своме из
вору, која са собом носи факте као предмете, али на чији ток ти пред
мети ниуколико не утичу.

Али та тако проста улога схвата се и изражава у свакидашњем

животу и у поезији и на још један интересантан начин. По инстинк

тивној људској склоности за пресликавање, упропашћавање и улеп-
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шавање, з~мењујуhи неразумљивије разумљивијим, стварно привидним
а изразитиЈИМ, често у исто време и лепшим, времену се придају и улоге

које оно у ствари нема, али се, како оно носи догађаје, сматра да оно на
њих непосредно утиче, па чак их и ствара. И то даје повода оним без

бројним метафорама, афоризмима и алегоријама које се тако често
употребљавају и у којима се времену придаје активна и стваралачка
улога. Време убрзава догађаје, уређује ствари, растерује и ублажава
тугу, брише трагове и успомене, умирује страсти, стишава љутњу и
мржњу, гази малодушне, руши тврде стене. Време је велики лекар;

време је новац, моhно оруђе у борби, решето које пречишhава ствари и
догађаје. То је један моhан саветник, али само за онога ко га не губи из
вида и уме да га искористи. Оно има своју снагу, своју неумитну проце
дуру, своју боју, своју мађију. Његовом зубу ништа не одолева.
"Време гради куле по котару; време гради, време разграђује."

-

"Време посипа свој фини прах по нашем памhењу."- "Време меhе свој
мелем на наше ране."

-

"Време подрива егзистенције, као што вод ена

струја подрива: врбу поред обале."- "Најбоље срачуната лаж има јед

ног неумољивог непријатеља: то је време."-

"Hoh једе

дан; прошлост

гризе будуhност" (изрека Ескима).- "Ја сам своје време изгубио, а оно
ме гризе" (Шекспиров Ричард Треhи).

-

"Време је између два добра

пријатеља неосетно ткало хиљаде веза, невидљивих, али јаких."- "Има
великих дела упоредивих са споменицима КОЈИ пролазе кроз векове и

које и само време поштује и штеди"
не открије"

ocehao
san). -

(Racine). -

(Painleve). -

"Нема тајне коју време

"Време се никад не може присилити." -"Ту се

мирис ствари и биhа, мирис давно протеклог времена"

(Maupas-

"Зуб времена Изгледао је ту немоhан као зуб старчев према

ораху коштуњцу" (Ст. Сремац).- "Ни време које руши и мисирске пи

рамиде није ту могло ништа учинити (Ст. Сремац).- "Не да он да га

време претекне ни за један корак, а камоли да га оно прегази" (Ст.
Сремац).

-

"Ко зна куда

he

га река времена и таласи живота понети,

као оно тикву низ воду" (Ст. Сремац).- "Часовник бележи неповратно
бекство времена."

-

,,Време је обала нашег духа; све пролази поред

њега, а ми мислимо да је то време што пролази"

(Rivarol). -

"Свака

ствар има своје место и своје време; прљавштина је све што у своје
време није на своме месту"

(Lord Palmerston). -

"Висине и дубине по

равњује време" (натпис на брдској железничкој станици

Langwies

у

Швајцарској).- "Све је те догађаје он среhно прелетео на крилима вре

мена."

-

"Од дудовог листа време прави свилу" (народна изрека).

-

"Време убија беспосличара, као што он убија време."- "Време, вешто
као Протеа, мења облик и лице, завлачи се и у најзабаченији кутак и
извршује шта

xohe."
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Кроз схватање и пресликавање улоге времена у догађајима жи
вота провлачи се врло често једна песимистичка црта: не само да му се

приписује оно што му стварно не припада, веh се и у томе што му се
приписује привиђају црне боје. Лако може бити да поглавити узрок
томе треба тражити у факту да се често долази до таквих мисли после
душевних депресија, великих невоља, тешких удара, злих удеса итд. На
лазеhи у таквом душевном стању утехе у интервенцији вечитог, неу

митног фактора на који ништа не може утицати, као што је оријента
лац налази у фаталности, тој интервенцији се придаје улога проузроко
вача у ономе што нас притискује, боли, тишти и што нас наводи на црне
мисли. По принципу најмањега напора, који и у духовном свету, у наро
чито ме своме облику, регулише појаве, па чак и даје правац току ми

сли, тумачења и објашњења факата преносе се на терен где треба нај

мање муке и напора да се ствари бар привидно разумеју и да се човек
може са њима помирити. И у таквим тренуцима, при таквом располо

жењу, у таквим мислима, имајуhи потребу за утехом коју и најреалнији
човек налази у тумачењу неповољних ствари нечим великим, вечитим,

неприступним, неумитним, независним од људских интервенција, при
родно је да се тај моhни фактор налази у времену које је свуда и на
·свакоме месту и прати сваку и најмању промену у свету појава и у жи
воту. И то се онда огледа у пресликавању метафорама, афоризмима и
алегоријама о којима је овде реч.
"Прастари Хронос, са својом фаталном косом, не пази много на

коју страну њоме замахује."- "Све

he утонути у океан времена."- "Жи

вот је часовник на коме часови пролазе брже по подне, но пре подне."

- "Кад време
буде довршило своје дело, све he бити прах и пепео."- "Omnes vulneiant,
ultima necat"* (натпис на часовнику црквице у француском селу Uiignes).
- "Време је подлац: зар оно не оставља боре као што су Парке гађале
стрелом бежеhи" (Ninon de Lenclon).- "Ослободи нас времена, броја и
простора, и дај нам мира који је нарушен животом" (молитва Lecomptecde-Lille-a).
-

"Прогонилачки фантом времена дошао је по мене."

Али тај исти принцип најмањег напора, иста склоност ка упро
шhавању и улепшавању ствари, наводи при другим расположењима и

на придавање сасвим супротне улоге времену као стваралачком фак
тору. Време је, каже се, у великом броју случајева фактор који уле
пшава ствари, али онако како ради велики уметник који ствара лепоту
не изопачавајуhи истину. У томе се састоји "поезија времена" која на
лази поетске ефекте у временском удаљаваљу ствари и факата и која
*"Сви (часовници) рањавају, nоследњи убија" (превод пр.).
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има нарочите своје одлике. Удаљаваље у времену одиста има и један
свој поетски ефекат, и тај се ефекат лако и објашљује. Време има за
први ефекат пречишhаваље успомена од којих се поступно губе све оне
што су у свести оставиле слабији траг. То пречишhаваље се врши на

начин сличан ономе на који све дебљи слој атмосфере задржава слаби
је светлосне зраке и пропушта јаче, или на који решето задржава оно

што је ситније, неправилно и рапаво, а пропушта оно што је крупније,
округло и глатко. Резултат пречишhаваља је, у мноштву случајева,

једна слика чистија од оне у стварности, јер је из ље ишчезло оно што
је квари, баш због тога што, ако је ситно, тако удаљено не производи
довољно Јасан траг у свести и ова тада задржава трагове само од онога

што је јаче и импресивније. То чини да се поступна трансформација
слике у току времена врши у естетичком смислу, да је слика одиста

лепша кад прође кроз "решето времена".

"Античко је једна врста стварности коју је пречистило врме" (Guil"Свака величина губи кад се посматра сувише изблиза."- "Свако

lot).-

време, баш због непосредне близине, рђаво се разуме од својих савре

меника и симпатичније се цени из даљине."

-

"Време је уметник који

идеализира ствари, остављајуhи им само оно што је карактеристично,
типично и импресивна, елиминишуhи оно што их квари, а појачавајуhи

оно што их чини лепим, пријатним и симпатичним"

(Guillot).

Напред је казано да је време, по слици која се има о њему, једна
врста бескрајне реке која носи догађаје, али чији се ток не ремети ни
оним што носи, ни оним поред чега пролази. Простору се, у слици, при

даје улога обале која ниуколико не утиче на ток реке. Таква је слика
створена још у најдавнијим временима и она се одржавала не само у
схватаљима свакидашњих факата живота и у песништву, веh и у самој
позитивној науци. "Апсолутно време, математичко и истинито

Newton-

-

каже

сматрано по самоме себи и без везе са ма чиме другим, тече јед

ноставно само по себи. Апсолутан простор, по својој природи независан
од ма чега другог, остаје увек непокретан и идентичан са самим собом."
Али и тој слици, која се кроз векове сматрала за неприкосновену
јер нико није ни помишљао да се она може и у чему мељати, није било
суђено да остане вечита. Нова концепција потпуно негира универзално,
апсолутно време; наместо љега јавља се локално, релативно време које
се меља са местом са кога се мери, са брзином кретаља онога који мери

и са близином материје и ма каквог другог извора енергије. Дотле
неприкосновена слика времена меља се. из основе. Улога, одвајкада
придавана неумитноме Хроносу, божанској персонификацији времена,
апсолутном суверену света, није онаква каква му је дотле по праву при
падала. Бескрајна река која носи догађаје нема више ток независан од
онога што носи и онога поред чега пролази: и догађаји, и обала, и пред-
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мети мељају тај ток и могу га успоравати. убрзавати, па чак и зауста
вити. Шекспирова визија да је "точак времена испао из свога лежишта"
и тиме зауставио ток времена не би била тако чудна и бесмислена; то

заустављаље не би више била физичка немогуhност. Ламартинов уск

лик

"0

време, прекини свој лет!" не би исказивао само једну необичну

поетску визију; то би могла бити стварност.

Међутим, није потпуно сигурно да

he

се нова слика одржати и да

се Хронос неhе опет успети на место које су му одредиле људска машта
и позитивна наука. Јер може лако испасти да такве слике не произлазе
од саме суштине ствари, веh од начина како се посматра и мери време.

Изразита и духовита слика енглеског релативисте и астронома

ton-a, употребљена у другој

Edding-

прилици, то врло лепо илуструје: "Открили

смо чудне отиске стопала на обали онога што се не зна. Да бисмо себи

објаснили откуда ти отисци, конструисали смо теорије, све оштроумни

је и дубље једна од друге. Напослетку смо успели реконструисати ства
ра који је оставио те отиске, и нашли смо да тај створ није нико други

но сами ми!"*

10. Језrра сличности у науци и поезији**
Поређеља и слике о каквима је малочас била реч често су само
игра речи. Али има их и безброј таквих које, поред све своје необично
сти и привидне бесмислености, имају gубљи смисао и које су израз јеgне
исiйине. То су она поређеља која имају за подлогу стварну егзистенци

ју одређеног скупа факата заједничких за све оно што се при том међу
собом пореди. Такав скуп факата за једну запажену сличност саставља

јез2ро те сличности о коме је напред било говора и у које улази само
оно што се, кад се ослободи свога специфичног спољљег руха, разли

чног од једног случаја до другог, покаже као истоветно за све те слу
чајеве.

*

После Првог великог рата Петровиh се интензивније заинтересовао за теорију
релативности. Објавио је неколико студија (в. Библиографију Петровиhевог дела у
15. књизи Сабраних gела Михаила ПetТtpoвuha) међу којима је најзначајнија књига
Duгees pl1ysiques independantes des dimensiuns patiales, Zilrich- Paris 1924. Петровиh није
улазио дубље у ову нову науку, чак ниједном није ни поменуо име Ајнштајна (!). Њега
је само интересовало једно питање. којим мерним апаратом да се мере релативистичке
величине, када и сам апарат подлеже одредницама нове механике. На ово питање хтео
је да одговори користеhи један ранији резултат свог париског професора Липмана из
електрохемије. Једноставно речено, Петровиh је припадао веhој групи угледних фран

цуских научника који су тражили "црну тачку" у теорији релативности (пр. пр.).
**Погледати подробније у

13.

књизи Сабраних gела Михаила ПеШровиhа (пр. пр.).
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У науци, језгро сличности увек своgи сличноаu на исШовеШносШ.
Оно, кад се води рачуна о погодбама које за то треба да буду задово

љене, чини могуhним такозване "Шийске Шеорије" што важе за све
факте обухваhене једним језгром, па ма колико они били међу собом
диспаратни. Језгро сличности, у исто време, пружа и моhно оруђе за

откриваље нових факата који би иначе могли остати незапажени или
би бар њихово проналажење било остављено случајностима.

У поезији, остављајуhи на страну ону која се своди на "кишу речи
у йусШињи мисли", песничка интуиција пре осети, назре или наслути
какву сличност, но што

he је открити размишљањем. И таква сличност,

као и свака друга, има своје језгро. Али песнику није, као научнику,

циљ да открије то језгро. Он иде обрнутим путем. Ocehajyhи или нази
руhи непосредно саму садржину језгра песник облачи његове прозаи
чне саставке у такво спољно рухо какво

he

створити што импресивни

ју слику онога што мисли представити. Језгро сличности није тиме у
својој суштини промењено; песник само искоришhава своје право да
између два факта, која имају запажено или наслуhено језгро сличности,
бира онај што ствара импресивнију слику за једну исту ствар.
Међутим, ипак је чест случај да песник између два факта радије
бира онај који се односи на нешто конкретније, па ма то "нешШо" било
и само по себи прозаично и лишено лепоте. Мисао и муња имају за пе
сника извесну сличност и језгро те сличности састоји се у томе што

обоје имају велику брзину; песник ће радије поредити мисао са муњом,
но муњу са мишљу. Време и река такође имају неке сличности, чије се
језгро састоји у неумитности њиховог тока, независног од онога поред
чега пролазе и онога што са собом носе; песник, међутим, не упоређује
реку са временом, веh време са реком. Језгро сличности између време
на и решета у томе је што се проласком кроз њих ствари пречишhавају:

"време је најбоље решето", рећи

he

песник. Код људске среће и часо

вника, међу којима обично око не види никакве сличности, песниково

око запажа једну занимљиву сличност чије је језгро у томе што се обоје
кваре утолико пре и толико јаче уколико су компликованији; песник
упоредити

cpehy

he

са часовником, пре него обрнуто. У сијани суд у коме

се проба злато и невоља у којој се распознају пријатељи имају извесну
сличност којој је лако наhи језгро; песник ће поредити невољу са
таквим судом, а никад суд са невољом. Песници свих времена поредили

су ток појава у свету са током воде. Наполеонова свемоh нпр. поређена
је са кружним воденим таласом који утолико више слаби уколико се
више шири. Спочетка можда баш такав додир песника с конкретним

фактима и чини да он интуицијом назре по коју истину пре но што ју је
наука открила на своје начине. Лукреције је нпр. песничком интуици

јом наслутио међусобну зависност времена и простора, на којој почива
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модерна теорија релативности. Песничка проницљивост Његошева
уочила је и правилно схватила борбу у свету, и то не само као борбу за
живот у органској природи, веh као универзалну и вечиту борбу фак
тора у природи, у њеном најопштијем, модерном смислу. Све то показу
је да права поезија и истинска наука морају имати и да одиста имају
додирних тачака. Само што се оне одмах после таквих састанака рази

лазе, свака на своју страну, једна за лепим, друга за истинитим.
У сваком случају, наведена поређења, асимилације, метафоре и
алегорије пружају један изврстан начин за кратко, а сликовито изража

вање факата, за које би, без таквих слика, требало мноштво речи да би
се изразило оно што се у њима има у виду, поред тога што Је све то, та

ко пресликано, изразитије и јасније.*

*О

односу науке и поезије у смислу Петровиhевих аналогија подробније погле

дати МеШафоре и aлe'iopuje, Сабрана gела Михаила ПеШровића, књига 13. (пр. пр.).

ЧЕТВРТ А ГЛАВА

НАУЧНЕ АНАЛОГИЈЕ

11.

Научне аналогије уопште

Кад се средствима којима располажу поједине научне области уђе

дубље у појединости факата, у сплет прилика што их одређују, у сушти
ну закона који их регулишу, заједничке црте постају утолико много
бројније, одређеније и потпуније уколико је дубље и потпуније такво
познаваље факата. Јер, са једне стране, те су црте понајчешhе тако

маскиране разноврсношhу и шаренилом специфичних облика у којима
се оне јављају у диспаратним фактима да их је могуhно открити тек
онда кад се дубљим упознаваљем појединих факата кроз такву маску
угледа оно што је у факту битно са гледишта са кога се посматра. Ка
ква оптичка појава, која би се састојала у поступном прелазу боје тела
од црвене до љубичасте, по реду означеном у спектру беле светлости, и

појаве поступног напредоваља једне болести, могу, са гледишта вре
менског тока,

имати као заЈедничку црту мељаље

карактеристичног

елемента појаве по једноме истом закону. Међутим, ту је црту могуhно
запазити само ако се зна да се промене боја састоје у променама тала
сне дужине, а да је поступно напредоваље болести карактерисано флу
ктуацијама једнога подесно изабраног елемента, који би имао да буде
прецизиран дубљим познаваљем суштине болести.

Са друге стране, најдиспаратнији саставци могу у разним фактима
играти уло2у јеgно2а исШо2 Шийа; у суштини таквога типа састојала би

се тада једна заједничка црта тих факата. Електромоторна сила једне
електричне батерије игра уелектричним променама улогу истога типа

коју игра механичка сила при праволинијском кретаљу материјалне та
чке, или моменат силе при обртаљу чврстог тела око утврђене осовине;
улога количине електрицитета истога је типа као и улога угла обртаља.
Итеративно понављаље једног истог начина културе смеше сродних
врста бацила, које се таквим понављаљем постепено раздвајају једна од
друге, игра исту улогу као и итеративно понављаље једног истог ра-
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ствараља у киселинама и таложеља смеше сродних ретких метала, који

се таквим понављаљем једни од других раздвајају. Ту је истоветност

типа, међутим, у највеhем броју случајева могуhно тек онда сагледати
кад се дубљом анализом успеју истаhи улоге фактора у посматраним

фактима. Обично посматраље не запажа никаквих заједничких црта
нпр. међу појавама кретаља електрицитета у проводницима, промена
распореда топлоте по топлоношама и кретаља течности; дубља анали

за открива у тим појавама толико заједничких им црта да се, са гледи
шта посматраља тока и механизма појава, све три врсте појаве своде на

један исти тип, чије појединости треба само конкретно протумачити на
три разна начина па да се непосредно добију појединости одговарајуhих
електричних, термичких или хидродинамичких појава.

Такве су заједничке црте, површне или дубље, у научним дис
паратним фактима веома многобројне. Оне су подлога у разним наука
ма познатим и данас толико многобројним анало2ијама меЬу gисйараШ

ним факШима, чији су најпотпунији, најсавршенији тип .мaiiie.мaiiiuчкe
аналоiије. Поједине су од таквих научних анало2ија биле и од судбо
носног значаја за развитак читавих грана наука, као што је нпр. случај
са онима што постоје међу разним теоријама данашље математичке

физике и које су биле водиља при едификацији тих теорија. Такав је
случај и са оним аналогијама што су запажене између физичких и еко
номских појава, а из којих су потекле гдекоје данашље теорије у поли
тичкој економији. Оне су и у другим наукама у много прилика одређи
вале правце испитиваља и уносиле светлости онде где се за разумеваље

факата није имало никакве друге полазне тачке, нити наговештеног
правца.

На одговарајуhем месту, у даљем току овога излагаља, биhе наве
дене тачне потребе за оправданошhу закључака изведених из аналогија.

12.

Примери научних аналогија

У овоме што следује биhе наведене, примера ради, неколике од

најпотпунијих и најдубљих аналогија из разних области науке. Језгро

сличности њима обухваhене аналошке групе факата састоји се у зајед
ничкој теорији факата групе.

Хиgрауличка аналоiија eлeкiiipuчнoi еле.менiiiа.

-

Елеменат је

састављен нпр. од цинкане и бакарне плоче замочених у закисељену во
ду. Хемијска реакција између цинка и киселине производи електричну

струју која у унутрашњости елемента циркулише у правцу од цинкане
ка бакарној плочи, а споља, кроз проводну жицу, од бакра ка цинку.
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Упоредимо такав елеменат са ротационим шмрком чији би изла
зни отвор био везан са улазним отвором помоhу једне цеви. Кад је све
напуњено водом и кад се шмрк почне окретати око своје осовине у од

ређеном смислу, завртањ

he

шмрка потерати водену масу у томе сми

слу нпр. слева надесно и изазвати усисавање у правцу налево, аналогно

изазивању електричне струје у унутрашљости елемента, од цинка ка
бакру. Вода

he

излазити из шмрка кроз излазни отвор. Тако се ствара

једна течна струја која циркулише у правцу слева надесно у унутра
шљости шмрка, а здесна налево у цеви. Шмрк и цев састављају, дакле,

једно водено коло (circuit). Излазни отвор се може сматрати као пози
тиван; кроз њега је потерана вода под извесним притиском. Улазни
отвор се може сматрати као негативан; кроз њега шмрк усисава воду.

Аналогно томе се дешавају ствари у електричном елементу, у коме хе

мијска реакција производи ефекат сличан ономе који у шмрку произво
ди његов завртањ терајуhи воду. Електрицитет излази кроз бакарну
плочу коЈа представља позитиван пол елемента, а улази у елеменат
кроз цинкану плочу и проводну жицу, тако да та плоча представља не
гативан пол.

За течности проводници су шупљи, нпр. цеви; за електрицитет то

су метали који га спроводе, а на чијој се површини он одржава слојем
околног ваздуха који ту игра ону исту улогу што је играју дувари спојне

цеви у хидрауличкој појави. Улогу коју игра хидраулички притисак у
овој појави, игра електрични напон у елементу итд.

Аналоiије .ме/ју хиgраулички.м, Шер.мички.м и елекiiiрични.м iiоја
ва.ма изазвани.м нивоски.м разликама. -Кад су два суда спојена једном
цеви, нивоска разлика течности у њима ствара течну струју од једнога
суда до другог. Кад би течност у овима била на истом нивоу, та би се

разлика свела на нулу и струје не би било. Кад разлика нивоа постоји,
струја се креhе од суда са вишим ка суду са нижим нивоом; ако се виши

ниво сматра као позитиван (нпр. да је изнад једног сталног нивоа са
којим се упоређује), други се може сматрати као негативан, и онда
струја иде од позитивног нивоа ка негативном.

Исто тако, ако се ставе једно поред другога два тела са различним

температурама, топлота
прво

he

he

прелазити од топлијег тела ка хладнијем;

се хладити, а друго загрејавати. Кад су тела на истој темпера

тури, тог преласка нема. А ако су температуре различне и одржавају се
спољним утицајима стално онолике колике су у почетку, прелазак

топлоте одржаваhе се непрестано у облику једне топлотне струје. Ако
се виша температура сматра као позитивна (нпр. поредеhи је са једном
одређеном температуром), а друга као негативна, струја

he иhи

од тела

са позитивном ка телу са негативном температуром. Ту струју ствара
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разлика температура, као што у горљем случају водену струју ствара
разлика нивоа.

Случај је исте врсте и при кретаљу електрицитета у електричном
елементу. Разлика електричног нивоа, потенцијала, на позитивном и
негативном полу елемента изазива прелазак електрицитета са првога

на други пол, што бива у облику електричне струје таквога правца.

Улога коју игра електрични потенцијал у тој појави иста је као и она

коју игра температура у термичкој или нивоска разлика у хидрауличној
.
*

поЈави.

Аналоiије .меlју хиgраулички.м. и инgукциони.м. елекiiiрични.м йо
јава.ма.- Кад течност циркулише у једној цеви, јачина (брзина) течне

струје зависи од силе која тера течност и од отпора цеви: она расте са
притиском, а опада кад се повећава отпор у цеви. Исто је и са јачином

електричне струје: љена се јачина меља са електромоторном силом

која је одржава и она опада кад се повећава електрични отпор провод
ника ( Ohm-oв закон).
Али, ако континуална струја прође кроз електрично коло са осет

ном селф-индукцијом, ова

he

имати за ефекат појаву једне индуковане

електромоторне силе која тренутно слаби струју, тако да

he

ова дости

ћи своју нормалну јачину по Оhm-овом закону тек по истеку једнога
размака времена; обрнуто, кад се струја прекине, селф-индукција иза
зива појаву једне индуковане електромоторне силе која чини да струја,
и поред прекида, пролази још неко време кроз проводник. Појава се
дешава као да електрицитет има инерцију исте врсте као и течност у

кретаљу кад се нагло појави разлика нивоа течности у два суда који су
у вези; јачина истицаља из једног суда у други не постаје одмах, тренут

но, онаква каква би требала да буде према разлици нивоа; инерција те
чности чини да за то треба један одређен размак времена. При томе и

електрични отпор има у електричној појави ону исту улогу коју има
механички отпор спојне цеви у хидрауличкој појави, и та се истовет
ност испољава и у спољним појединостима суделоваља тих улога.

Аналоiије .меlју йојава.м.а .м.aiueiiiиcaњa и eлaciiiичнociiiи.

многобројних аналогија међу таквим диспаратним појавама овде he

Од
би

ти у главним потезима наведене оне у којима игра улогу упредаље тела

(торзија). Као што врло слаб торзиони спрег производи на једном ци
линдру само једно слабо тренутно упредаље које траје кратко време,
тако и врло слаба магнетишућа сила производи једно слабо магнети

сање које траје кратко време. Али ако се довољно појача торзиони

* Аналогију међу овим појавама први је уочио Фурије. Тако је теорију о протоку
топлоте изградио на основама сличности и анализи аналошких елемената са познатим

законима о протицању течности кроз савијене цеви (пр. пр.).
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спрег, односно магнетишућа сила, упредаље цилиндра, односно маг

нетисаље, остаје још за неко време после нестанка узрока који га је
произвео. Као што при појачаваљу торзионог спрега постоји једна гра
ница за јачину упредаља које може тело поднети а да се не сломије, та
ко и при појачаваљу магнетишуће силе постоји једна граница преко
које магнетисаље не може прећи.

Кад торзиони спрег јача, прво, тренутно упредаље јача брже од
спрега; исто тако и прво, тренутно намагнетисаље тела јача брже од

магнетишуће силе. Да би се тело отпрело потребно је много маље силе
но да се ово упреде; исто тако и за размагнетисаље тела потребно је

много маље силе но за магнетисаље. Ефекти суперпозиције више уза

стопних акција торзионог спрега иста су као и при узастопном пона
вљаљу акције магнетишуће силе.

Кад се челична жица изложена акцији магнетишуће силе упреде,
тим упредаљем меља се и љено магнетно стаље; обрнуто, намагнети

саље једне упредене жице меља љену торзију; ова слаби кад магнети
саље јача, али утолико маље уколико је намагнетисаље јаче. Исто тако
и намагнетисаље слаби при упредаљу, али утолико маље уколико је
торзиЈа Јача.

Ефекат торзије зависи не само од јачине силе што је производи
него и од тога да ли је акција те силе поступна или нагла; у овоме по
следљем случају упредаље може бити знатно веће но што би било кад
би иста сила дејствовала лагано и поступно. Исто тако и ефекат маг
нетисаља нпр. електричном струјом различан је према томе да ли је

пропуштаље струје нагло, тренутно, нпр. помоћу прекидача, или је по
ступно, нпр. преко низа скалираних отпора; кад Је оно нагло, намагне

тисаље може бити знатно јаче него кад је лагано и поступно.*
Аналоiије .међу iiојава.ма gражења аиорiанске и живе .мaiiiepuje.
-Кад се делићи извесних анорганских материја (нпр. метални опиљци,

прах оксида гвожђа и др.) изложе наглим електричним утицајима (елек
тричним ударима), појављују се нагле промене љихове електричне
проводљивости, запажљиве нпр. помоћу осетљивог галванометра. За
неке супстанце, као што су гвожђе, магнезијум, бизмут, јавља се поја

чаваље проводљивости (позитиван ефекат); за друге, као што су кали
јум, арсен, јод, јавља се љено слабљеље (негативан ефекат). За суп
станце са позитивним ефектом крива линија временског дијаграма,

који представља ефекат једнога таквог дражеља, показује најпре једну

кратку фазу у којој је она паралелна оси времена (латентна периода,
која произлази отуда што се реактивни фактор у појави не појављује

* Детаљније изложено у Елементима маШемтТtиttке феноменолоzије, Сабрана
gела Михаила Пейlровиhа, књиrа 7. (пр. пр.).
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одмах веh по истеку једнога кратког размака времена од почетка дра

жења); ефекат се продужује још за неко време по престанку дражења,
достиже један максимум, после кога се проводљивост враhа на своју
нормалну меру. За супстанце са негативним ефектом крива је истога

облика кад јој ординате представљају не проводљивост веh електричну
отпорност.

Исто тако, кад се органско ткиво, нпр. део мишиhа, изложи елек
тричном дражењу, појављује се у ткиву контракција запажљива ин
струментима. Крива линија на временском дијаграму који представља

ефекат једнога таквог дражења показује најпре једну кратку фазу у
којој је паралелна оси времена (латентна периода која произлази отуда
што се реакција мишиhа појављује са одређеним задоцњењем после на

дражаја); ефекат достиже затим свој максимум, после кога се мишиh
враhа у првобитно, нормално стање.
За анорганске супстанце повишавање температуре до одређене

границе појачава осетљивост супстанце према надражајима, а у исто
време и убрзава повратак у првобитно нормално стање; али ако се

пређе та граница, слаби се осетљивост и успорава тај повратак. Исто
тако, повишавање температуре до одређене границе појачава осетљи
вост мишиhа и његову контракцију и убрзава повратак у нормално
стање, али преко те границе ефекат је супротног смисла.
Анорганска материја, нпр. оксид гвожђа, изложена интермитен
тноме електричном дражењу, реагира на различне начине, према томе

колико су ови јаки и како су распоређени у току времена. Тако, кад је
ефекат дражења у своме максимуму, нов надражај у томе тренутку
остаје без икаквог ефекта; умерена дражења се суперпонирају и ако су
у времену довољно разређена може се запазити индивидуални ефекат

свакога од њих; ако надражаји следују врло брзо један за другим, ефек
ти им се сливају у један континуалан ефекат, као да је само један трај
ни надражај. Истог су типа и ефекти које на мишиhе производи интер

митентно дражење; овај последњи ефекат, кад надражаји следују врло
брзо један за другим, испољава се као појава тетануса.
Кад је електрични надражај врло јак, или кад анорганска супстан
ца има своју границу електричне надражљивости врло ниску, произво
ди се у њој једна перманентна промена електричне проводљивости.

Осим тога, супстанца врло слабо реагира на даље надражаје и каже се

да је "заморена". Исто тако, кад је надражај мишиhа врло јак, или кад
се прешла граница његове

еластичности, производи се Једна перма

нентна промена и саме форме мишиhа. Осим тога, он не реагира на

даље надражаје и каже се да је "заморен".

Замореност анорганске материје полако нестаје после извесног
времена одмора и материја се враhа своме примитивном нормалном
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стању. Тај се повратак може убрзати механичким вибрацијама или по
ступним лаганим повишавањем температуре. Тако исто полако нестаје

и замореност мишиhа после одмора, а и то се може убрзати механи
чким вибрацијама или умереним повишавањем температуре (нпр. ма
сажом или купањем у умерено загрејаној води). Повратак анорганске

материје у нормално стање може се по вољи и успорити инјекцијама за
то подесних супстанци, као што се инјекцијама може успорити, па и
спречити, повратак замореног мишиhа у нормално стање. Такав се

ефекат постиже инјекцијама вератрина или соли баријума, стронцију
ма и калцијума.

За велики број анорганских супстанца, у којима надражај довољно
велике јачине производи одређени ефекат, врло слаб надражај про
изводи ефекат супротног смисла; постоји "критична јачина" изнад и ис

под које су ефекти супротног смисла. Исти се факт испољава и при
физиолошкој акцији великога броја медикамената: јака доза произво
ди ефекат супротан ономе који производи слаба доза. То је, штавише,

једна заједни~iка црта једнога мноштва диспаратних фактора.
Аиалоiије .ме/ју gucйapaiiiuuм йојавама које oбyxвaiiia iеиерали
саи закои

.

Gihbs-a i Le Chatelier-a.
.

-Једна пространа класа диспаратних

.

ПОЈава има као заЈедничку црту закон КОЈИ гласи: промене у систему ко-

ји се првобитно налази у равнотежи, наметнуте фактором који ремети
ту равнотежу, такве су као да фактор дејствује у смислу увек супротном
ономе који имају те промене.

Тако, у појавама електричне индукције, при свакој промени маг
нетнога флукса у завијуцима проводне жице у овима се јавља индуко
вана електромоторна сила која се испољава у облику индуковане стру
је што произлази од ње; та је струја у свакоме тренутку таквог смисла
да се противи промени индукционог флукса, онаквој каква је у томе

тренутку (Lenz-oв закон).
Светлосни зрак, падајуhи на ретину, ремети јој равнотежно стање
и изазива једну негативну реакцију која се испољава познатим Chaтpen

tiei-oвим "експериментима са црном пругом" (бело поље, добро осве
тљена на црној подлози, које се окреhе умереном брзином, а гледа се
непокретним оком). У тренутку кад светлости нагло нестане појављује
се у ретини једна позитивна реакција, тако да је реакција увек супро
тног смисла ономе у коме дејствује надражај. Таква реакција, комбино

вана са самим надражајем, производи у ретини осцилаторне појаве које
се истичу на видик нарочитим оптичким експериментима.

Експерименти

(Richet et BIOca) о којима he бити речи у даљим изла

гањима истичу на видик, у можданој сивој супстанци, један физио
лошки процес који производи реактивне импулсе увек супротног сми
сла онима што их производи нервни инфлукс

;

први се импулси увек
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противе другима и имају за ефекат брзи повратак система у нормално,
равнотежно стање, чим престане надражај који га је извео из тог стања.

Функционална асимилација органа развија у борби живог органи
зма за опстанак нарочито оне делове организма који активно суделују

у тој борби и опиру се акцији противника, а овај им, од своје стране, ста
вља насупрот оно што се противи њиховој акцији. У томе погледу та

биолошка појава потпада под горе наведени тип.

У економским појавама ритам продукције приписује се једноме
факту горњега типа: свако повишење цена изнад нормале изазива поја
чање продукције, која са своје стране повлачи снижавање цена, и обр
нуто. Појачање продукције игра, дакле, улогу истога типа као и индук

ција у електричној појави, или реакција у ретини у оптичкој појави, или
реактивни импулс у можданој сивој супстанци итд.

Факт да један фактор изазива промене увек супротног смисла
онима које изазивају други фактори што изводе систем из нормалног,
равнотежног стања, јавља се, у својим разноврсним спољним изражаји
ма, у најдиспаратнијим појавама не само свих научних области, већ и у
обичном животу, у политици итд.
Аналоiије .међу gucйapaiiiuu.м йојава.ма резопаице.

-

Разноврсне

појаве резонанце, на које се наилази у свим гранама науке, састављају
једну пространу класу факата са карактеристичним заједничким обе
лежјем. Ово се састоји у једној врсти специфичности ефеката, коју у
појави намеhе фактор што у њој игра улогу терена, а која се специ
фичност састоји у овоме: са једне стране, између више фактора сличне
врсте, само поједини могу имати осетан ефекат на једноме датом те
рену; са друге стране, између разних терена сличне врсте само поједи
ни могу чинити осетним ефекат једнога датог фактора.

Таква се специфичност испољава нпр. у појавама акустичне резо

нанце, а понаособ у онима што се дешавају у резонаторима са жицама
које трепере; један одређени тон у близини учини да затрепере само

неке од жица, друге остају неактивне.

Таква би била и специфичност која се огледа у појавама оптичке
резонанце, међу којима је најпростија специфична колорација тела.
Једно тело одбија само црвену светлост (резонира само за трептања

карактерисана таласном дужином што карактерише црвену боју),
друго само плаву, треће само зелену итд. Аналогија између оптичке и

акустичке резонанце још је дубља у појави на којој је основана

Lipp-

mann-oвa метода фотографије у бојама. Метода се састоји у томе да се
за сваку боју, на месту где она треба да се појави на слци, створи осе

тљив слој који реагира само на таласну дужину те боје, а неосетљив је

за таласне дужине других боја. Сваки такав слој представља по један
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резонатор; сваки од љих одбија само по једну боју, ону за коју је уде
шен, а све остале апсорбује, угуши.*

Иста аналогија обухвата и појаве електричне резонанце, нпр. оне
што се дешавају у мрежи проводника струја, или оне што се дешавају у
бежичној телеграфији, између станице која шаље и оне која прима сиг
нале, кад су ове удешене тако да примају само одређене таласе, тако да
други таласи остају без ефекта.

Специфичност реактивне моhи, истакнута на видик у имунитету
живог организма као победиоца у борби са микробима у току акутне

болести, такође се може асимилирати појавама резонанце: организам
постаје способан да даје отпор акцији само једне одређене врсте микро
ба, а не и осталих врста; терен је појачао своју отпорност само за ту јед

ну врсту. Тако исто, ако је микроб изишао из борбе као победилац, ље

гова је вируленција појачана само за ону врсту организама са којом је
био у борби, а не и за друге. Сличан је случај и у појавама анафилакси

је, при којима је специфичност везана за специфичну природу инјекција.
На такве се специфичности наилази у мноштву физиолошких
појава. Такве би врсте били нпр. факт да мишиh вољно тетанизиран пу
шта известан звук, први по реду у хармонијском низу звукова са осци

лацијама од двадесет периода у секунди

звук" који је констатовао

(Helmholtz); или "мишиhни
Helmholtz показавши да се периода вибрација

мишиhа поклапа са периодом надражаја; или факт, који су запазили

Richet

и

Broca,

да свако дражеље нервнога центра изазива, једним фи

зиолошким процесом чије је поприште мождана сива супстанца, један
реактиван ритмички импулс, специфичан за једну одређену врсту на
дражаја. Факт да је периода тог импулса утолико краhа уколико је вољ
ни акт, који он са собом повлачи, интензивнији, даје изгледа да

he

се на

такве специфичности наиhи у појавама продукције вољних аката итд.
Аналогије по специфичности дају повода и употреби нарочитих
специјалних фигура у изражаваљу у кљижевности и у поезији, па и у
обичном животу. За штампу се нпр. каже да увек вибрира у складу, у

истом тону са вибрацијама масе, као што жица на виолини вибрира у

*

Петровиh је за време студија у Паризу (1889-1894) ближе упознао професора
физике Габријела Липмана. Код њега је и дипломирао физику (Licence es scinces physiна Faculte des Sciences 1893. године. Професор Липман је пронашао фотографију у
боји и у том истраживачком подухвату светског угледа млади Петровиh је био сарад
ник-асистент. Почетком априла 1894. Енглези су замолили Липмана да дође у Лондон
и демонстрира свој проналазак. Професор је у Лондон повео Михаила Петровиhа, свог
најбољег сарадника на проналаску фотографије у боји. - О овом догађају погледати
Петровиhеву преписку април-мај 1894. објављену у 15. књизи Сабраних gела Михаила
ПеШровића.- А када је знам е нити Липман добио Нобелову награду за физику 1908. го
дине, позвао је свог Miche1 Petrovitch-a у Париз на прославу овог догађаја француске
науке (пр. пр.).
·

ques)
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истом тону са звуком харфе која је у близини. За извесне знаке о нече

му, сасвим сп~цијалном, што ће наступити, неприметне за масу, а које
осете само ПОЈедине, у томе привилегисане личности, каже се да имају

исту специфичну моћ као поменута жица на виолини или као мазга из

Балаама коју, по легенди, нико други није могао чути осим пророка.

"Хтео бих да опевам Кадмуса или сина Атреје, али жице моје лире
резонирају само за звуке љубави. Променио сам на лири корњачин ок
лоп, променио сам и мелодичне жице да бих опевао и прославио под

виге Херкула, али ми лира опет резонира само за звуке љубави. Оста
вљам другима славу да опевају јунаке; ја нисам у стању певати ни о чему

другом до о љубави" (стих Анакреона).

Сйекiiiралне auaлoiuje.

-

По аналогији са појмом сличне врсте у

физици, спектром једне колекције (О) конкретних или апстрактних об
јеката
ничен

0 1, 0 2 , 0 3 , ... назива се један
низ S ознака m1, m 2 , m 3 , ... које

линеаран, ограничен или неогра
су у таквој вези (coпespondance) са

објектима ој да једноме објекту ој одговара један потпуно одређен скуп
ознака mk и да, обрнуто, такав један скуп ознака потпуно одређује један
њему одговарајући објекат Ој, са погодбом да сви објекти Oi колекције
и све ознаке mk могу на тај начин бити одређени.

Као пример спектар а једне колекције (О) конкретних објеката
навешћемо оптички сйек(йар какве cмeute суйсШт-ща, нпр. емисиони

спектар који карактерише светлосне изворе или апсорпциони спектар
који карактерише средину кроз коју светлост пролази. Улогу скупа
ознака mk играју спектралне црте, светли и тамни појаси итд. Свака
светла пруга везана је за егзистенцију, у светлосној радијацији, једне на
рочите вибрације, као што свака жица у клавиру, која резонира под
утицајем једнога спољног звука, проказује, у комплексу звучних ви

брација, једну нарочиту вибрацију. Светлост, обојена каквом супстан
цом, даје, пошто прође кроз призму, један спектар састављен из обо
јених пруга чији број, положај, ширина, боја и интензивност зависе од
те супстанце. Један исти хемијски елеменат даје, у истим приликама,

увек један исти спектар, тако да се по спектру једне смеше могу распо
знати елементи КОЈИ Је састављају.

Као пример спектара једне колекције (О) апстрактних објеката
навешћемо бројии cйeкiiiap, тј. спектар једнога низа бројева. Тако, број
6

s = ( 101 ) = 1,061520150601
100

представља спектар низа биномних коефицијента С~,: група цифара бро
ја

S,

која почиње његовом (2k-1)-ом децималом а завршава се са 2k-ом
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децималом, даје вредност коефицијента CZ. у броју

(101)
100

6
,

израженом

у облику децималног разломка, поређани су, један за другим, сви би

номни коефицијенти као што су у физичком спектру поређане, једна за
другом, спектралне групе што карактеришу одређену супстанцу.

Спектрална метода за рачунаље састоји се у томе да се првобитне
или помоћне непознате количине у једноме проблему распу у један број
ни спектар, као што призма, у спектралној анализи, расипа сноп свет
лосних зракова у светлосни спектар. Непознате количине су ту расуте,

пораздвајане и одређене на исти начин на који је то учиљено са непо
знатим хемијским елементима при спектралној анализи. Број, чијим се
расипаљем добија спектар, игра исту улогу као и светлосни сноп који се
анализира; једна нарочита аналитичка функција, спектрална генера
триса, игра исту улогу КОЈУ игра призма што зраке расипа у спектар.

Кад су првобитне непознате количине цели бројеви, љихов се ком
плекс може спектрално анализирати онакав какав је; саставци му се

једном познатом рачунском операцијом расипају у спектар где сваки
има своје одређено место, као што сваки елеменат тела, што се спек
трално анализира, има своје одређене спектралне индексе.
Кад те количине нису цели бројеви мора се са љима извршити

једна претходна припрема за расипање у спектар (што се извршава по
моћу једне нарочите рачунске операције), као што се у сличним слу
чајевима ради и у хемијској спектралној анализи: са снопом светлосних
зракова изврши се, пре но што се пропусти кроз призму, једна претход

на операција (учинивши да зраци, пре но што уђу у призму, прођу кроз
стаклени балон испуљен одређеним гасом или паром). Те две операци
је, једна у рачунском, друга у хемијском проблему, играју истоветне
улоге.

Аналогија се продужује и даље у томе што се дисперзија једнога

бројног спектра меља са карактеристиком спектралног ритма, који
онај што рачуна може мељати за један исти број који се спектром ана
лизира. На исти начин се меља и дисперзија светлосног спектра, коју

испитивач може мељати за једну исту супстанцу која се анализира (нпр.
мељаљем температуре, притиска, разређености). Униформна диспер
зија бројнога спектра има своју аналогу у мноштву случај ева при хемиј
ској спектралној анализи (нпр. у извесним областима спектра сумпора

препарисаног на један нарочит начин); униформно растућа дисперзија
бројног спектра има аналогу опет у обичном спектру сумпора, где се

растојаља између светлих група униформно повећавају у правцу од
црвеног до љубичастог. Аналогија те врсте продужава се и у маси дру
гих појединости обе врсте спектра, апстрактног и конкретног.
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Аналоiије .ме/ју guciiapaшuu.м iiојава.ма iipoipecuвue еволуције
yзaciiioiiнu.м iiонављање.м jegнoia uciiioi iipoцeca. - Одређене појаве
разних конкретних врста састоје се, у својим главним цртама, у прогре

сивној диференцијацији једног скупа мало различних елемената (или
атрибута), итерацијом (узастопним понављаљем) каквога процеса који
има за ефекат појачаваље пропорције једнога од елемената скупа и
који се узастопце понавља велики број пута. Дешава се да један кон
тинуалан или дисконтинуалан узрок врши скоро подједнаку акцију на

све елементе скупа, али да опет има у тим акцијама неке минималне

разлике према једноме елементу, која чини да буде готово неосетно

појачана пропорција тога елемента према осталима. Поновном акци
јом узрока на скуп елемената произвешhе се ново појачаље пропорци
је истога елемента које

he

се суперпонирати са оним првим, и при врло

великом броју таквих понављаља, при којима се ново појачаље увек
суперпонира са претходним, скуп елемената
правцу поменутога елемента који

he,

he постепено еволвирати у

појачаван све више, тада давати

обележје целоме скупу. Еволуција се има сматрати као довршена кад,
при томе процесу, пропорција тога елемента према колективитету еле
мената постане неосетно различна или од јединице или од једнога броја
коме се непрестано приближује, али који не може никад превазиhи.
Такав скуп факата представља заједничку одлику великог броја
међу собом диспаратних појава, од којих

he

бити наведене следеhе.

Природна или вештачка селекција, која се врши у дугом низу уза

стопних генерација, у каквоме скупу организама мало различних једних
од других, комбинована са наслеђем и акцијом средине, повлачи са
собом итеративно појачаваље одређених организама скупа и форми
раље новог варијетета или феле.

Механичко раздвајаље врло сродних руда, скоро истих специфи
чних тежина, помоhу центрифугалне машине која искоришhава врло

мале разлике тих тежина, врши се великим бројем понављаља једне
исте техничке операције и итеративног појачаља пропорције специ
фички најтеже руде према осталима.

Хемијско раздвајаље тела у смеши, врло мало различних по физи

чким и хемијским особинама, врши се једним низом операција узасто
пце изведених врло велики број пута, а које операције искоришhавају
минималне разлике тих особина, појачавајуhи их итеративно док у

финалној смеши не остане, бар у потребној мери, само оно тело које се
мисли издвојити. Тако се нпр. врши раздвајаље ретких елемената иско
ришhавајуhи врло мале, неосетне разлике у растворљивости љихових

једиљеља, вршеhи стотинама и хиљадама пута узастопце једно исто ра
ствараље, таложеље и филтрираље, и пратеhи еволуцију процеса помо
hу спектроскопа.
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·Такве је врсте и позната метода у металургији ал ова

(pattinsonage)

по којој се сребро раздваја од олова искоришhавајуhи разлику између
температура топљења тих метала. Оставивши да се охлади растопљена

њихова смеша, прво у овој кристалише олово и кристали се одвоје од
преостале течне масе која садржи сребро и нешто олова. Понављањем
операције довољан број пута долази се до траженог резултата.
На сличан се начин по једној познатој бактериолошкој методи
врши раздвајање микроба искоришhавањем неосетних разлика између
њихових виталних особина и понављањем култивисања смеше под

нарочитим условима који те разлике итеративно појачавају.
Могуhно је да је истога типа и једна интересантна психолошка
појава којој би се објашњење нашла у фактима наведене врсте. Кад се
једна иста кратка реч, из обичног говора, понавља узастопце велики

број пута, и то гласно, механички, не мислеhи при том на њено значење,
дешава се

да се

она напослетку сведе на нешто

у свести непознато,

нешто што се дотле није чуло, врло различно од слике коју иста реч у
свести увек изазива у обичним приликама. Једно би се објашњење

факта састојало у овоме: понављање велики број пута, итерацијаједног
истог менталног процеса, раздвојила је, у вербалној слици, два елемен
та међу собом интимно везана: реч као слику звучну и њен утисак као

слику интелектуалну, која даје значење. Могуhно је да постоји каква
минимална разлика између интензитета тих двеју слика па да се ова
итеративно појачава понављањем у свести дотле док диспропорција
између интензитета једне и друге не постане толика да прва слика
засени другу.

Anaлoiuje .међу guciiapaiiiuu.м iiојава.ма iipoipecuвne gucoцujaцu

jejegnoia

ко.мiiлекса.- Једна пространа класа појава састоји се у једној

врсти дисоцијације комплекса елемената (или атрибута) једним истим
процесом, при коме се саставци комплекса понашају квалитативно под
једнако, али квантитативно различно. Такве би врсте биле следеhе
поЈаве.

При фракционој дестилацији течности, а која није ништа друго до

једна врста дисоцијације смеше од више течности, једним истим проце
сом (испаравањем), саставци смеше понашају се на начин квалита

тивно исти, јер сви испаравају, али квантитативно другачији, јер испа
равају различним брзинама.

Кад зрак сложене светлости пролази кроз призму која га прелама

светлост се расипа у спектар, као спољни израз дисоцијације комплек
са једним истим процесом, преламањем при коме се саставци комплек

са (просте боје) понашају квалитативно на исти начин (сви се саставни
зраци преламају), а квантитативно на различне начине (различне про

порције између углова упадања и углова преламања).
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Кад око визира, у једноме сталном правцу, какву белу, униформно
осветљену површину и кад при томе какав таман предмет брзо пролази

кроз видно поље, запажа се оваква оптичка појава: површина преко

које прелази предмет, а непосредно по проласку овога, изгледа тамна;
на делу те површине на коме је веh повраhено првобитно осветљеље
запажа се тренутно интензивноцрвена боја. Објашњење појаве налази
се у овоме: утиска на ретини од осветљене површине нестаје брзо при
преласку тамнога тела преко те површине, али се тај утисак не поја

вљује опет тренутно чим предмет буде прешао; он се јавља са извесним
задоцњењем, чији је узрок физиолошке природе, и то задоцњење није
исте величине за све боје у спектру: оно је утолико мање уколико је
веhа таласна дужина боје. Црвеној боји одговара најмање задоцњење, и
то је узрок интензивној црвеној боји која се појављује на осветљеној
површини као траг преласка предмета преко ње; за њом се појављују

остале, мање живе боје, према својим таласним дужинама, маскиране

црвеном бојом која се прва јавља и интензивнија је од осталих. Појава
је истога типа као и оне напред наведене: сви састојци комплекса имају
исто понашање при процесу (сви задоцњавају са утиском), али не у под
једнакој мери (различна задоцњења).
Мирис једнога, ма и хемијски чистог тела, не мора бити увек
прост: у великоме броју случајева он је састављен из комплекса про
стих мириса који коегзистирају у истоме телу и, дејствујуhи истовре

мено на чулни орган, изазивају резултујуhу сензацију мириса. Између
начина на које се ови прости мириси, у једном истом телу, могу један од

другога пораздвајати, био би овакав један: сваки од њих има свој одре
ђени минимум јачине испод кога престаје утицати на чулни орган, и ти
минимуми нису једнаки за све мирисе; кад се, дакле, буде поступно ума
њавала количина мирисне супстанце простих

he

мириса поступно не

стајати једнога за другим, по реду релативних величина тих минимума.

Ти

he се мириси, напротив, поступно појачавати, и у обрнутом реду, кад

се количина супстанце буде поступно појачавала. На тај се начин успе
ло дисоцирати комплексне мирисе многих хемијских тела. Пошавши од

једне врло слабе дозе терцијерног амил-алкохола и повеhавајуhи је по
ступно, утврђене су овакве градације при сензацијама мириса: на
количини супстанце од

осетне јачине,

0,00001 g, што одговара првоме минимуму чулно
oceha се један карактеристичан мирис, различан од прво

га мириса посматраног алкохола, који подсеhа на бензин и на изо-амил

-алкохол; на количини од

0,002 што

одговара другоме минимуму,

oceha

се један доста јак мирис који подсеhа на камфор; тек се после овога, као

резултат суперпозиције та два проста мириса, јавља прави, каракте

ристичан мирис самога алкохола. Слични су резултати добијени и за
велики број других хемијских тела, као за: салицил-алкохол, бензалде-
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хид, бензин-хлорид итд. Запажено је, уосталом, да веhина мириса, врло

пријатних кад је супстанца у слабој дози, постају непријатни кад је доза
јака, и обратно. Објашњење је исто: резултујуhи мирис супстанце са
стоји се из два ~раста мириса, једног слабог, пријатног, чији је минимум
чулно осетне Јачине нижи од минимума другога, тако да се само он

oceha

кад је супстанца у слабој дози, и једнога јаког, а непријатног ми

риса, са вишим минимумом а који, кад је супстанца у јакој дози, маски

ра први и даје резултујуhем мирису ону непријатност која га карак
терише. Све те појаве имају као заједничко дисоцијацију комплекса
мириса на његове саставке једним процесом (импресионирањем чулног

органа), при коме се сви саставци понашају квалитативно подједнако
(сви импресионирају орган), али у различној мери (разни минимуми
осетности).
Поступно мењање боје водених организама има се приписати фак

тима исте врсте: комплексна боја која карактерише такав један орга
низам у тренутку кад је извађен из воде имала би се приписати меша
вини пигмената који се, разним брзинама, трансформишу на ваздуху
или на топлоти и отпадајуhи на тај начин један по један из те мешавине

изазивају тиме непосредно промену боје организма. Тако би се имао
објаснити прелаз боје ракова од мрке до интензивноцрвене боје; про
мене се врше у кутикули која је састављена из пигмената разних боја,

чија мешавина даје љуштури тамну боју. Свих тих пигмената нестаје
хемијском трансформацијом, осим онога што је карактерисан црвеном

бојом који, као веома постојан на ваздуху и топлоти, једини заостаје
пошто сви остали ишчезну. Појава, онаква каква се непосредно и по
ступно посматра, илуструје ред по коме пигменти један за другим не
стају из првобитнога комплекса.

Аналоiије између екоио.мских криза и болесiiiи.

-

Трговинским

кризама, по трајању обично кратким али врло осетним по ономе што
учине, увек претходи једна припремна периода, доста дугачка, за време
које се показују и гомилају симптоми онога што

he

наступити. Њима

увек следује више или мање брза ликвидација, после које поново почи

he

трајати неко време, све до почетка нове

припремне периоде кризе, која

ње нормални режим. Овај

he довести исти циклус догађаја и факата.

Такав је исти и ток великога броја болести. И ове почињу једном
припремном фазом за време које се показују и гомилају симптоми

болести што

he наступити.

Озбиљност ове повеhава се све више док не

наступи криза (акутна фаза), релативно кратка, али тешка по својим
ефектима. По изласку из кризе улази се у фазу више или мање брзог
опорављања, а затим у нормално стање, које

he трајати неко време

док

се поново не појави болест са својом припремном фазом. Ако је болест
хронична, нормалне и патолошке фазе следују наизменце једна другој
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као и у економским кризама. Таква би криза одговарала акутној фази

болести, ликвидација фази опорављаља, повратак у нормално стаље
исцељељу итд.

Као што he у даљем излагаљу бити показано, ток економских
криза био би резултат акција два међу собом антагонистичка фактора,
једнога импулсивног ( спекулативни фактор) са тежљом да повеhава
обрт послова и који испрва расте, па затим наједном застане, и другога
депресивног са задоцљељем, који расте упоредо са рашhељем првога

фактора, али не онаквога какав је у тај мах веh онаквога какав је био у

једноме одређеном тренутку пре тога (нагомилаваље обавеза са роко
вима, узетих при ранијим трансакцијама). Није искључена могуhност да

постоје и болести које би имале механизам истога типа и где би се
импулсивни фактор нашао у деструктивној акцији бацила чије би раз
множаваље, све јаче у току болести, одједном застало, било због изме
не на терену болести, било због другог каквог узрока, а где би се депре

сивни фактор нашао у каквоме узроку са задоцнелим дејством, анало
гим ономе што произлази од нагомилаља обавеза у економској појави.

Аналоiија .међу разии.м guciiapaiiiuu.м iiојава.ма и борбом фак

Шора.* - Мноштво појава свих врста асимилира се борби фактора, чије
околности, перипетије, завршетак и епилог илуструју оно што се у по

јави има у виду. Равнотеже и кретаља тела асимилирају се контраба
лансираљу механичких сила у међусобној

борби, стегнутих у везе

покретног система. Хемијске реакције схватају се као илустрација бор

бе афинитета хемијских елемената и функционалних група, у одређе
ним топлотним, светлосним, електричним и др. приликама. Вареље би

било илустрација борбе дијастаза; један велики део патологије састојао
би се у историји таквих борби. Кад су микроби ушли у организам, они
својим дијастазама почиљу вршити акцију на колоиде средине у КОЈОЈ су
(са једне стране испуљујуhи шупљине које остављају живе hелије, са

друге стране дејствујуhи на хистолошке елементе у тој средини). Тада
отпочиље борба између микроба и нападнутог организма, у којој:

надјача организам и асимилира микробе;

2.

1. или

или надјача микроб и асИ

милира организам; З. или се успостави једна врста равнотеже између
два противника. У случајевима

1.

и

2.

периода борбе испољава се као

акутна болест; противник који из борбе изађе као победилац излази

као способнији за нову борбу у истим приликама; микроб је добио у
појачаљу своје вируленције наспрам организма такве врсте, а овај је
стекао имунитет наспрам микроба такве врсте. У случају З. имаhе се

*При праhењу ових аналогија, подсеhамо даје Михаило Петровиh поред рада на
Универзитету у Београду, имао уредну и успешну војну каријеру све до чина артиље

ријског потпуковника у резерви (пр. пр.).
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или хронична болест или симбиоза. једна врста оружаног мира међу
противницима.

Такве аналогије са борбом фактора постоје и између појава нај
удаљенијих једна од друге по конкретној природи. Такав је случај са
психолошким процесом продукције вољних аката, који се може асими
лирати перипетијама борбе двеју непријатељских војски. Два скупа
импулсивних и депресивних фактора, од којих први састављају покре
тачке тежље везане за разна стаља свести а друге антагонистичке те

жље везане нарочито за ефективна стаља свести и које се опиру пре
ласку у акт, могу се асимилирати двема непријатељским војскама, јед

ном офанзивном, другом дефанзивном. Општи карактер личности
асимилира се тада терену борбе, а координативна моћ личности дисци

плини у војсци, која сједиљава напоре и чини да они конвергирају према
одређеном циљу, са хијерархијском субординацијом елемената што са
стављају две војске. Ток борбе, љена јачина, наглост или умереност,
љена простота или сложеност, зависиће од састава, квалитета и јачине

снага једних наспрам других, од теренских прилика, од наредаба врхо
вне команде и од тога како те наредбе буду извршене од команданата и
бораца.

Код детета, дивљака и примитивног човека састав војске је веома
упрошћен. Офанзивна војска је састављена из елемената малобројних,
али врло јаких, грубих, бруталних, готово неодољивих (инстинктивни
импулси, рефлекси). Противничка, дефанзивна војска је, напротив,
врло слаба (афективни фактори који се опиру преласку у акт); оно што
у љој има, то је увек бојазан и страх. Терен је такође врло прост, јед
ноставан: инстинкти за задовољаваље најпримитивнијих потреба. Сама

борба је врло брза, кратка; прелазак у акт је непосредан, тренутан кад
је импулсивна идеја јача од страха; тај прелазак се неће извршити ако
страх наДЈача импулс.

Уколико је развијенија интелигенција и веће животно искуство

утолико је хетерогенији састав и квалитет војски, као и терен борбе.
Тада се Имају разноврсније перипетИје у току борбе. Тако има аката

што се имају приписати простим борцима, који не размишљају, не осе

ћају, а слепо, безусловно и аутоматски извршују наређеље (акти ауто

матски, рефлекси, они који потичу из навике и др.). Затим, има аката
који се приписују вишим елементима (акти што потичу од осећаја, емо

ција, страсти). Напослетку, има аката што потичу од највиших инстан

ција, од команданата и врховне команде (акти што потичу из разми
шљаља, од идеја водиља, од регулаторских фактора); то су акти што
уносе јединство и координацију у обе војске.
Док је све то у своме нормалном стаљу, док су војске састављене
како треба, добро дисциплиниране, добро командоване, на обичноме
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терену борбе, ова иде својим нормалним током, и у веhини случајева,

познавајуhи добро све то, може јој се исход предвидети. Али ако једна
од војски у чему попусти, или ако је у својим покретима ометана не
правилностима терена, борба

he узети ток различан од

онога у нормал

ним приликама. Ако је нпр. офанзивна војска осетно ослабљена (слаба
осетљивост, што чини да се тешко прелази на акт), дефанзивна

ска надјачати и исход борбе

he

he

вој

бити немарност, непокретност, инакци

ја. Ако јеофанзивна војска у нормалном стаљу, а дефанзивна јако поја
чана и изнад нормале (нпр. јако појачан страх), исход борбе опет може
бити укоченост акције. У офанзивној војсци може имати простих бора
ца изванредно импулсивних, недисциплинираних, пренагљених, који,

напустивши своја места и своје редове, и пре но што се имало времена
или снаге задржати их, постају у једном тренутку господари ситуације

(јаки, нагли, брутални, импулсивни елементи који производе у трену
тку прелазак у акт, пре но што је свест имала времена да реагира). Као
супротност томе, има случајева кад је врховна команда неодлучна и

сувише се саветује и размишља; исход борбе је неодлучан и борба се
продужује са мало активности, без резултата (случај кад виши елемен
ти при продукциЈИ акта узму мах и кад има сувише размишљаља, уну

тарљег саветоваља, опрезности, рачунаља о последицама, колебања);
исход

he

бити нерешљивост, колебљива акција. И неправилности тере

на такође могу не само отежавати веh и спречавати акцију једне или
друге војске, поред свега љеног потпуно нормалног састава, поред са
вршене дисциплине и координације у љој, поред сасвим правилних на

ређеља команде (неспособност реагираља, која обележава једну сла
бост карактера и која нпр. чини да каква нормална импулсивна идеја,
праhена нормалним осеhајем страха, буде у тренутку задржана од пре

ласка у акт, код иначе сасвим нормалних личности). Тако исто и осла
бљена дисциплина утиче на исход борбе; у општем нереду који наступа

сваки борац ради за себе, без координације са другима, и најчешhе над
јачају и однесу победу они међу љима који су најјачи, најбруталнији
(случај аномалије координативне моhи; екстраваганције, пренагљено
сти, злочини који се изврше у пијанству идр.).
Аналогија се продужује и у епилогу борбе. Физичка борба скопча

на је увек са извесним напором и исход јој је праhен ја чим или слабијим
осеhаљем замора. Исти је случај и у борби фактора при продукцији
вољних аката. Напор ту може бити управљен на то да задржава покре

те што долазе од инстинкта, страсти, навике, или да надјача индолен
цију, немарност, укоченост, плашљивост, бојазан, страх. Први од тих
напора има ефекат негативан, други позитиван. Напора нема никад у
случајевима кад се импулс слаже са оним што наређују виши елементи,
разум, регулаторске идеје; све то има тада исти правац и нема борбе.
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Напротив, напора има увек кад се боре међу собом два антагонистичка

фактора. Замор који произлази од такве борбе у пропорцији је са оним
што се дешава у току ове (нпр. случај личности која се устеже, колеба,
да учини злочин према своме пријатељу). Аналогија са борбом се про
дужује и у другим појединостима појаве.
Anaлoiuja opiamtз.мa и gpyшiiiвa. - Организирана друштво се че
сто упоређује са живим организмом, са којим стварно има мноштво
заједничких црта. Главне црте састоје се у овоме (А. Feпiere).

Друштво је, као и организам, карактерисано кооперацијом, орга
низираном динамичком координацијом елемената који га састављају.

Та се координација постиже: поделом рада, тј. диференцирањем функ
ција, концентрацијом специјализираних активитета и реперкусијом
ефеката произведених од једног елемента на колективност. Ова подела
рада и та концентрација су појачане у фазама прогреса друштва или ор
ганизма, и они су, штавише, како у физичком тако и у духовном погле
ду, једна од карактеристика прогреса.
Да би се, како у организму тако и у друштву, остварио такав про

грес, тј. да би се у њима остварила динамичка координација, све више
диференцирана и све боље концентрисана, потребно је:

1.

да се у њима израђују, прерађују и транспортирају (да би то ис

користили њихови саставни елементи) страни елементи, чија је асими
лација потребна за њихов опстанак;

2.

да су међу њиховим саставним елементима успостављени стал

ни односи, који искључују могуlшост поремећаја равнотеже, непово
љне за поменуту динамичку координацију;

3.

да једна добро цзведена функционална хијерархија повеже ин

дивидуалне активитете саставних елемената у групе зависне Једне од

.

.

других, а све у Једноме заЈедничкоме циљу.

Поред тога, између друштвених појава и виталних појава у орга
низму постоје још и аналогије динамичке природе, које потичу из самог
њиховог заједничког живота.
У друштву, као и у организму, јединство карактерисано унутар
њом конвергенцијом активитета, што се има разумети тако да разли
чим елементи сарађују у циљу да се одржи целина колективитета. Исто
тако, друштво, као и организам, карактерисани су тежњом Јединки да

ти унутарњи активитети конвергирају ка одржању и појачавању њихо
вих енергија да би се имао "животни полет", без кога нема ни правог

живота, ни прогреса. Напослетку, и друштво и организам напредују и
другим комплементарним и хармонијским диференцирањем и концен

трацијом њихових моћи и њихових енергија. У томе погледу они су
подвргнути закону прилагођаваља самога себе спољњем свету, али са

перманентном тежњом за одржањем и појачавањем своје виталне сна-
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ге. На скуп тих заједничких црта своде се, у својим главним потезима,
закони прогреса у биологији и социологији.

Auaлoiuje .ме/ју фaкiiiu.мa уииверзалие еволуције.

-

Те се анало

гије односе поглавито на peg којим велики, опсежни факти у општој
еволуцији следују једни за другима, а на уло2е које у томе великом про
цесу играју поједини моhни фактори. Између многобројних закона те
врсте, овде

he, само примера ради, бити наведен (по Бож. Кнежевиhу)
кога he се видети карактеристично обележје аналогија што се

један из
овде имају у виду. Један општи факт такве врсте, један од закона уни

верзалне еволуције, састоји се у томе да се све поједина доцније издва

ја из једног првобитног, општег, целог; да увек цело иде пре делова,
једно пре многога, једнако, просто пре различног, сложеног. Уколико
је нешто у природи првобитније, ниже, утолико је простије, тј. љегови
су делови сличнији један другоме; оно утолико више личи на своју
околину и све пасивније суделује у променама своје околине.
Цео првобитни космос замишља се као велика хаотична нераздвој

на целина из које су се тек доцније издвојили поједини делови, васион
ска тела, поједина стаља и поједини механички, физички и хемијски
фактори. Тако исто су, првобитно, природа и свет организама чинили

једну целину, јединство, из кога су се доцније диференцирале специје.
Сваки, па и највиши организам, првобитно у своме зачетку не разлику

је се од сваког другог организма у љеговом зачетку. Првобитно је једна
хомогена раса човекова, у којој још нема разлике; разлике племена,

народа, настале су доцније од разлике раса, пошто су се ове појавиле. И
на првобитном ступљу људског живота ток развитка је свуда једнак;
сви људи свих племена, народа, раса, времена, пролазе кроз једне исте

фазе живота; разлике међу љима настају тек у доцнијим, вишим фаза
ма. Па и први почеци цивилизације увек су и свуда једнаки. Тако је
човек првобитно живео у областима у којима влада климатска једно
ликост, у којима нема разлика годишљих времена и температуре, па је
тек доцније прешао у области са разликама годишљих времена. И само

то првобитно човечанства пролази кроз прву фазу овога историјскога
живота, кроз фазу природног живота, кроз дивљаштво; кроз остале,

потоље, више фазе пролазе само поједини делови човечанства.

И прве фазе религије једнаке су свуда. Фетишизам је свуда и сва
кад једнак, фетиши су увек једни исти; исте природне снаге и персони

фициране појаве обожавају се свуда; тек доцније настају религиозне
разлике. И те су разлике у суштини много маље него разлике у пото

љим философским и научним појмовима. Првобитно су и религија, и

философија, и наука, и поезија једна хаотична целина у облику митова,
из којих се доцније издвајају уметност, философија, наука.
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Тако су се и прво писали у сликама изрази целе мисли, као што и
дете прво разуме целу фразу, а појединим речима не даје никаква зна
чаја; за тим су. се знацима писале целе речи, за тим цели слогови и нај
после само ПОЈедини гласови.

Пошто је тип целина од које се после одвајају егземплари, то је и
род, специја, целина од које се после одвајају поједине индивидуе. Пре
ма томе, тип иде пре егземплара; род, специја, пре индивидуе. У целој

природи појава појединих родова почињала је увек прототипом целе
класе. И човечанства је дуго постојало као специја, пре но што су се из
њега извиле расе, племена, народи.

Не одвајајуiш дух од тела, првобитни ум не одваја уображено, иде
ално, од стварног; не одваја радњу разума од чулних опажања; не одва

ја свет духа од чулног света стварности; не одваја унутарље од споља

шњег. Тако исто, тек доцније из целине појма кретаља одвајају се пој
мови простора и времена. Као што примитивно око не одваја боју од
светлости, тако су и ваздух и вода прво схватани као проста тела, еле

менти, као целине, и тек доцније хемија одваја поједине састојке из ко
јих су оне састављене, као што је до микроскопа сматрано за многе
ствари да су Једно исто.

Заједничке појединости, овде наведене само у својим овлашним
цртама, провлаче се кроз целокупну еволуцију не само човека као

јединке и саставка људског колективитета, веh и кроз сваки временски
процес еволуције комплекса прогресивним диференцирањем његових
саставака и њиховим индивидуалисањем по њима самим и по улогама

које

he играти према целини и према осталим саставцима целине. Такве

се заједничке појединости ту испољавају не само у општим потезима

веh и у сиhушним појединостима за које би могло изгледати да су
остављене случајностима, али у којима се, кад се дубље загледа, огледа
један вечити поредак, везан за законе универзалне еволуције.

13.

Математичке аналогије у диспаратним фактима

Најсавршенији, најпотпунији тип научних аналогија међу дис
паратним фактима јесу .мaiiieмai"iiuчкe auaлoiuje, чије се језгро састоји
у истоветности математичких релација што изражавају факте. Та се

истоветност распростире и на број једначина (експлицитних, диферен
цијалних, интегралних) којима су изражене те релације, и на њихов
аналиШички облик у погледу на елементе и параметре које садрже, на
њихове експлицитне, диференцијалне, интегралне и друге аналитичке

комбинације које садрже, и на константе што фигуришу у тим једна-

72

ФЕНОМЕНОЛОШКО ПРЕСЛИКАВАЊЕ

чинама. Аналогијом обухваhени факти састављају тада једну .майlе.ма-

-

шичку аналошку

- - *
zpyuy.

Нека је

таква једна група; формирајмо таблицу:
а,,

р,,

у,,

а2,

р2,

У2·

<Хз,

Р з.

Уз.···

...
...

елемената, параметара, аналитичких комбинација и константи садржа

них у једначинама факата, где се елементи i-те врсте односе на факт Ф;.
Само језгро аналогије изражава могуhност да се таблица уреди на
такав један начин да се од једна чине једне, ма које, од појава Ф; прелази
на другу ма коју појаву Ф; исте аналошке групе; кад се у једначинама
прве смени

а;

са

а;

Р; са Р;
У;

са У.;

* Тачније казано, ово су маГйемтТtu•tке аналоzије код којих сви међусобно разли
'IИТИ феномени имају јединствену математичку представу, обично у облику неке дифе

ренцијалне једна чине. Познат истраживач Петровиliеве феноменологије Ујомов (Оде
са) сматра да "иако Петровиli при граlјењу своје теорије користи велики број разли
читих аналогија, веliина тих аналогија припада једном логичком типу: то су аналогије
типа изоморфизма

Сем тога, од суштинског је значаја функционална аналогија, закључак са сличности
функција на сличност структура

или

Појам структуре конкретизује се у оном што Петровиli називамеханиза.м, а Шок йроце
са прецизира појам функционисаља" (А. И. Уёмов, Аналоиш в практике научноzо ис

следован.tщ Москва,

1970,

стр.

200),

(пр. пр.).
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То чини да математички опис тих факата, ма колико ови били
ме!ју собом диспаратни, представља један и~ти аналиШички йробле.м
који се састоји у решењу, дискусији и тумачењу једних истих једначина,
а што чини да су одговарајуhи факти ме!ју собом аналиiiiички еквива
ленШни. Математичке су аналогије ме!ју фактима једна од непосредних
последица њихове аналитичке еквиваленције.

Навешhемо, као просте примере, неколико познатијих група ана
литички еквивалентних факата.

а) Аналошка група експоненцијалних појава, регулисаних зајед
ничком диференцијалном једначином

. q' + Лq =О
и њеним последицама, где је
станта; независно

q дескриптивни елеменат појаве, а Л кон

променљива количина Је време или просторна ве

личина.1 Група обухвата ове диспаратне појаве, апсорпцију светлосних
радијација у хомогеној средини; мењање барометарског притиска са
висином; хла!јење чврстог тела зрачењем; електрично испаравање на
површини наелектрисане течности; размножавање једне биолошке
феле у току времена итд.

б) Аналошка група амортизирано-осцилаторних појава, регулиса
них заједничком диференцијалном једначином

kq" + mq' + nq
и њеним последицама, где је

=О

q дескриптивни елеменат појаве, а k, т, п

позитивне константе. Група обухвата: лагано кретање клатна кроз от

порну средину; вибрирање дијапазона са ваздушним отпором; испра
жњавање електричних кондензатора; осцилације нивоа у два комуни
кациона суда итд.

в) Аналошка група појава регулисана диференцијалном једначино м

kq' + nq

+т= О

и њеним последицама (где су k, п, т позитивне константе), а која обу
хвата кретање чврстог тела око утврђене осовине, при отпору средине

пропорционалном брзини кретања; флуктуације јачине електричне
струје у проводнику са осетним електричним отпором и аутоиндукци
ЈОМ и др.

1 Математичке појединости тока појава регулисаних овде само наведеним дифе
ренцијалним једначинама изложене су у мојој кљизи ЕлеменtТiи.майlемайiичке фено.ме
нолоzије

(1911 ),

стр.

494-510.

Оне су, унеколико, и без математичког апарата изложене

и у другом одељку ове кљиге.
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г) ~налошка група факата регулисаних парцијалном диференци-

Јалном Једначином

и љеним последицама. Она обухвата стационарна стаља електрицитета
и топлоте, ротациона кретаље течности које се не могу сабијати и др.

д)

Thomson- Lippmann-oвa

аналошка група која обухвата: принцип

одржаваља материје, принцип одржаваља електрицитета и Carnot-oв
термодинамички принцип у љеговим разним манифестацијама.

ђ) Аналошка група која обухвата термичке појаве у гасовима и
економске појаве у социјалним срединама.

е) Аналошка група Helmholtz-oвиx и Boltzmann-oвиx моноцикли
чних и полицикличних појава, која обухвата велики број диспаратних
механичких, термичких, електричних и других појава.

ж) Уопште, у механичким uлyciiipaцujaмa физичких појава, извр
шеним помоhу механичтшх моgела који шематизирају ток и поједино

сти појава и у којима сваки део и љегова функција играју улогу истовет
ну са оном коју игра одговарајуhи фактор у физичкој, моделом шема

тизираној појави, огледа се један значајан тип математичких аналогија
међу диспаратним појавама. Основна идеја таквих илустрација се сво
ди, у крајљој анализи, на ову: кад се у каквој појави Ф, ма какве конкре
тне природе она била, знају улоге појединих фактора, па ма ти фактори
не били познати по својој интимној природи, могуhно је наhи такав ме
ханизам за чије

he

функционисаље важити исти математички закони

што важе и за појаву Ф. Између кретаља система што саставља тај ме
ханизам и промена у којима се састоји појава Ф постоји тада математи

чка аналогија и такве две појаве припадају једној математичкој анало
шкој групи; оне су међу собом аналитички еквивалентне.
Примере таквих механичких илустрација дају Boltzmann-oви меха

нички модели за термичке и електричне појаве; модели које је кон
струисао Gaгbasso за шематизираље испражљаваља електричних кон

дензатора и у којима улогу електричног кола играју чврста тела што се
обрhу око утврђене осовине; улогу електромоторне силе игра механи

чка сила која креhе систем; улогу електричног оптереhеља игра угао
ротације; улогу електричног отпора механички отпор; улогу коефици
јента аутоиндукције моменат инерције механичког система итд. Мате
матички закони и целокупна математичка теорија испражљаваља кон
дензатора потпуно су аналоги онима што важе за кретаље механичког
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система оличеног у тим моделима.* Такве су врсте и модели истога фи
зичара што механички илуструју математичке законе индукционих

појава у спреговима електричних кола са међусобним индукционим
утицајима. W. Thomson, доследан своме начелу, према коме разумети
какву физичку појаву значи умети начинити љен механички модел,
конструисао је такве моделе за велики број најразноврснијих физичких
појава. Такви су и модели којима је Maxwell илустровао појаве индук
ције и поларизације диелектрика; разни модели којима је Boltzmann
илустровао Maxwell-oвy теорију електрицитета; механички системи

којима је

Rayleigh

илустровао аналогије међу разним електромагнет

ним појавама и кретаљем течности; системи које је дао

Everet

за илу

страцију компликованих оптичких појава. као што су анормална ди
сперзија и фосфоресценција; LOientz-oв електрооптички модел итд.
И саме по себи, независно од услуга које могу чинити као водиље

у појединим истраживаљима, математичке аналогије имају свој наро
чити философски интерес. Велики проблем природне философије, чије
је решеље идеални, асимптотни циљ свих наука и који се састоји у томе
да се све оно што се мора претпостављати ради разумеваља природних

појава, као и број пропозиција које обухватају све што се у природи
дешава, сведе на што је могуhе маљу меру, постаје утолико присту
пачнији и утолико више олакшан уколико буде веhи број запажених

аналогија међу диспаратним појавама.
Очевидно је, пре свега, да све што доприноси груписаљу појава по
љиховим механизмима. законима њиховога тока и математичким рела

цијама међу факторима који у тим механизмима играју одређене улоге
доприноси, у исто време, и томе да се приђе за који корак ближе поме
нутоме асимптотноме циљу. Математичке аналогије које једној маси
диспаратних појава дају један исти, заједнички тип, једно су од најмо

hнијих средстава за такво приближавање томе циљу. Ослобађајуhи из
једне аналошке групе оно што је љоме обухваhеним појавама зајед-

* У Француској

академији наука Петровић је саоnштио рад о електричним осци

лацијама при nражњељу кондеюатора Sиг /а clecllaг,~e

et coefjlcient

с/е se/j:iпduction

cles conducteuгs а capatite 1·csistance
J'm·iables (CR, t. 124, 1897, 9, рр. 452-455), а што је у ширем

облику објавио и у Срnској краљевској академији (Глас

LVI. 1898,

стр.

27-71 ).

Ова ра

сnрава значајна је и по томе, што у њој Петровић после излаrања појаве пражњеља
кондензатора посредством математичког модела

(А)
наводи општи феноменолошки прилаз овој појави. Да је тада у Паризу

1897.

године

указао да се овакав nриступ nрема кондензатору може уnотребити као рачунар за

решавање диференцијалних једначина класе (А). сигурно би дошао до могућности
диференцијалног аналпзатора и тако

би

Петровићу

било

признато првенство у

проналаску (конструкцији) савременог аналогноr рачунара {пр. пр.).
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ничко, што их спаја, што им, поред све диспаратности, даје један исти
тип, математичке аналогије доводе до једне опште теорије те групе

појава, у којој конкретна природа, њихова као и појединих фактора у
љима, није прецизирана, нити игра какву улогу, а која се, међутим, спе
цификоваљем те конкретне природе своди на специјалне теорије поје
диних од тих појава и, на тај начин, обухвата једну масу, на први поглед

разнородних теорија, без икакве међусобне везе. То чини могуhним
груписаље појава у типове по математичким аналогијама што постоје
међу љима, а тиме и редукцију недогледнога броја диспаратних појава

на ограничен број типова које је довољно проучити, па да тиме и појаве
из којих су они ацстраховани буду проучене. Јасно је, према томе, да

he

се бити врло близу горљем идеалном циљу кад појаве буду тако групи
сане и подведене под опште шеме на чије

he

проучаваље бити, тада,

редукован основни проблем природне философије.
Међутим, и поред тога, математичке су аналогије, као водиље,

чиниле знатних услуга при едификацијама појединих теорија које са
стављају разне гране модерне математичке физике. Кад је веh запаже

на или наслуhена таква аналогија међу двема појавама до једне одређе-

.

не тачке, сматрано је за вероватно да

he

она важити и надаље, преко те

тачке, тако да кад је веh разрађена математичка теорија једне од љих,

оне чија је теорија приступачнија, ова је, са одговарајуhом својом кон
кретном интерпретацијом, примељивана и на другу од двеју појава.
Верификоване или нетачне, консеквенце су имале пресуђивати о томе,
уколико су претпостављене, или проширене, аналогије у таквим слу
чајевима одговарале реалности. То је био начин на који су

Maxwell, sei W. Thomson,

Кiгchhoff,

Helmholtz

Ohm, Lame,

и др. формирали модерне

теорије еластичности, атракције, распростираља електрицитета итд.

вођени наслуhеним аналогијама међу појавама.

Ohm је

нпр. едификовао

своју теорију распростирања електрицитета преневши у њу и оне исте
претпоставке

о

механизму

тога

распростирања,

и

исто

математичко

извођење које је Fourieг веh био увео и верификовао као тачне, разра

ђујуhи своју теорију распростирања топлоте. Maxwell-oвe су теорије,
готово све, сугерисане наслуhеним аналогијама: његове су нпр. основне
електромагнетне једначине добијене асимилацијом електромагнетних

појава једној извесној врсти вихорастог кретања течности, за коју су те
једначине очевидније. Аналогије међу законима што важе за савршене

гасове, и оних што регулишу осмотичке појаве у семипермеабилним дија

фрагмама, учиниле су, такође, услуге теорији осмотичких појава. Исти је

случај и са великим бројем електричних и хидродинамичких појава итд.*
*Према Нејгелу (Е.

Nage\,

Т!Је srmcfllгe ~f"science,

New York 1961,

рр.

98-101) Макс

вел је био најистакнутији ,.аналоrичар", пратио је аналогије међу различитим појавама
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Поред теоријског интереса који у себи скривају математичке ана
логије, оне могу, у исто време, бити и моћно оруђе за проналажење
нових конкретних факата у природним појавама, који би, без аналоги
ја као водиља, могли остати незапажени, или би, бар, констатовање

њихове егзистенције било остављено случајности. Конкретан пример
за то, између многобројних случајева те врсте, дају аналогије везане за
принцип одржања енергије, Сашоt-ов принцип, и њихове аналитичке
последице у разним врстама природних појава. Тако Lippmann-oвe ана

логије између термодинамичких и електричних појава, при којима прин
цип одржања електрицитета игра, у електричним појавама, исту улогу

коју игра Сашоt-ов принцип у термичким појавама, доводе до елек
тричне модификације, до низа математичких релација, аналогних они
ма у термодинамици, и КОЈе су, конкретно интерпретиране, не само до

веле до нових факата, већ и истакле на видик егзистенцију нових, дотле
незапажених појава. Такви су нпр. следећи факти и појаве.

1.

Промене капацитета електричних кондензатора чије су арма

туре растављене слојем гаса, кад се мења притисак овога: капацитет је

тада пропорционалан притиску (факт који је експериментом констато
вао

Boltzmann);

при сталноме притиску запремина гаса се смањује про

порционално разлици потенцијала двеју арматура (факт који је конста
товао

Quincke за угљен-диоксид).
2. Електричне модификације

при компресији кристала, при чему

се, кад је кристал компримиран у правцу једне од својих осовина, јавља
у њему електрична поларизација истога смисла као и она коју изазива

повишавање температуре: она је пропорционална величини компреси
је и нестаје је са овом. Обрнуто: кад се кристал наелектрише он се изду
жује на исти начин као што би то било повишавањем температуре, и
величина је тога издужавања пропорционална електричном потенци

јалу (факт који су експериментима констатовали Р. и Ј.

Curie

на турма

лину, кварцу и топазу). Пошто се таквим модификацијама мења и сама
структура кристала, оне морају са собом, у исто време, повлачити и
промене његових оптичких особина.
З. Ширење стаклених арматура електричних кондензатора кад се
ови пуне електрицитетом, и контракцИЈа при њиховом испражњавању;

и веома их интензивно користио ради тумачења једних у корист других појава. Нејгел
пише: "Можда ниједан врхунски научник није био толико свестан улоге аналогије у ис
траживању у физици и у формулисаљу теорије као што је то био Максвел. За један
чланак, у коме је први предложио математичку формулацију Фарадејевих идеја о лини
јама силе, Максвел је дао инструктивно објашњење начина на који се аналогије могу
користити у науци. Он је описао аналоzију у физuци као ону делимичну сличност из
међу закона једне науке и закона неке друге науке која једне законе чини илустрација
ма других" (пр. пр.).
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линеарно Је

ширење,

при

томе,

пропорционално

квадрату

потенцијала двеју арматура (факт који су констатовали

4.

Govi

и

разлике

Dutei").

Електрокапиларне појаве, које је Lippmaпn предвидео као једну

од последица поменутих аналогија и констатовао их експериментом,

нашавши да јачина ефекта капиларности између живе и закисељене
воде зависи од разлике потенцијала тих двеју течности и да се, обрнуто,
величина те разлике мења кад се, на ма који начин, акцијом спољних
сила мења величина њихове додирне површине.

Напослетку, математичке аналогије могу чинити још једну врсту
услуга, које у појединим случајевима имају своје нарочите важности:
оне су једно подесно помоhно средство за .мтuеријализацију аналu[uu
чких йробле.ма. Материјализација се састоји у томе да се за један дати
аналитички проблем нађе конкретна појава за коју

he

важити исте ре

лације и исти закони што би се добили аналитичким решењем тога про
блема. Дешава се да, при таквој материјализацији, каква релација, или
каква нарочита појединост, која је скривена у једначинама аналитичког
проблема и коју је тешко истаhи на видик чисто аналитичким сред
ствима, постаје очевидна у конкретној појави која проблем материјали-

.

зира.

Наместо конкретних појава, онаквих какве се дешавају у реално
сти, могу се још при таквој мтеријализацији у мислима представљати и
фиктивне пој аве, са нарочитим подесним претпоставкама о њиховоме

механизму, које не морају одговарати реалности, но које би биле такве
да, кад би се оне у таквим претпоставкама дешавале, закони појаве би,
са једне стране, били обухваhени датим аналитичким проблемом, а, са
друге стране, извесне би нарочите појединости тих закона биле саме по

себи очевидне у таквој фиктивној појави.

Овакве материјализације, било конкретне, било фиктивне, а које
су знаiiiно олакиtане .маШе.мтuички.м анало'iија.ма .меЬу gucйapaiiiнu.м

йојава.ма, представљају у исто време и једно интересантно помоhно
средство за откривање чисто аналитичких, рачунских факата, скриве
них нпр. у диференцијалним једначiшама аналитичког проблема, а чи~

ме је, у појединим приликама, олакшана и сама тачна или приближна

.

.

интеграциЈа таквих Једначина.

Као конкретан пример материјализације аналитичких проблема и

услуга које она може чинити при интеграцији диференцијалних једна

чина нека је наведена појава која се састоји у померању нивоа једне
течности, у суду одређеног облика, кад у течност поступно продире ка

кво чврсто тело М, такође одређеног облика. Закон по коме

he

се по

мерати ниво течности зависи од облика суда, облика тела М и начина

његовога кретања при продирању у течност; он се добија интеграцијом
једне диференцијалне једначине првога реда, чији облик зависи од по-
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менутих елемената, а која се, каткад, или не може аналитички инте

гралити, или јој је аналитичка интеграција заметна, а добијени инте
грал, по компликованости аналитичког израза што га представља, не

подесан за даљу употребу. Међутим, то се померање може, на један
врло прост начин, непосредно, графички обележавати кретањем једно

га пера које прати померање нивоа. Кретање пера материјализира, да
кле, закон варијације интеграла поменутих диференцијалних једначина
које су, на тај начин, iрафички инП1еiраљене.*

Као други пример навешhемо материјализацију Riccati-eвe диференцијалне једна чине КОЈа се, као што се зна, у општем случају не може
аналитички интегралити. Једначина је материјализирана кинетичким

током бимолекуларне хемијске реакције, при којој се концентрације
смеше по активним телима мењају и спољним узроцима, независно од
њихових квантитативних варијација произведених самом реакцијом

(нпр. њиховим придолажењем у суд у коме се збива реакција). Ако се
узме, као што се то чини у хемијској кинетици, да је брзина реакције (па

дакле и трансформаторска тежња која има за непосредан објекат ко
личине про дуката реакције) у сваком тренутку пропорционална пре
осталим количинама реагенаса и да је коефицијенат пропорционално

сти утврђен за једну одређену реакцију и један одређен скуп физичких
прилика у коме се она збива, феноменолошки тип коме припада појава
доводи до ових ПОЈединости.

Из самога начина на који количине активних тела у смеши утичу
на брзину реакције потиче то да

he

та брзина, а са њоме и количине

формираних продуката као њених тоталитета, бити утолико веhе уко
лико је јачи придолазак једнога или свих тих тела. Са друге стране,
количина продуката непрестано

he

расти у размаку времена у коме се

дешава реакција, али остајуhи при томе непрестано мања од оне
количине која би одговарала потпуном утрошку једнога или другог

активног тела. Према томе, из саме појаве, без икаквог аналитичког
проматрања постају очевидни ови чисто аналитички факти:

Интеграл једна чине, чија је почетна вредност нула, позитИван је и
монотоно расте, али остајуhи при том непрестано мањи од једне позна-

* Под "материјализацнјом" једног аналошког језгра, Петровић је подразумевао
градљу одговарајућег аналогног рачунара. У Париској академији наука 1897. године
(CR, t. 124,20, рр. 1081-1084) и нешто доцније у Балтимору 1898. и 1899. године (American Joшnal of Matl1ematics, t. 20 и t. 22), Петровић је изложио једну такву "материјализа
цију" и дошао до своје конструкције аналогне рачунске машине која ради на принципу

кретаља течности и која решава ширу класу обичних диференцијалних једначина. О
овом рачунару. који је добио светске 11ремије у Паризу (1900) и Лондону (1907), обилне
и озбиљне похвале науке, погледати кљигу Д. Трифуновић Проучавање .моgеловања у
gелу Михаила ПеШровиhл, Нови Сад. 1977, а посебно кљигу 10. Сабраних gела Михаила
ПеiПровиhа (пр. пр.).
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те функције независно променљиве количине (одређене концентраци
јама смеше по активним телима). Ако се коефицијенти једначине, који
су функције те променљиве количине, смене другима, веhим или ма
њим, може се унапред, и без икаквих рачуна, предвидети смисао у коме

he

се изменити интеграл једначине.
Уосталом, непосредним мерењем формираних продуката реакци

је у разним тренуцима за време њеног трајања и интерполацијом таблице
тако добијених података имала би се хемијска uнzuezpaцuja Riccati-eвe
једначине, а преко ње и интеграција хомогене линеарне диференцијал

не једна чине која је са њоме у познатој вези, а коју је такође, у општем

случају, немогуhно аналитички интегралити.*
Нека је. као пример, поменуто и то да поједини, чисто математи
чки факти, везани за криволинијске интеграле. постају очевидни у кон

кретним (нпр. хидродинамичким) појавама у којима се на њих наилази;
да поједини чисто геометријски факти, на које се наилази у теорији
минималних површина, такође постају очевидци кад се физички кон
кретизирају нпр. у капиларним појавама, Рlаtеаu-овим експериментима
итд.

**
*У Чешкој академији наука 1Х96. године Петровићу излази запажена расправа о

Рикатијевој диференцијалној једна чини (Sш·

cations c!Jimiques, Vcstnik, t. 39,

рр.

1-25).

/' eCJUation difji!l·entielle de Riccati et

se.~

appli-

Овде је по први пут исказао став о уйореgним

gиференцијалmt.М jegнattuнa.Aш, односно тсореыу о диференцијалним неједначинама до
које ће тек 1917. године доћи Чанлигин и то у много ужем облику. Поред овога. Петро
вић прати процес брзине хемијске реакције преко Рикатијеве једначине, "материја
лизује га", те добија хемијски pattyнap. Тако је Петровић по први пут наговестио по

стојање хемијских рачунара за решавање диференцијашшх једна чин а (пр. пр.).

**

Очигледно, Петро

вић је предвидео "материјали
зацију" појаве при кретању
течности кроз капиларне це

ви. Значи, предвидео је кон
струкцију аналогног рачуна

ра који ће решавати Фур иј ео
ву парцијалну диференцијал
нуједначину

(В)

а то значи, да нивоима течно
сти у капиларним цевима ре

шава проблем протока топ
лате, електрицитета и течно

сти кроз савијене цеви. Ово
је Петровић предвидео још

1911.

године у Елементuма

мmueмaiiiuttкe

феноменоло-

Ори'iшюлна скtща Лукијаново'i рачунара
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Поред свих неоспорних услуга које су не само математичке ана
логије веh и обичне сличности чиниле у разним областима науке, њима

ни једна научна област није придавала важност веhу од оне коју су има
ле као водиље у истраживањима и закључцима. Међутим, као што

he

се видети из излагања у овој књизи, сличностима самим по себи припа

да много веhа, самостална важност и улога која се може сагледати тек
са вишег и ширег гледишта опште феноменологије и која

he

бити иста

кнута у идуhим одељцима.

zuje (стр. 760). Овакав рачунар изградио је В. С. Лукијанов 1939. године у Москви (В. С.
Лукьянов, Гидравлические прибори длл технических расчётов, Известия АН СССР, 2
(1939), стр. 53-67), а нешто доцније, после Другог великог рата, Будрин за један институт
у Бомбају (Iпdiaп Iпstitute of
Ова

Technology, Bombay). Петровићева

предсказивања

налазимо реализована и у мо

нографији Б. В. Орлов- Г. Я.
Мазинг,
и

Термодинамические

баллистические

проектированил

основы

ракетных

двиzателей на твёрдом то
пливе (Москва, 1968), где се
код

протока

резултати
рним

топлоте

добијени

рачунаром

чком методом

и

пореде

капила
нумери

(пр. пр.).

t

..
~.
1

т"_,

:1

Tn Tn•l

1

_..,

(G. D. Smith,

Numerical solution ој" partial d(f~
j"aential equations, London,

1966),

т

Ориzинална скица Шмиiйове мeilloge и излаза на кайи
ларном рачунару

ПЕТА ГЛАВА

ФЕНОМЕНОЛОШКО ПРЕСЛИКАВАЊЕ ПО ЗАЈЕДНИЧКИМ
ПОЈЕДИНОСТИМА

14.

Принцип пресликавања по заједничким појединостима

Такво пресликавање се састоји у искоришhавању, на један нарочи
ти начин, узајамности која постоји између хомологих саставака у фак
тима исте аналошке групе, посматране са једног одређеног гледишта,
са кога су њихове уочене заједничке појединости од интереса.

Нека су Л и.f2 два факта који, са једнога гледишта

.

.

G, имају скуп (g)

као скуп њихових заЈедничких ПОЈединости, од интереса са тога гледишта.

Нека су
елементи, а

А2, В2, С2,

Al, Bl, Cl, ... ;

...

суштине та два факта, узете у обзир са гледишта

G.

Формирајмо две

таблице:

а1, ~~· У1· ···
а2, ~2• У2·

...

Узајамност између факата

.f1

А1, В1, С1, ···
А2, В2, С2, ...
и

.f2,

успостављена њиховим зајед

ничким појединостима, повлачи са собом могуhност да се обе хоризон

талне врсте сваке од тих таблица уреде тако да се од појединости фак
таЛ прелази на одговарајуhе појединости факта.f2 простим пермутова
њем:
са

а2

Al

са А 2

~1

са

~2

Bl

са в2

Yl

са

У2

cl са с2

al

•••••

о

о

о

•••••

о

Саставци свакога од парова

(al, а2), (~1• ~2),

(yl, У2), ···
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су хо.молоiи eлe.мeнiiiu, а саставци свакога од парова

су хо.молоiе cyшiiiuнe тих факата; и једни и други су хо.молоiи

ca-

ciiiaвцu ових. Они у фактима.f1 и.fz играју хомоло2е уло2е, јер на исти
начин суделују у постојаљу или биваљу та два факта.
Пресликаваље факта.fl на факт.fz, са гледишта

G,

састоји се у сме

ни йрво2 факiйа gру2им, йри чему се сваки сасiйавак факШа.fi, који се са
Шо2а 2леgишШа узима у обзир, смењује хомоло2им сасiйавком факiйа.f2 .

Факт .f2 сматра се као слика факта Л као оригинала, посматраног са
гледишта G.
Из онога што је напред казано о заједничким појединостима и о
сличности факата, као и из наведених примера, јасно се види смисао
свега овога. У обичном животу пресликаваље се врши ознакама и сим
болима свих врста, цртаљем, разноврсним упоређељима, асимилација

ма, метафорама, алегоријама. У поезији, песник пресликава једне фа
кте који му дају импресивнију слику. У науци се то врши на свакоме
кораку и на разноврсне начине. Најдиспаратнији саставци у двама фак
тима могу играти хомологе

улоге; по

суштинама тих улога врши се

пресликаваље једних факата на друге. Ефекти постигнути таквим пре
сликаваљем често су такви да изгледа као да добијена слика за нас ми

сли, као што је нпр. случај при математичком пресликаваљу где слика
доводи

до

резултата

недостижних

обичној логици. Као што

he

ни

непосредном

посматраљу,

ни

се видети из идућих одељака, кад узајам

ност између слике и оригинала испуљава извесне погодбе могу се на
слици предвиђати и факти који на љој нису преслика~и, па се на основу
узајамности преноси и на сам оригинал.

Напоменућемо, напослетку, и то да кад су два факта међу собом
слична са једног одређеног гледишта

G,

они се могу на наведени начин

пресликавати не само један на други, већ и на трећи факт који би им
био зајеgничка слика.

15. Пресликавање

аиалошких група у типове

Кад је на наведени начин добијена заједничка слика једнога скупа

факата таква да у љој поједини саставци имају што је могуће шире, општије значеље, а да се при томе није прешла граница преко КОЈе се у

љој престаје распознавати скуп (е) карактеристичних заједничких обе
лежја оригинала, слика изражава један iйий факаiйа. Свако језгро сли
чности доведено на такав облик израз је једнога типа факата. Свака
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научна област има своје такве типове; сваки од ових групише и обухва
та безброј појединачних факата једне исте конкретне природе.
Такви би типови били нпр. они које изражавају опште дефиници

је биhа и факата једне исте конкретне природе, у ма којој научној обла
сти, или опште правилности и закони за појединачне врсте биhа и фака

та. Опште дефиниције, задржавајуhи карактер језгра сличности групе

факата које обухватају, изражавају у исти мах и по један тип факата
везан за ту групу. Дефиниција и закони електричне индукције дају при
мер једног физичког типа факата. Дефиниција иступа, преступа, злочи
на, правних лекова итд. дају пример правних типова факата. У њима је
пречишhено све што се у погледу специфичне конкретне природе
могло апстраховати, а да језгро сличности не изгуби шта од своје бит
ности са гледишта са кога се ствари посматрају.

По тако дефинисаним типовима факата, у којима је још задржано
нешто од конкретне природе ствари, нема се овде ништа нарочито ре

hи. Они могу имати општег феноменолошког интереса само у случаје
вима кад се тип може, или је то веh извршено поменутим апстрахова
њем, толико очистити од те конкретне природе да добије облик једног
феноменолошког биhа, у коме ова не игра никакву улогу. Кад је то учи
њено и кад се, уопште, при наведеном пресликавању оде тако далеко да

саставци слике изгубе свако специфично конкретно значење, да су све

дени на нешто апстрактно што се, као нпр. број, величина, ред, може
привезати за најразноврснија биhа, без обзира на конкретну природу
ствари, а да при том ипак не изгубе могуhност за позитивне закључке

предвиђаља факата, слика постаје једно феноменолошко биhе и изра

жава један феноменолошки Ший факаiйа.
Као и језгро сличности, и један феноменолошки тип факата може
се добити или апстраховати из једне аналошке групе као основице, или
из само једнога факта сматрано г као саставак једне фиктивне, у тај мах
ма и непознате аналошке групе, која би била типу шира основица.
Карактеристични облик феноменолошких типова факата видеhе
се из следеhих неколико примера.

1.

Јачање имйулсивноz факiйора са смеШњама на које наилази и

који има као ефекаШ убрзано рашhење нейосреgноz објекШа своје акци

је; тип пресликавања нпр. водену бујицу која руши препоне, или осва
ј ачки налет дивље, необуздане хорде.

2.

Периоgичне йромене изазване йериоgичним узроком; тип пре

сликава нпр. појаву морске плиме и осеке изазване периодичним фак
торима сунцем и месецом; промене мирисних еманација у цвету биља

ка, изазване периодичким факторима везаним за наизменичну појаву
дана и ноhи.
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Слабљење нече'iа уколико се ово више йроширује; тип пресли
кава нпр. слабљење металне шипке која се издужује на рачун ширине;

3.

слабљење кружног таласа на површини воде у мери у којој се талас

шири; слабљење свемоhи освајача ширењем освојених земаља.

4.

СйецифичносШ реакШивне мohu нече'iа йрема сйољним фак

Шорима; тип пресликава нпр. акустичку, оптичку или електричну резо

нанцу; имунитет према одређеној врсти бацила и осетљивост према

.

.

другоЈ какВОЈ врсти.

5.

Промене нече'iа шШо се йрвобиШно налази у равноШежи, наме

ШнуШој факШором који, каg је веh Шу равноШежу йоремеШио, gејсШву
је у смислу увек суйроШном ономе који имају Ше йромене; тип пресли

кава нпр. појаву електричне индукције услед промене магнетног флу

кса; акцију светлосних зракова на ретину која изазива реакцију увек су
протног смисла ономе у коме дејствује надражај; функционалну асими
лацију органа у борби организма за опстанак, опируhи се акцији непо
вољних фактора; ритам продукције у економским појавама.

6.

Расийање сасШавака комйлекса у линеаран низ у коме су они

йоразgвајани и сиШуирани јеgан йореg

gpy2o2 йо уШврЬеном pegy; тип

пресликава

анализу комплекса

нпр.

хеМИЈСКУ

спектралну

елемената,

математичке спектре комплекса бројева итд.

7.

Коойерација сасШавака комйлекса њиховом коорgинацијом,

йосШиzнуШа gиференцирањем њихових функција, конценШрацијом сйе
цијалних акШивиШеШа и уШицајима ефекаШа jegнo'ia сасШавка на колек
ШивиШеШ; тип пресликава нпр. карактеристично обележје живог орга
низма и организираног људског друштва.

8.

Јеgнако, йpociiio,

uge

йре различноl, сложено2; цело иgе йре gело

ва, јеgно иgе йре мно2о2а; тип обухвата мноштво факата опште еволу
ције, у погледу реда којим је један комплекс факата наступао после дру
гога.

9.

На2омилавање и йонављање сийlних узрока има за йослеgицу

круйне ефекШе. Тип обухвата безброј појединачних факата ове врсте:

капи воде буше гранитну стену; својим зубиhима миш прегризе метал
ни кабл; ситни ударци секирице обарају храстове; мајушна биhа, кора
ли мењају острва и континенте; зрнце песка изједе челичну осовину то

чка и преломи је; ситни неспоразуми покваре занавек хармонију зајед
ничког живота; секунда за секундом гради векове.

-

"Котарица земље

изручена сваки дан на исто место прави брда" (Конфучије).- "Не треба
ниподаштавати ситне ствари; нема непријатеља, ма како он био незна

тан и слаб, који вам, радеhи стално и стрпљиво неhе нашкодити" (Р. Ј.

Stahl).
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16.

Феноменолошко пресликавање тока временских факата

Још

Descartes је

казао да треба тежити томе да се природне појаве

представе и објасне "рат
ономе што

Mach

figures et

рат

mouvement".

То је и дало повода

назива "механистичком митологијом", која је поку

шавала да све што се дешава у свету материјалних факата сведе на

појаве равнотеже и кретања материјалних система.

Међутим, модерне физичке концепције, као што су нпр. оне у
таласној механици

De Broglie-a

и Heiseпberg-a, показују да је то немо

гуhно чак и за мноштво појава материјалне природе. То

he утолико пре

бити случај и за пространи свет импондерабилних појава, где се могу
hност или немогуhност тога не може ни доказивати.
Па ипак, за један пространи свет како материјалних тако и нема
теријалних факата могуhе је, једним нарочитим начином феномено
лошког пресликавања, задовољити Descartes-oв захтев. Начин би се са
стојао у овоме што следује.
У феноменолошком простору све што се дешава у току времена,
сваки временски факШ, ма какве врсте, конкретне природе и компли
кованости овај био, може се схватити као континуалан или дисконти

нуалан низ промена у току времена. Слика која се у њему ствара у све
сти састоји се у низу сукцесивних деформација једне исте слике, тј. у
сукцесији тренутних слика које се континуално или дисконтинуално

нижу једна за другом у току времена и од којих свака представља по јед
но тренутно стање у поЈави.

Оно што се мења у току такве деформације своди се на један
одређен скуп од коначног или бескрајног броја елемената

карактеристичних за факт са гледишта

G

са кога се он посматра: то су

gескрийШивни елементи временског факта. Кад је скуп једном састав
љен, опис факта своди се на опис скупа индивидуалних промена свих
његових елемената и на састављаље колективне слике што резултира

из скупа тих индивидуалних промена. Слика

he

бити утолико потпуни

ја и тачнија уколико су изабрани дескриптивни елементи више карак

теристични за тај опис са гледишта

G,

и уколико су узастопна стања

кроз која пролазе ти елементи у току времена тачније маркирана.
Та узастопна стања могу се пресликати низом вредности које до
бија у току факта по један параметар щ везан за сваки од елемената;
узајамност која тада буде постојала између елемента и параметра де
финисаhе у сваком тренутку стање елемента. Скуп вредности параме

тара, који одређује стање појаве у датом тренутку, пресликан је кон
фиzурацијо.м скупа параметара у њиховом простору, у томе тренутку.
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Постављена узајамност између конфигурације и тренутних стаља поја
ве доводи до тренутне слике појаве, а низ таквих тренутних слика даје
кинематографску слику појаве за одређен размак времена. Та се слика,
на тај начин, своди на ойис йромена конфи'iурације скуйа йарамеШара у
оgреЬеном размаку времена. Кад се појава своди на коначан број де
скриптивних елемената, тај се опис може поново пресликати на један
нарочити математички начин. Једна конфигурација са

n

параметара

Дефинише у n-димензионалном простору тих параметара једну тачку М
која има за координате вредности параметара те конфигурације. Тачка

М је фи2ураШивна тачка дескриптивног скуйа појаве. Она се помера у
току ове и у сваком тренутку љен положај одређује ту конфигурацију;
начин љеног кретаља у п-димензионалном простору параметара даје

слику тока појаве. На тај начин Шок временског факШа је йресликан у
креШање фи2ураШивне Шачке ње2ово2 gескрийШивно2 скуйа у Шоме
йросШору.

Низ конфигурација кроз које у току појаве сукцесивно пролази

дескриптивни скуп саставља йуШању (трајекторију) фигуративне тачке

.

.

.

за то време; то Је линиЈа дуж КОЈе се помера та тачка у параметарском

простору. Свакој појединости путаље и начина кретаља те тачке по љој

одговара по једна одређена појединост у појави, и обрнуто. Тачка,
правац, смисао, растојаље имају смисла и тачно су дефинисани у томе
полидимензионалном простору. Тако исто и линије, елеменат лука и
дужина лука, површине и љихов линијски елеменат, варијетети разних
редова у томе простору, са својим елементом лука и геодезијским лини

јама, које у математичкој феноменологији играју једну од најважнијих
улога.

Путаља фигуративне тачке представља 'iеомеШријски елеменаШ

йојаве. Она је одређена геометријски кад се координате фигуративне
тачке изразе као функције једнога параметра; она је одређена и геоме
тријски и кинетички кад се за тај параметар узме само време.
Јачина појаве, љено појачаваље у позитивном или у негативном
смислу, убрзаваље тока појачаља, представљају кинеШичке елеменШе
йојаве; то су у исти мах и кинетички елементи кретаља фигуративне
тачке у параметарском простору.

Брзина промене једног дескриптивног елемента у датом тренутку

одређена је вредношћу и знаком првога извода одговарајућег параме

тра по времену. То је коефицијенат правца дирке на дијаграму елемента.
Јачина појаве у датом тренутку одређена је брзином фигуративне
тачке по трајекторији. У ортогоналном координатном систему она је
одређена дијагоналом правоуглог паралелопипеда од n димензија, чије
су стране брзине промена свих елемената дескриптивног скупа. У спе-
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цијалном случају, кад се скуп своди на само један елеменат, та је јачина
одређена коефицијентом правца дирке на дијаграму елемента.
Убрзање промене једног елемента у датом тренутку одређено је
вредношhу и знаком другога извода одговарајуhег параметра по вре
мену. Повеhавање јачине појаве одређено је брзином промене њене
јачине, тј. убрзањем фигуративне тачке по трајекторији. То је у исти
мах дијагонала правоуглог паралелопипеда од

n димензија који има за

стране убрзања промена елемената дескриптивног скупа.

Површина на дијаграму једног дескриптивног елемента, ограниче
на осам времена и двема ординатама што одговарају двојим датим тре
нуцима, представља ШоШалиiuеШ тога елемента у размаку времена из

међу тих двеју ордината. То је један фактор који игра важну улогу у ме
ханизмима великога броја временских факата.
На сличан начин се дефинише и кривина површина у параметар
ском полидимензионалном простору, полупречници те кривине и други

геометријски фактори везани за тај простор. Свакоме од њих одговара
по једна врста појединости у току појаве и математичка феноменоло

гија пресликава на тај начин појаву на појединости одговарајуhих гео
метријских фактора у параметарском простору у коме се појава де
шава.

И при таквом пресликавању сасвим је разумљиво и природно оно
мноштво често употребљаваних сликовитих израза, који у први мах

могу изгледати као игра речи, а за које се ипак интуитивно наслуhује да
нису само то веh да им се може придати и дубљи значај, као што су: йра
вци мишљења или људске акције,

y'iao под којим се ствари посматрају,

йерсйекШиве догађаја, йројицирање прошлости на будуhност, Шачка

засШоја, йреокреШа, йревоја, йрелома у низу догађаја, аси.мйШоШна Ша
чка којој тежи какав процес или еволуција, ниво и нивоске разлике
ПОЈединих стања итд.

17.

Феноменолошко пресликавање механизама временских факата

Појединости кретања фигуративне тачке у појави и сама слика

тока појаве која се добија из појединости тога кретања сматрају се ну

жним последицама једнога стицаја прилика, тј. једнога одређенога ску
па факата (Е). За оно што улази у састав тога скупа сматра се да игра

одређену улогу у дешавању појаве; природа улоге састоји се у начину на
који њен носилац (елеменат, фактор, факт) суделује у томе дешавању.

Језгро сличности једне групе хомологих улога одређује један Ший
улога. Кад је тип независан од конкретне природе ствари, тако да се

89

ПРЕСЛИКАВАЊЕ ФАКАТА

може привезати за носиоце ма какве конкретне природе, он одређује

један фено.менолошки Ший уло2а.

Појава се има сматрати као објашњена, тј. сматра се да се познаје
њен .механизам:

кад се познаје скуп свега што игра одређену улогу у дешавању

1.
појаве;

кад се познају типови улога везани за саставке тога скупа;

2.

З. кад се из познавања онога под

1.

и

2.

може предвиђати појава у

целини и у својим појединостима.

Механизам је фено.менолошки йресликан кад је све то до крајњих
граница апстраховано од конкретне природе ствари. Један општи на

чин таквог пресликавања био би нпр. овај што

he

овде бити наведен.

Фигуративна тачка факта је слобоgна кад су за њу могуhне прои
звољне промене свих њених координата, тј. кад је за њу могуhно произ
вољно кретање у параметарском простору. Тачка је везана кад су про

извољне промене могуhне само за један одређен број

k њених

коорди

ната

(4)
а промене осталих су везане променама ових. Кретање фигуративне

тачке је у таквом случају ограничена везама. Ове могу бити непромен
љиве или променљиве, према томе да ли виртуелно померање фигура
тивне тачке, у складу са тим везама, зависи само од положаја тачке, или

још и од тренутка померања. Било да је један или други случај, ток по
јаве, тј. кретање њене фигуративне тачке М, cвogu се на слобоgно кре
Шање ове йо јеgно.ме вapujeШeLuy

V k-Шoi pega у йара.меШарско.м п-gи

.мензионално.м йросшору.

Скуп

( 4)

параметара независних један од других одређује у сва

коме тренутку положај фигуративне тачке М на варијетету

V.

скуп одређује и у k-димензионалном простору параметара

(4)

једне тачке

N

Али исти

положај

која има за координате те параметре; кретање ове тачке

такође је карактеристично за ток појаве и она се сматра као реgукована

фиzураШивна Шачка појаве.
Ток једног временског факта са

n-k веза

(тј.

k степени слободе)

n

дескриптивних елемената и са

своди се, дакле, на једно или друго од два

кретања у параметарском простору:

1. на кретање фигуративне тачке М по једноме варијетету k-тог ре
да у п-димензионалном простору параметара

2.

или на слободно кретање редуковане фигуративне тачке

k-димензионалном простору параметара

u1, u2 , ... щ.

N у
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Појава

he

бити холоно.мна или нехолоно.мна према томе да ли је

узајамност између фигуративних тачака М и

N

N таква да положај тачке
V у љеном про
кретаља на који је тачка N сти-

у њеном простору сам собом одређује положај тачке

стору, или на ту одредбу утиче и начин

.

.

гл а у своЈ положаЈ.

Кретаље једне и друге тачке у својим просторима одређено је
суделоваљем фактора који при томе кретаљу играју одређене улоге.
Скуп таквих фактора, са љиховим улогама при томе кретаљу, саставља
.механизам појаве, пресликан феноменолошки. Функционисаље меха

низма одређује појединости кретаља фигуративне тачке, а ове се испо
љавају у појединостима појаве. Феноменолошки пресликано, то би
функционисаље изгледало овако:

Кад се један елеменат и меља при суделоваљу једнога стицаја при

лика (Е), тако да тих промена нестаје кад нестане (Е), а да се оне меља
ју кад се (Е) измени, да се појављују онакве какве су биле кад се (Е) опет
појави у своме првобитном облику, таквоме скупу прилика (Е), сматра
нам за узрок промене елемента и, приписује се Шежња да меља тај еле-

.

.

менат и сматра се да Је та тежља утолико Јача уколико су те промене

осетније. Елеменат и се сматра као нейосреgан објекаШ те модифика
торске тежље.

Са друге стране, сматра се да се елеменат опире својом инерцијо.м

променама које му намеhе модификаторска тежља скупа (Е), и да се у
сваком тренутку јачина те тежље изражава инерцијом елемента. Међу
тим, за јачину инерције у датом тренутку сматра се да је пропорцио
нална брзини промене елемента и у томе тренутку. Коефицијенат те
пропорционалности, тј. коефицијенаШ инерције или сйецифична инер
ција елемента једнак је ја чини инерције у случају кад је брзина промене
елемента једнака јединици. Производ тога коефицијента и те брзине

мерило је, у исто време, и јачине модификаторске тежље, и инерције
елемента и.

Модификаторска тежља, поред јачине, има и свој смисао, позити
ван или негативан у датом тренутку, према томе да ли елеменат и, под

љеним утицајем, расте или опада у томе тренутку. У првом случају те
жља се сматра као и.мйулсивна, а у другом као gейресивна. Та се обеле
жја преносе и на скуп (Е), сматран као фактор при мељаљу елемента и.
На тај би се начин имало мерило јачине модификаторске тежље

аргеs соир, тј. ценеhи је по љеном ефекту. Али, у непрегледном броју
случајева та се јачина може знати још унайреg, знајуhи да се појава де
шава тако као да се сама та тежља меља по једноме одређеноме и уна
пред утврђеноме закону, независно од љених ефеката. Такве би нпр.
тежње биле оне што произлазе од узрока сталне јачине, или од перио
дичних узрока, или чија је јачина пропорционална величини љеног
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непосредног објекта, или инерцији другога кога елемента у појави, или
дивергенцији феноменског поља у коме се појава дешава итд.
Дешава се да се једна иста инерција противи променама које би

наметале, у један исти мах, више модификаторских тежњи С 1 , С 2 , Сз, ... ,

чији је непосредан објекат један исти елеменат и у појави. Промене еле

мента су тада такве као да је, при истој инерцији елемента, скуп тежњи

смањен једном тежњом чија је јачина једнака алгебарском збиру те
жњи С 1 , С 2 , С з, ... , карактерисаних свака својом индивидуалном јачином.
Тако исто дешава се да се један скуп елемената

u1, u2,

из,

... ,

који

играју улогу дескриптивних елемената појаве, мењају при суделовању

једнога стицаја прилика (Е) који им свима намеhе одређене промене у
току појаве. Тада се скупу (Е) приписује по једна индивидуална моди
фикаторска тежња за сваки елеменат и, а која се у свакоме тренутку

уједначује са инерцијом елемената у томе тренутку. Свака од тих инди
видуалних тежњи представља по једну комйоненйiу тоталне модифика

торске тежње везане за скуп (Е), у правцу одговарајуhег елемента у
хиперпростору у коме се креhе фигуративна тачка појаве.

Поред нейосреgних узрока о којима је довде било речи и од којих

сваки има као непосредан објекат по један дескриптивни елеменат по
јаве и изједначује се са инерцијом елемента, има их и других врста који
играју основне улоге у изазивању или одржавању појаве. Тако, дешава

се да стицај прилика (Е) изазива промене елемената

u 1, u2 , из, ... , али не

као на својим непосредним објектима веh мењајуhи непосредно други
један скуп елемената \1 1,

нама елемената

v2 ,

Vз .... који играју одређену улогу при проме

u 1, u2, из, ... Такви би нпр. били скупови (Е) свих врста,

који се означавају као уйiицајни факйiори, секунgарни узроци, йерйiур
байiорски узроци итд., чија се улога састоји у томе да утичу на ток по
јаве, или да у овоме изазивају пертурбације, немајуhи потребе да непо
средно савлађују инерције елемената и 1 , и 2 , и 3 , ...
Тако схваhен механизам појаве чини могуhним његово пресли

кавање у једну слику у којој су, са гледишта улога које у њему играју
модификаторске тежње фактора, ове пресликане у механичке силе

познатих динамичких природа. Штавише, скуп тих тежњи, које су често
многобројне и компликоване, може се пресликати на комплекс прости

јих, фиктивних тежњи, које би према својим непосредним објектима
играле исту улогу коју играју механичке силе према брзинама. У вели
ком броју случајева, мада су интимни, ефективни фактори у појави

компликовани и многобројни, у њиховој се истовременој акцији истиче,

.

.

и може се пресликати, Једна нарочита тежња КОЈа игра видну улогу у

појави и којом је као фиктивним узроком могуhно сменити читав сплет
сиhушних ефективних узрока појаве па да се, ипак, има све што је по

требно за предвиђање појединости њеног тока. Тако се нпр. не морају
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ни познавати све сиhушне и бескрајно многе појединости из којих

резултира трење двеју површина и које потичу из безброја врло малих

деформација; све се оне могу колективно сменити једном депресивном
реактивном тежњом која се опире кретању. Тако се исто не мора по
знавати интимна природа светлости, топлоте и електрицитета веh само
извесне тежње везане за те агенсе, па да се ипак могу предвиђати поје

диности тока појаве. Исто се тако не мора познавати интиман механи

зам једне хемијске реакције веh само факт да постоји једна трансфор
маторска тежња пропорционална концентрацијама смеше по њеним

активним састојцима, па да се могу предвиђати појединости кинетичког
тока хемијског процеса.

Међутим, асимилација модификаторских тежња свих врста и свих
конкретних природа механичким силама и пресликавање њихово у ове

доводи до могуhности

ga се целокуйна маШемаШичка Шеорија акција

сила, йреко 'iенералисаних векШора, уойшШи и pacйpocilipe на акцију

узрока сваке вpcilie, које са механичким силама немају ничега другог
сличног до улоге које играју у механизмима појава. А та могуhност до
води до предвиђаља појединости тока појаве према саставу њеног ме
ханизма.

18.

Феноменолошко пресликавање улога

Поред временских факата, има и безброј других у којима време не
игра никакву улогу. Ма које врсте био факт, временски или не, меха

низам његовог постојаља или бивања своди се на ово: два су скупа
и

(S 2 )

(S 1)
(S 1)

(S 1)

биhа или фактора у таквој узајамности да кад је остварен скуп

бива остварен и скуп

(S 2).

У начину на који поједини саставци скупа

суделују у таквој узајамности, у постојању или бивању онога што

изражава скуп

(S 2),

огледа се улога саставка при томе суделовању.

Кад је улога пресликана у феноменолошки тип факата који изра

жава узајамност између

(S 1)

и

(S 2),

она је независна од специфичне

конкретне природе својих носилаца. Једна иста улога може се везати за
најдиспаратније носиоце, како материјалне, тако и импондерабилне
природе. Она тада постаје једна феноменолошка уло2а која има обе
лежје феноменолошких биhа и у коју се пресликавају разноврсне улоге
истога типа, а разних специфичних конкретних природа.

Појединим феноменолошким улогама даје се:

1.

или какав општи назив који се може придати свакој од поједи

начних улога истога типа, а разних конкретних природа; на такав назив

наводи карактеристична појединост језгра аналогије из кога је изведен
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тип улоге; такве би нпр. биле: улоге импулсивних и депресивних фак
тора, улога везе и др.;

2.

или специјалан назив једног специјалног љиховог облика у коме

се та улога јавља у једној специјалној врсти конкретних факата, у којој

ју је најлакше схватити и описати и у коју се тада пресликавају и све
остале улоге истога типа; такве би нпр. биле: улога силе (место импул

сивног или депресивног фактора или узрока), улога варнице (место

изазивача), улога удара (место тренутних, напрасних узрока), улога бу
јице (место наглих, интензивних узрока који јачају са препонама што
им се стварају насупрот); улога решета (наместо прилика које врше се
лекцију) итд.
Читав један низ улога истога типа пресликава се у једну исту фено

менолошку улогу, чија природа није ништа друго до заједничка слика
улога саставака тога низа. Таква једна улога пресликава нпр. поједина
чне улоге свих могуhих фактора чије суделоваље намеhе рашhеље еле
мента који му је непосредан објекат акције. Улога централног фактора
који слаби са квадратом одстојаља пресликава улоге разноврсних кон
кретних фактора који намеhу мељаље јачине светлости, термичких
стаља, звука, мириса, потреса и др. мељаљем положаја 11звора.
Најчешhи облици феноменолошких улога, они у којима се ове
провлаче кроз неизмеран свет конкретних и апстрактних факата, били
би ови:

[УЛОГАДЕСКРИПТИВНОГЕЛЕМЕНТА] у факту, која се састоји у
томе што је елеменат носилац суштине факта;

[УЛОГА УЗРОКА или ФАКТОРА], која се састоји у томе да намеhе
суштину факта елементу;

[УЛОГА НЕПОСРЕДНОГ ОБЈЕКТА] акције узрока, која се састоји
у томе да је елеменат носилац таквих ефеката узрока, који се појављу
ју кад узрок почне суделовати, а не стају кад престане суделоваље узрока;
[УЛОГА НЕПОСРЕДНОГ УЗРОКА], која непосредно савлађује
инерцију свога објекта;

[УЛОГА МЕРИЛА УТИЦАЈАНЕПОСРЕДНОГУЗРОКА] (коефици
јента утицаја), коју игра једна величина, придата узроку, што мери

специфичну јачину овога у датоме случају, а меља се од једне појаве до
друге, не мељајуhи тиме динамичку природу и тип узрока;
[УЛОГ А ИНЕРЦИЈЕ] што се ставља насупрот променама наметну

тим од каквог фактора;

[УЛОГА ИМПУЛСИВНОГ ФАКТОРА], која намеhе јачаље своме
непосредном објекту;

[УЛОГА ДЕПРЕСИВНО Г ФАКТОРА], која намеhе слабљеље своме
непосредном објекту;
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[УЛОГА СПЕЦИФИЧНЕ ИНЕРЦИЈЕ] тј. инерције при брзини про
мене елемента једнакој јединици;

[УЛОГА ОТПОРНОГ ФАКТОРА], коју игра фактор који нестане
кад нестане промена у факту, а појављује се чим се те промене појаве,
опируhи се увек овима;
[УЛОГА РЕАКТИВНОГ ФАКТОРА] са истим обележјем као и уло

га отпорног фактора, али са тим додатком да је фактор депресиван кад

промене у фактору јачају, а импулсиван кад ове слабе;
[УЛОГА ДИСКОНТИНУАЛНОГ УЗРОКА], који дејствујуhи са на
глим скоковима намеhе елементу дисконтинуалне промене;

[УЛОГА НАПРАСНОГ ТРЕНУТНОГ УЗРОКА] која се појављује
напрасно, делује само у врло кратком размаку времена, врло великом
јачином, и остварује одмах у пуној мери свој нагли и интензивни ефе
кат, савлађујуhи у тренутку оно што му при томе смета; утицај таквог
узрока огледа се у и.мйулсу који он за врло кратко време свога делаља

даје фигуративној тачки факта, а који се мери наглим, готово трену
тним помераљем те тачке од положаја у коме ју је импулс затекао;
[УЛОГА ИНТЕРМИТЕНТНОГ УЗРОКА], који се наизменце поја
вљује и нестаје у току појаве у КОЈОЈ суделује;

[УЛОГА ИЗАЗИВА ЧА], коју игра узрок што своју акцију изврши у
врло кратком размаку времена, за време кога су промене у факту, љи
ме непосредно изазване, неосетне, али којима после тога размака вре

мена следују врло јаке промене, у потпуној диспропорцији са онима
првим;

[УЛОГА СКУПА АНТАГОНИСТИЧКИХ ФАКТОРА], коју игра од
ређен скуп импулсивних и депресивних фактора;

[УЛОГА ПОСРЕДНОГ УЗРОКА] према једном елементу или скупу

елемената, која непосредно савлађује инерцију не тога веh другога је
днога елемента или скупа елемената што, са своје стране, играју одре

ђене улоге у факту (улога секундарних узрока, утицајних фактора, пер

турбаторских фактора и др.);
[КООРДИНАТИВНА УЛОГА], која чини да се у променама одржа

ва извесна координација тако да оне имају одређену оријентацију, коју
би феноменолошки пресликавала оријентација помераља фигуративне
тачке у своме феноменолошком простору, у одређеноме правцу или ка
одређеној тачки у томе простору;

[РЕГУЛАТОРСКА УЛОГА], која чини да се промене у фактору
одржавају непрестано у одређеним уским границама;
[КОМПЕНЗАТОРСКА УЛОГА], која чини да се у посматраноме

факту једно нестајаље увек смељује појављиваљем другога нечег, једно
појављиваље нестајаљем, једно јачаље слабљељем другога нечег, једно
слабљеље јачаљем и, уопште, појава једне промене појавом другога не-
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чег у супротном смислу, а све то на такве начине и у таквој мери да

факт при томе не изгуби своје карактеристично обележје са гледишта
са кога се посматра;

[УЛОГА НЕПРОМЕНЉИВЕ ВЕЗЕ], која променама у факту наме

ће такву међусобну зависност да једне промене повлаче са собом пот
пуно одређене промене других, а која је зависност феноменолошки
пресликана на тај начин, што фигуративна тачка факта у њеном фено
менолошком простору непрестано остаје на једноме истом, непокрет
ном, и непроменљивом варијетету V у томе простору;
[УЛОГА ПРОМЕНЉИВЕ ВЕЗЕ], која се од улоге непроменљиве

везе разликује тиме што се варијетет V или креће у простору фигурати
вне тачке, или се за време трајања факта континуално или дисконти
нуално трансформише;
[УЛОГА ЈЕДНОСТРАНЕ (УНИЛАТЕРАЛНЕ) ВЕЗЕ], која поједини

ма од елемената у факту допушта промене само једног одређеног прав

ца или смисла, тако да је померање фигуративне тачке факта, у њеном
простору, за понеке правце могућно само у једноме, а не и у супротном
смислу;

[УЛОГА САСТАНКА КОРЕЛАТИВНОГ ЛАНЦА], која се састоји у
таквој једној вези између састанака једнога ограниченога низа факата
да промене у једноме од крајњих састанака низа повлаче саме собом,

без суделоваља икаквих других фактора, одређене промене свих саста
нака, све до другога краЈњег састанка.

[УЛОГА ТЕРЕНА], везана за одређен скуп прилика, која чини да

акција одређеног скупа фактора, за једне исте објекте те акције и једне
исте јачине тих фактора, буде осетнија или неосетнија.

[УЛОГА ПРЕПРЕКЕ] која чини немогућним промене елемената у

факту, па ма колике биле јачине фактора који би наметнули те проме
не кад би те улоге нестало; феноменолошки пресликана улога се састо

ји у томе да спречи померање фигуративне тачке факта у њеном просто
ру, па ма колике биле јачине фактора који би наметали то померање;
[НИВЕЛАТОРСКА УЛОГА], која чини да се поједина стања одржа

вају тако да се фигуративна тачка не удаљује осетно од једне утврђене
равни у своме простору;

[СТАБИЛИЗАТОРСКА УЛОГА], која чини да се стања или проме

не у факту стабилизирају, тј. да се не удаљавају осетно од једног одре
ђеног режима.
Поред оваквих општих типова феноменолошких улога, у свету

факата се наилази још и на друге, специјалније типове, који се такође
провлаче кроз тај свет у најразноврснијим својим конкретним облици
ма. Један специјалан случај у коме се јавља такав један тип даје тада
назив и самоме општем феноменолошком типу улоге, који би било
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тешко и заметно феноменолошки дефинисати и који се, стога, пресли
кавањем задржава и за све случај еве у којима се наилази на сличну уло

гу. Такве би нпр. биле генералисане улоге: носиоца догађаја, притиска,
варнице, распаљивача, клице, надражаја, завртља, бујице, зупчаника,

вакцина, бацила, игле која проваљује мехур, мрље која се шири, капи
која препуни суд, геста који се употребљава да се одржи једно стаље и
уклања се чим за то престане потреба; улога подстрека, канализатора,

изолатора,протектора, одбојника,подмазивача, заштитника, селекти
вна улога итд.

Овим набрајаљем типова улога ниуколико се не мисли тврдити да
су то све несводљива феноменолошка бића. Оно што је сигурно то је да
сваки од љих има основну одлику таквих бића: независност од конкре
тне природе ствари и могућност предвиђаља факата који би резулти
рали из оствареља одређене комбинације тих улога. Свака од тих улога
може имати за носиоца биће или факт ма какве сйецифичне конкреШне
йpupoge. Сваки од љих уноси у комбинације са другим улогама своје

индивидуално обележје, свој gойринос, и повлачи за собом одређене

ефекте, независно од тога да ли су то бића несводљива једна на друга
или на нешто простије од љих. За понеке од љих та је несводљивост
сигурна; такав је нпр. случај са елементарним типовима улога: носиоца,
непосредног узрока, непосредног објекта акције узрока. Међутим, ком
пликоваНИЈИ типови улога, као што су нпр. координативна или регула

торска улога, агрегат су од више простијих улога (улоге импулсивних и
депресивних фактора, отпорних и реактивних фактора итд.). Улога
терена је један врло компликован агрегат од разноврсних простијих
типова улога, као што су: улоге веза свих врста, улоге отпорних и реак

тивних фактора, улоге састанака корелативног ланца и др.

Поред тога, једно исто биће {елеменат, фактор) може бити, у је
дно исто време, носилац неколико типова улога. Један дескриптивни
елеменат може нпр. бити у исто време и носилац улоге непосредног или
посредног узрока

према

другоме

каквом дескриптивном

елементу

у

истоме факту. Једна веза може бити деформисана једним импулсивним
фактором у факту; промене у терену могу утицати и на промену јачине
импулсивних или депресивних фактора. Једна иста инерција може бити
сматрана и као импулсивни и као отпорни фактор. Силе, по једној
механичкој концепцији

(Herz),

могу се сматрати и као једна врста веза.

Све то чини да у приписиваљу феноменолошких типова улога по

јединим специфичним носиоцима постоји извесна произвољност. Али
оно што даје важност таквим типовима јесте факт да преко љих људска
свест схвата и описује све факте у области могућности сазнаља. Такви
какви су, они су редуктивни елементи на које та свест своди све што
постоји или бива и којима се она у својим објашљељима задовољава,
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сматрајуhи да јој је ствар довољно објашњена и јасна кад се сазна све
што у овој игра какву улогу, тип те улоге и кад се из тога ствар може
предвидети.

Сасвим је друго питање, које захтева нарочито и дубље испити
ваље, а низе од непосредног интереса за оно што се овде има у виду: да

ли су феноменолошки типови улога и даље сводљи~и и да ли се који од
њих може свести на крајње феноменолошке редуктивне елементе:
број, величину, ред? А да, бар за поједине типове, постоји могуhност

таквог свођења, види се нпр. по типовима улога: импулсивног и депре
сивног фактора и променљивих веза, поред компликованијих типова,
као што су: координативна, регулаторска, кондензаторска, стабилиза

торска улога, улога терена итд. Уло га импулсивног фактора састоји се,
у првоме реду, у томе да изазива промене свог непосредног објекта, а
затим, у другоме реду, у томе да тим променама да йозиiйиван смисао у

правцу јачања тог елемента. Улога променљиве везе састоји се, у прво
ме реду, у томе да намеiйне зависност између промена, а затим, у дру
гоме реду, у томе да прецизира и сам начин те зависности. У ономе пр

вом нема, очевидно, ништа од броја, величине и реда; оно друго своди
се на величину и као такво долази у обзир.

Али у то питање, више философске природе, о крајњој сводљи
вости феноменолошких концепција, а понаособ типова улога, не мисли
се овде улазити. За оно што се овде има у виду, за феноменолошко

пресликавање и предвиђање факата, довољни су типови улога, онакви
какви се непосредно јављају у свету факата, и како су наведени у овоме
што претходи.

19.

Геометријско-феноменолошко преслнкавање

Обична је и општепозната ствар да се поједина факта могу 2ео
меiйризираiйи, тј. представљати геометријским сликама које илусiйру
ју оно што се у факту мисли истаhи. Такве су нпр. оне обичне слике

којима се у свакидашњем животу илуструју поједини факти. Такви су
они многобројни дијаграми .којима се, у свима научним областима,
илуструје ток какве појаве, каквог догађаја, или одређене појединости
каквог факта.

Као што је напред казано, низ конфигурација кроз које пролази
дескриптивни скуп једног временског факта саставља путању фигура
тивне тачке факта у његовом феноменолошком простору. Познавати

једно тренутно стање у факту значи познавати положај фигуративне
тачке на њеној путањи у томе тренутку. Свакој геометријској поједи-
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ности путаље одговарају одређене појединости тока временског факта,
и обрнуто.

У специјалном случају појава са два дескриптивна елемента пута

ља је једна крива у равни; за појаве са три елемента, то је крива у троди
мензионалном простору. Тако нпр. за електричну појаву, у којој би де
скриптивни елементи биле јачине двеју алтернативних струја са истом

периодом, путаља фигуративне тачке била би елипса или круг. За си

стем од три струје, од којих би две биле алтернативне и са истом перио
дом а трећа би била таква да јој јачина расте или опада пропорционал
но протеклом времену, путаља би била цилиндарска спирала са елип

тичном или кружном основицом.

-

Болест, чији би се ток могао прати

ти помоћу три дескриптивна елемента (нпр. помоћу температуре,

честине дисаља и пулса) имала би за путаљу своје фигуративне тачке
једну извитоперену криву линију (у тродимензионалном простору), че
сто врло неправилну и испреламану, али која се увек може констру
исати тачку по тачку, помоћу електричних дијаграма варијација та три

елемента.

-

Према погледима

Vico-a,

људско друштво еволвира по за

твореним кривим линијама у дводимензионалном простору, хотећи ти
ме да се каже да оно пролази кроз исте фазе у току векова.-

Goethe је

пресликавао исту еволуцију на кретаље једне тачке по извитопереној,
тродимензионалној спирали, комбинујући кружно кретаље са трансла
торним кретаљем навише и хтевши тиме да изрази да друштво, наместо

да у току векова пролази кроз једне исте фазе, пролази периодички
кроз фазе сличне, али не истоветне, тако да сваки такав пролаз обеле
жава Један прогрес навише, од кога процес опет изнова отпочиље.

Turgot

-

је, са своје стране, тај исти процес пресликавао у једну врсту

синусоидне криве линије у дводимензионалном простору са поступно

слабљеним осцилацијама у току векова. Њоме би се имао илустровати
факт да се процес не врши монтоним кретаљем унапред, већ осцила

торно-прогресивним кретаљем око једног одређеног асимптотног ста
ља коме се човечанства, у току векова, у једној фази свог развитка све
више приближује, а у другој фази од љега све више удаљава. Такве фа
зе следују наизменце једна за другом, али је приближаваље асимптот

ном стању и удаљаваље од њега све слабије у току генерација и векова,
тако да ће те осцилације, у недогледном размаку времена, постати нео

сетне и да ће се (у претпоставци да ће човечанства дотле бити поште

ђено од катастрофе) оно што обележава прогрес најпосле стаби
лизирати. Обе слике, Goethe-oвa и Turgot-oвa, могле би се и сложити,

бар у своме крајњем облику, кад би се узело да се Goethe-oвa извито
перена спирала асимптотно приближава једноме кругу у равни, ван ко
га не би никад изашла.
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Исто се тако и механизми појаве геометризирају сликама у равни

и у простору, у којима су активни фактори представљени векторима

(као нпр. механичке силе при кретаљу), кривим линијама (као нпр. ли
није сила у електричним или магнетним појавама и, уопште, линије које

дефинишу једно феноменско поље) итд. Целокупна рационална меха
ника и математичка физика нису ништа друго до гране једне генера

лисане геометрије. Али је од још већег феноменолошког интереса то

ga је .моzуhно йоШйуно 2ео.меШризираШи, јеgно.м исШо.м слико.м, и ..меха
низам и Шок йојаве, и то тако да, са чисто геометријског гледишта, по

јединости тока појаве буду неминовне математичке последице љеног
механизма, тј. конфигурације љеног система, веза у систему и узрока
које намећу промене тој конфигурацији. Читаве класе појава најразно
роднијих конкретних природа могу се тако пресликати на одређену
слику у п-димензионалном простору, чије ћегеометријске појединости
пресликавати све специфичне конкретне појединости механизма и тока
појаве.
Таква би нпр. слика била она којом се пресликавају конзервативне
појаве свих врста и свих конкретних природа. Математичка феноме
нологија доводи до овога општег резултата који своди опис, објашље

ње и предвиђаље појединости једне ма које конзервативне појаве на
један чисто геометријски проблем у полидимензионалном простору:

свакој конзервативној појави одговара у томе простору по једна класа
геометријских варијетета оноликога реда колики је степен слободе у

појави, и која је таква ga су йроучавање йојеgш-юсШи йојаве и ogpegбa
2еоgезијских линија на Шој класи варијеШеШа gва исШовеШна йробле.ма.
Тиме је целокупна теорија конзервативних појава сведена на
проблем проучаваља геодезијских линија на геометријским варијетети

ма у полидимензионалном простору. У специјалном случају кад је сте
пен слободе у појави једнак броју

2, теорија се

своди на одредбу и проу

чаваље геодезијских линија на површинама у обичном тродимензио

налном простору. Појави нпр. кретаља материјалне тачке у равни под
утицајем централних сила, које би зависиле само од растојаља тачке од
центра силе, одговарале би, као поменути геометријски варијетети,
обртне површине. Електричним флуктуацијама у систему састављеном
од двеју струја, које се међу собом и саме собом индукују, кад су елек
трични отпори проводника врло слаби и занемарљиви а електромо

торне силе у електричном колу непроменљиве, одговарала би површи
на која има нарочити облик квадрата лучног елемента. Квадрат лучног

елемента, као што је познато из диференцијалне геометрије, одређује
класу површина коју он карактерише.

Али највеће је савршенство у геометријско-феноменолошком
rrресликаваљу постигнуто у релативистичком геометризираљу ПОЈава
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материјалне природе. Са релативистичког гледишта, појаве матери
јалне природе дешавају се у четвородимензионалном простору, у коме
су три димензије просторне, а четврта временска. Линијски елеменат у
томе простору, тзв. Шойохронично расiйојање двеју бескрајно блиских

тачака, дефинисано је једном хомогеном квадратном функцијом дифе

ренцијала три просторна и једнога временског елемента, са десет кое
фицијената који стоје уз квадрате и производе тих диференцијала. Ти
коефицијенти, йоiйенцијали топохроничног четвородимензионалног
простора, функције су поменутих просторних елемената и временског
размака. Свака област тога простора карактерисана је облицима функ
ција које изражавају те потенцијале; потенцијали имају у свакој таЧки
области одређене вредности и скуп тих вредности за дату област изра
жава особине те области. Облик потенцијала изражава у исто време и

геометријску сШрукШуру посматране области тога простора.
Са том су геометријском структуром у тесној вези појаве матери
јалне природе које ће се дешавати у посматраној области четвороди
мензионалног простора: механика и физика своде се на чисту геоме

трију у томе простору. Између сила што делују у тој области и њене
геометријске структуре постоји тесна конексија. Сваки делић материје
у покрету описује у тој области једну топохроничну геодезијску линију,
а ова зависи од структуре области. Сила гравитације, нпр., тесно је
везана са том структуром и произилази од нарочите измене структуре;

уопште свако поље сила мења ту стуктуру, и обратно. Делићи матери
је изазивају једну нарочиту врсту Шойохронично2 убирања у тој обла
сти; геометријске пертурбације, које се тиме производе, имају за спо
љни, конкретни израз механичке и физичке појаве које ће се у области
дешава ти.

Закони појава тада се могу формулисати помоћу нарочитих гео

метријских бића везаних за геометријску структуру топохроничне об
ласти, као што су векiйори и Шензори. Та су бића дефинисана не само
својом бројном величином, јачином, већ и својим правцем у топохро

ничној области; она су тако конструисана да симболизирају једну физи
чку реалност, нешто апсолутно у томе погледу, што не зависи од избо
ра координатног система према коме се одређују промене у области, и

од кретања у коме се посматрају. Облици закона појава, изражени по
моћу релативистичких тензора, имају ту значајну особину да су и по

релативистичким принципима независни од nоложаја у простору и у
времену, од оријентације и стања кретања, па чак и од променљивости
инструмената за мерење којима се посматрају. А основна одлика им се

састоји у томе што потпуно 2ео.меШризирају појаве материјалне приро
де у погледу њиховог и описа и механизма.
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Целокупан свет материјалних факата сведен је на једну врсту
геометрије, у хиперпростору пресликан у једноставну слику у којој се
више не виде ни силе, ни везе, ни механички, ни кинематички елементи

већ је све то пресликано у геометријске појединости варијетета у
хиперпростору. Могућно је да

he,

кад и познаваље факата нематери

јалне природе буде изашло из своје прематематичке фазе, такво пре
слиюц;аље обухватити и љих, и да

he,

у можда до данас недогледном

времену, целокупно људско сазнаље бити на сличан начин геометри

зирано. Бар је то сигурно да

he

увек постојати тежља и приближаваље

ка таквој, можда занавек недостижној, асимптотној тачки људског са
знаља.

ШЕСТ А ГЛАВА

ФЕНОМЕНОЛОШКИ ПРОТОТИПОВИ

20.

Битни и променљиви састанци у феноменолошким
типовима факата

Као што је напред наведено, један факт се има сматрати као обја
шњен:

1.

кад се познаје скуп свега што игра одређену улогу у љеговом

постојаљу или биваљу;

2.

кад се познају типови улога везани за саставке тога скупа;

З. кад се из познаваља овога под

Оно под

1.

и

2.

1.

и

2.

факт може предвидети.

саставља йримарни скуй у посматраноме факту;

оваЈ се има сматрати као последица тога скупа.

У примарном скупу увек се може разликовати:

а) нешто што се у љему може континуално или дисконтинуално
мељати, а да тип факта не изгуби ништа од битнога, тј. ништа од онога
што га карактерише са гледишта са кога се посматра;

б) нешто што се не може изменити, а да тип не изгуби што од
таквих битности.

У скупу б) никаква улога се не може ни придодати, ни уклонити,
ни сменити другом каквом, а да тип не буде измељен у нечем што је у
љему битно. За такав скуп б) казаhемо да представља један одређен
феноменолошки йроШоШий. Ти су прототипови таква феноменолошка
биhа да се прелаз од једнога од њих на други врши само придаваљем,
уклаљаљем или сменом једне улоге другом.

Променама наведеним под а) добијају се само маШемаШичке ни
јансе једнога истог прототипа.

21.

Феноменолошки прототипови

У типу факата који се изражава сличношhу троуглова оно што се

не може мељати то је једнакост хомоло'iих у'iлова и йройорционалносШ
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хомоло2их gужина, и то саставља прототип факта. Углови, дужине
страна и положаЈи троуглова у равни или у простору могу се како се

хоће, континуално или дисконтинуално, мењати, а да се тиме не изгуби
ништа са гледишта сличности;

те промене

се

своде на математичке

нијансе сличних троуглова.

Тип факата који се састоји у каквој тополошкој деформацији ли
кова (у равни, простору или хиперпростору), има као прототип овај
скуп факата: конiйинуалне gеформације лика у iйоку којих се не йрела
зи и не gogиpyje ни јеgан чвор, ниiйи линија йрелази йреко линије; gе
формација не мења јеgну каракiйерисiйичну особину лика (нпр. могу
ћност да се једна слика обоји са

n

потеза који се нигде не суперпонира

ју). Деформација је при томе произвољна и не мења ништа од битности
са тополошког гледишта; она доводи само до математичких нијанси јед
нога истог прототипа.

Кад у каквом математичком обрасцу фигуришу и општи бројеви,

образац изражава један прототип факата. Оно што се у њему не може
мењати то је суgеловање сасiйавака означених iйим ойшiйим бројевима
и начин iйoza суgеловања, који се виgи из маiйемаiйичко2 облика обра

сца; оно што се може мењати, а да се не изгуби ништа битно за тип фак
та, то су нијансе бројних вредности тих састанака.

У очимо тип факата коме припадају: појава кретања материјалне
тачке под утицајем одређене механичке силе, појава флуктуација,
електрицитет~, изазваних одређеном електромоторном силом, и појава
перипетија болести која је ефекат акција бацила. У примарном скупу

оно што је битно са гледишта механизма појаве јесте суgеловање им
йулсивно2 факiuора чија јачина може биiйи сiйална или йроменљива,
али је независна

og ја чине

ефекiйа. Оно што се може мењати а да се не

изгуби ништа од типски битнога био би специфични начин промене ја
чине фактора у току времена; од њега зависе само математичке нијансе
у прототипу ПОЈаве.

У типу факата који обухвата продукцију вољних аката и борбу
двеју противничких војски прототип је: борба скуйа имйулсивних и
gейресивних факiйора, чија је колекiйивна акција ре2улисана факiйо
ром за који је везана коорgинаiйивна уло2а, а све

iuo

у скуйу йрилика

који иzра уло2у iйерена. Варијације јачина импулсивних и депресивних
фактора, као и координативне моћи елемената што карактеришу те

ренску улогу, биле би математичке нијансе истога прототипа.

У типу који обухвата појаву поступног нестајаља црвене детелине

у једној области у којој епидемија утамањује мачке, прототип је: суgело
вање gейресивно2 факiйора и корелаiйивно2 ланца између тог фактора
и његовог крајњег ефекта. Улогу депресивног фактора игра епидемија
мачака; корелативни ланац се састоји у томе што уrамањивање мачака

·
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повлачи са собом повећавање броја пољских мишева који утамањују
извесне инсекте, неопходне за расплођавање црвене детелине. Оно што

се може мењати, а да појава не изгуби ништа од своје типске битности,

били би квантитативни факти о јачини епидемије, што би обележавало
математичке НИЈансе истога прототипа.

И уопште, оствареље једнога скупа фактора са одређеним улога
ма и њиховим

односима, како

према карактеристичним

елементима

факата тако и међу собом, обележава један одређен прототип факата;
варијације тих фактора, у границама у којима прототип не губи ништа
од своје битности, обележавају његове математичке нијансе. Такав је
нпр. случај са математичким факторима који у обрасцима или ставови
ма играју одређене математичке улоге; или са скуповима фактора који
састављају тип механизма какве појаве, па ма какве специфичне кон
кретне природе ова била.

Сваки прототип факата, по своме саставу и по начину на који је

добијен, има, пре свега, основну одлику феноменолошког бића: незави
сност саставака и целине од конкретне природе ствари. Он, поред тога,

садржи у себи и могућност предвиђаља која није изгубљена при њего
вом апстраховању из одговарајућег феноменолошког типа. Напослет-

. ку,

он има и једну одлику од нарочитог феноменолошког интереса:

независност и од математичких нијанси својих саставака. Према томе:
Сваки iipoiiioiiiиii фaкaiiia iipegciiiaвљa

iio јеgну

фено.менолошку

инваријанiiiу са iлegишiiia iipe.мa коме је формиран, и

iiio

за све .мa

iiieмaiiiичкe нијансе њеiових caciiiaвaкa и за све бескрајно разиоврсне

сiiољне конкреiiiне облике тьеiових .маиифесiiiација у cвeiiiy фaкaiiia.

22.

Математичке нијансе састанака у феноменолошким
прототип овима

Такве нијансе, било у реалности, било само у мислима или осећа
јима, могу имати све што удази у оквир свесног садржаја. Неоспорно је
да се атрибут величине може придати свакоме елементу за који се може

везати атрибут повећавања и смањивања, рашћења и опадања, јачања
и слабљења, без обзира на то да ли је таква величина мерљива или не.

Она је .мерљива кад је

Шачно

или са gовољно.м

йриближношhу

уйореgива са другом каквом величином узетом за јединицу мере. Кад то

није случај она је ипак, и увек, бар овлашно уйореgива са другом којом
величином исте или друге конкретне природе. Све што улази у свестан

садржај може бити, или се замишљати, веће или мање, јаче или слаби
је, осетније или неосетније од нечега са чиме се упоређује. Компара
тиви и суперлативи, који се употребљавају свуда и на свакоме кораку,
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чак и са разлозима што их оправдавају, показују то довољно јасно. По
једини саставци скупа могу и сами, независно посматрани, у реалности

или мислима, расти или опадати, јачати или слабити, и то чинити брже

или спорије од нечега са чиме се упоређују. Они могу у једноме трену
тку, или у одређеном стицају прилика, достизати свој максимум, мини
мум или ойШимум, показивати ритмички карактер; могу имати проме

не конШинуалне или са йрекиgима или скоковима; могу се јављати
инШермиШеншно, йериоgички или айериоgички; могу, по интензитету,

бити инШермеgијерни између два одређена саставка итд.

Такве се појединости могу везати за све врсте елемената, како
материјалне тако и импондерабилне природе, од најконкретнијих до
најапстрактнијих. Нема тога појма, те представе, тог

ocehaja,

који у се

би нема чега упоредивог, ако не у смислу мерљивости, а оно бар у сми
слу овлашне упоредивости чега, што се може схватити као веhе или

маље, јаче или слабије. Јачина ацидитета или базицитета једне смеше;
јачина једне дражи, акутност једне болести, јачина једног

ocehaja,

интензитет једне представе у свести, јачина пажље, величина телесног
или душевног напора, степен једне културе, интерес једне ствари, брзи
на напредоваља или ретроградација при каквој прогресивној еволуцији
или каквоме било процесу, важност једног акта, замашност једне ду
жности, величина Једне кривице или заслуге, одмераваље казне према

степену кривичне одговорности, диспропорција између казне и кри
вице итд., све су то атрибути код којих, и ако они, сами по себи, могу би
ти неприступни практичном мерењу и прецизном изражаваљу у одре

ђеним јединицама мере, ипак је могуhно замишљати све оне овлашне
појединости на које се наилази у варијацијама практички мерљивих
атрибута: рашhеље или опадаље, анулисаље, континуални, дисконти
нуални, интермитентни, осцилаторни, периодички и др. карактер, мак
симуме, минимуме, оптимуме итд.

Зна се нпр. да јачина

ocehaja расте знаШно сйорије него јачина над

ражаја који га изазива; да токсична и коагулаторска моh крвног серума
слабе под утицајем топлоте, али тако да прва слаби у јачој мери но дру

га; да депресивни утицај светлости на развиhе микроба расте упоредо
са рашhељем јачине светлости. Осцилаторне појаве најразноврснијих
природа састоје се у осциловаљу једног елемента, или скупа елемената,

око једнога средљег стаља, у наизменичном йриближавању Шоме сШа

њ у и уgаљавању og ње'iа. Такви елементи, међутим, не морају бити мер
љиви па да им се ипак може схватити и истаhи на видик осцилаторни
карактер. Мноштво ритмичких појава у биологији, маса трајних исто
ријских појава, поступни развитак разних социјалних институција у ду

гим периодима времена, који би се састојао у низу таквих наизменичних

приближаваља и удаљаваља, све слабијих у току времена (амортизира-
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не осцилације), јасан су пример за то. Егзистенција максимума, миниму
ма, оптимума може се такође схватити за елементе свих могуhих врста
и природа; изрази као што су: кулминација једне болести, врхунац силе,

каријере моhи, богатства итд. то јасно показују. Изрази као што су:
уgвосШручиШи пажљу, изгубити (анулираШи) вољу, наклоност, укус за

какав акт; убрзаШи ток догађаја, йојачаШи какав разлог итд. исказују
ма и овлашно процељиваље релативних величина неприступних мере

љу. Факт да је покретачка пажља, везана за једну идеју, уШолико јача
уколико акт који она собом намеhе изазива више задовољства, или уко
лико је он у бољој сагласности са личним интересима; уочаваље циља
као асимйШоШне Шачке којој конвергирају какве акције, покрети или

идеје у једној периоди времена, тврђеље да је једна заслуга пропорцио
нална тешкоhама које се имају савладати, да одушевљеље пролази бр

же него мржља, да једна врста личних односа, љубавна пријатељство,
изражава једну интермедијарну нијансу између љубави и пријатељства,
слабију од првог, јачу од другог; да људска маса, у извесним приликама,

осцилира између одушевљеља и депресије, такође су факти који непо
средно исказују схватаље овлашних појединости у варијацијама величи
на свих врста и свих природа.

Једна ствар може бити више или мање лепа, па се чак и диспарат
на биhа и факта могу међу собом бар овлашно упоређивати у погледу

степена лепоте; један поступак може бити више или маље користан или
целисходан; једна дужност вuute или мање тешка, један случај више или
мање прост итд. Шта су свакидашљи компаративи и суперлативи до
изрази таквих поређеља и могуhности да се атрибут величине, у гор

љем смислу, бар у мислима, прида свакоме елементу обухваhеном обла
шhу људског сазнаља, без обзира на љегову интимну специфичну при
роду? Све што се дешава у току времена састоји се, у крајљој анализи,
у променама величина доступних или недоступних људском сазнаљу.

Природа је океан тих промена, а математичка моh тог океана је моh
континуума. "Цела вечност само је један велики празник; он се зове

преображеље" (Љуб. Ненадовиh).

-

"У природи се ништа не понавља,

а нашим се очима чини да се све понавља. Кроз милионе векова приро

да још нигда није два сасвим једнака облика произвела. Сваки листиh

на дрвету има своје особености које само љему припадају, а које се од
свих љегових другова разликују; свако зрно песка друкчије је, и нигда
једно с другим није било потпуно једнако; сваки глас што се јави и што

се игда јавио, нема савршено равнога себи; наше Сунце са својим плане
тама, милионе столеhа лети као муља и још никад није ишло једним
истим путем. Колико је год људи до сада на овоме свету било, сваки је
оригинал, и сви се разликују међу собом; тако је исто и са свима другим

животиљама" (Љуб. Ненадовиh).
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Појединости о величинама и њиховим променама, схваhене на
горе наведени начин, а које, очевидно, нису само игра речи, или еле
менти за сликовито изражавање, показују да се математичке нијансе
одиста могу придати саставцима факата свих врста. Како

he

те нијансе

изгледати пресликане у феноменолошки тип факта на који се односе?
Као што је напред казано, промене величине једног елемента могу
се пресликавати на један општи начин, поцједнак за факте и елементе
свих врста: то би се учинило йресликавање.м Ших йро.мена на йро.мене

вреgносШи jegнoi фикiuивно2 йара.меШра који би у мислима био придат
елементу и за чије би се квантитативне варијације узело да иду упоре
до са променама елемента.

Уло га параметра била би у првоме реду та да скалира разна стања

одговарајуhег елемента, било да је овај мерљив, било да је само овла
шно упоредив. За мноштво елемената могуhно је айсолуШно скали
рање, које се сатоји у томе да се нађе такав један мерљив елеменат који

he

са првим бити у једној непроменљивој и безусловној вези, тако да

свакој датој величини првога безусловно одговара једна тачно одређе
на величина другога, и обрнуто, а да се, поред тога, оба елемента исто

времено мењају у једном истом смислу. Параметром, придатим овоме
другом елементу, скалиран је тада и први. Такве би врсте било нпр. ска
лирање боја помоhу таласних дужина, или скалирање висине звука
помоhу честине вибрација, скалирање брзина дужинама итд.
За све пак врсте елемената, ма какве природе они били, могуhно

је конвенционално скалирање, које се састоји у томе да се постави кон
венционална узајамност између уоченог елемента и једног другог, кон
кретног или фиктивног помоhног елемента, чије је варијације лакше у

мислима представити; узајамност треба да је таква да свакој промени
вредности параметра, придатог овоме помоhном елементу, одговара

промена првога елемента у ономе истом смислу у коме је била и проме

на параметра, као и обрнуто. Такво је скалирање једна врста нумери
сања разних стања елемента, тако да се разна таква стања Једнога исто

га елемента разликују међу собом по вредностима параметра таквог

нумерисања. Вредност параметра зависи не само од места које стање
заузима у нумерисаноме низу стања посматраног елемента веh и од
конвенционалности везаних за успостављену узајамност.
Генералност конвенционалног скалирања и чини да се њиме могу
обухватити и елементи неприступни апсолутном скалирању, као што су

разноврсне особине и квалитети, несводљиви на елементе какви се

претпостављају при апсолутном скалирању. Њиме је, штавише, у мно
штву случајева подесно заменити и само апсолутно скалирање, баш и
кад је ово могуhно. Скалирање боја може се нпр. извршити и поређа
вши боје у један линеаран низ, пројектујуhи спектар сунчеве светлости
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на какав заклон идефинишући сваку поједину боју њеним одстојањем
од почетне тачке низа. Оно се тако исто може извршити и дефинишући

боје одговарајућим индексима преламања кроз одређене средине. Оно
се за разне нијансе једне исте боје може извршити и пресликавајући те
нијансе варијацијама једнога скупа параметара који би изражавали
пропорције разних простих боја што улазе у њен састав. Блеђа или уга

ситија нијанса једне исте боје може се тако исто скалирати и степеном
бледила или угаситости те боје, према једној конвенционалној, унапред

утврђеној скали (разни системи црнила, зеленила, црвенила итд.). На
сличан би начин био скалиран и мирис сложен из више простих мириса,

чије би пропорције играле улогу параметра нумерисања. Ацидитет или
базицитет каквог хемијског тела или какве смеше може се скалирати
једним параметром који би им одређивао место у њиховом природном

реду. Промене физичких, хемијских, терапеутских и др. особина једног
хемиЈског тела или смеше могу се, поред осталих начина, скалирати и

једним скупом параметара који би, дефинишући непосредно пропорци
је састојака у смеши, дефинисали у исто време посредно и стање тих

особина. У теоријама кривичне одговорности околности (услови) које
утичу на одмеравање казне класифицирају се према мери њиховог до
приноса у кривичном делу, па им се у томе погледу придају и конвен
ционални коефицијенти, који нису ништа друго до параметри за њихо
во конвенционално скалирање. И уопште

Maiiieмaiiiичкe нијансе caciiiaвaкa у факiiiима йресликавају се, у
феноменолошком Шийу коме факiiiи йрийаgају, нијансама величина

ogioвapajyliиx йpиgaiiiux им йapaмeiiiapa.

23.

Ограниченост скупа феноменолошких улога

Феноменолошке улоге имају се сматрати као феноменолошки
редуктивни елементи у свету факата. Њиховим се комбинацијама фор
мирају феноменолошки прототипови; придавањем математичких ни

јанси саставцима прототипова и из њих изведених скупова факата као
последица формирају се феноменолошки типови, а кад се саставцима

ових придају још и спољни облици њихових манифестација, ствара се
конкретан свет факата у свем својем шаренилу и бескрајној разновр
сности. Таква би, са општег феноменолошког гледишта, била интимна
сiйрукiйура и сушiйина света факата приступног људском сазнању.

Структура се, са тога гледишта, огледа у комбинацијама феноменоло
шких улога, а суштина у ефектима тих комбинација и спољним изра:.~и
ма, како тих улога и њихових носилаца, тако и тих ефеката.
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И тада се поставља једно питаље од првокласног интереса, не само
са феноменолошког, већ и са општег философског гледишта: да ли је
скуп тих редуктивних елемената ограничен или бескрајан? Ако је први

случај, да ли је број до данас уведених таквих елемената врло велики и

ga

ли

he

се он, у Шоку развијања и ширења љуgских знања, yвehaвaiiiu

йреко сваке 'iранице?

Није потребно нарочито наглашавати да чисто спекулативна за
кључиваља не могу дати никакав одговор на та питаља, као што ника

ква философска умоваља не могу одговорити на питаље: да ли је скуп
материјалних редуктивних елемената пондерабилног света, скуп хемиј
ских елемената, ограничен, врло велики, или бескрајан и да ли

he

се он

преко сваке границе повећавати напрецима науке? Међутим, за ове
елементе добија се ипак позитиван одговор кад се стане на једно зем
љиште сасвим различно од спекулативног: на земљиште чисте емпири

је. Тада се, према данашљем конкретном познаваљу ствари, констатује

.

.

.

да Је таЈ скуп, уколико Је приступачан људском посматраљу, не само

ограничен, већ и доста мали (око једне стотине састанака) и да је цело
купан тај свет материјалних бића само скуп комбинација, једиљеља, тих
бројно врло ограничених редуктивних елемената. Нема никаква изгле
да да

he се број тих елемената јако повећати напрецима науке, а има из
гледа да he се, штавише, он смаљивати, па можда и свести на јединицу.
На горља питаља о скупу феноменолошких редуктивних елемена
та могла би такође дати одговор једна врста разматраља, опет у обла

сти емпирије, посматрајући ствари непосредно онакве какве су у реал
ности. То би била разматраља овакве врсте.

Из овога што је довде казано, јасно је да се под светом факата,
који спада у оквиру ових посматраља, има резумети скуп онога што, по

људском схватаљу, постоји или бива, или се може замислити да посто
ји или да бива, а при том се може на који било начин љуgски uзpaзuiiiu.
Разуме се да се тиме не мисли одрицати егзистенција онога што не ула

зи у тај оквир. "Има између неба и земље много ствари и тајни, Хора
цио, о којима твоја мудрост и не саља." Али, уколико се тиче онога до

чега може допрети Хорацијева мудрост и што је, уопште, доступно
људском сазнаљу, важи, у лако схватљивом смислу, Хомерово поетско

тврђеље да у томе свету свака ствар има по два имена: једно јој даје Бог,
а друго људи. Ако нема овога другог, или га је немогућно створити тако

да се зна шта оно има да изрази, ствар и не улази у тај оквир. То би била
само једна нејасна визија, бледа слика која се не може пресликавати, и
која се не може ни сматрати као саставак свесног садржаја.
Међутим, људски начин изражаваља располаже само о'iраниче

ним и доста малим бројем ознака, па ма какве конкретне природе ове
биле. Чак и нај савршенији и нај суптилнији начини изражаваља, йресли-
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кавање језиком и маiliе.маiliички.м инсiliру.менiliи.ма, састоје се у међу
собном комбиноваљу једног ограниченог скупа ознака. Број речи, и у

најсавршенијим језицима, не само да је ограничен, веh и не прелази
одређену, не баш тако високу границу. Скуп нпр. Шекспирових дела не
садржи више од

15 000

речи. Данашљи најкултурнији и најобразовани

ји човек изгледа да не располаже са више од

100 000

речи. Тај

he

број

извесно расти у току допуљаваља, ширеља и прецизираља људских кон

цепција, знаља и нијанси мисли, али и кад се узму у обзир сви могуhи
граматички, и синтактички, и комбиновани облици, извесно је да

he

број речи и ставова, као група од коначнога броја речи, за све време
тога допуљаваља ипак довека остати ограничен. Исти је случај и са
оним начином пресликаваља који изражава и најнезнатније промене и

најмаље, па и инфинитезималне разлике међу биhима и фактима, са
.маiliе.маiliички.м йресликавање.м. Поред све своје обимности и префи
љености, и то пресликаваље располаже само доста ограниченим бројем

ознака: цифара, писмена и симбола за математичке операције.
Из тога ограниченог круга, у коме се располаже само ограниче

ним бројем ознака, људско изражаваље ни у коме случају и никад не
може изаhи. Па откуда онда долази то да се на људске начине ипак из

ражава неоспорно трансфинитан скуп биhа и факата обухваhених
облашhу сазнаља, скуп који, казано математичким језиком, има моh
континуума? То је једно и по себи интересантно питаље које нам треба
расветлити и које је у непосредној вези са напред постављеним пи
таљем.

Приметимо да се од ознака

s

(цифара, писмена, речи, симбола

итд.) које састављају један ограничен скуп

(s) могу формирати:
1. комбинације у којима се ниједна од ознака s не понавља бескрај

но много пута;

2.

комбинације у којима се поједине, или све ознаке

s,

понављају

бескрајан број пута.

Свака од комбинација

1,

као и скуп С 1 тих комбинација, очевидно

су оiраничени; скуп С2 комбинација

2. је

бескрајан и и.ма .моh конiliину

у.ма. Постоји, дакле, теоријска могуhност да се бројно ограниченим
ознакама

s,

са придодатим им конвенционалним значељем, изрази и

скуп факата, не само бескрајан, веh и који има моh континуума. Али
другојачије стоји ствар йракiliички. Људска је свест, уопште, неспособ

на и да конципира и да изрази једну комбинацију
вљаљу ознака

s нема каквога реда, какве

2.

ако у овој у пона

йравилносiliи која би се могла

изразити коначним бројем ознака са коначним бројем понављаља, тј.
којом од комбинација
што би комбинација

1. Кад има такве правилности, она је израз онога
С 2 имала да изрази. Колико је пута пречник круга

садржан у дужини љеговог обима, немогуhно је изразити помоhу арит-
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метичких ознака О, 1, 2, ... 9; ове би се, у таквом изразу, понављале бес
крајно пута без икакве познате правилности, нпр. као вредност 3,14149 ...
Али се то тачно изражава у другом каквом облику, где се цифре ређају

једна

за

другом

са

каквом

правилношhу

коначним бројем речи и цифрама О,

која

1, 2, ... 9 са

се

може

исказати

коначним бројем пона

вљања. Такав би нпр. један облик био бескрајан ред, или верижни ра
зломак, или бескрајни производ који изражава број 1t. И уопште, једи
но правилности које се могу изразити којим саставком скупа С 1 чине
могуhним изражавање саставака скупа С2 . Према томе: скуп свега оно

га што је нейосреgно изражљиво помоhу коначног броја ознака, комби

нацијама ових са коначним или бескрајним бројем понављања, о2ра
ничен је.

Али нейосреgно изражавање биhа и факата није једини начин
изражавања. Ово се врши још и:

1.

уойшiйавањем, тако да се наместо једног одређеног саставка

скупа узме у обзир цео скуп. То се чини на тај начин што се велики, па
и бескрајан број саставака, чији скуп може имати и моh континуума,
обележи једним колективним изразом, којим се тада изражава и сваки
посебице од њих. Јединка се смењује класом чија је дефиниција прости
ја, и назива се колективним именом класе, или се изражава њеним ко

лективним изразом. Наместо нпр. једне одређене аналитичке функције
посматра се класа аналитичких функција; наместо одређене континуи
ране функције посматра се класа континуираних функција; наместо
једне органске индивидуе посматра се род, врста итд. Тиме се биhа, која

по таквој заједничкој одлици припадају једноме истоме скупу, своде на
јединицу и изражавањеЈе Једнолико за све њих;

2.

йресликавањем по заједничким појединостима оригинала и

слике. Пресликава се или целокупан посматран скуп, или само они од
његових саставака што су од интереса са гледишта са кога се посматра.

Пошто скуп заједничких појединости има моh континуума, а преслика

вање може бити по којој било таквој појединости, то скуп факата на тај
начин људски изражљивих, као и скуп слика којима се врши то
изражавање, имају моh континуума.
Кад би се људско изражавање ограничило само на нейосреgно из

ражавање, скуп онога што би ушло у оквир изражљивости одиста би

био ограничен. У општавање и пресликавање чине да се тај оквир бес
крајно проширује. Пространство области биhа и факата који имају
заједничких појединости и чини да су скуп факата људски изражљивих,
као и скуп слика при пресликавању по таквим појединостима, не само

бескрајни, веh и да имају моh континуума.
Али то важи само за уопштавање и пресликавање у најширем сво

ме обиму, тј. кад се уопштава и пресликава на ма који фaкiil у свету фа-
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ката, без икаквих рестрикција о томе на коју се врсШу факаШа то врши.

Међутим, другојачије стоји ствар кад се уойшШава и фено.менолошки
йресликава на йроШоШийове факаШа. Ту свет слика одмах губи читав

један свет појединости, један скуп који веh има моh континуума. Оно
што остаЈе у прототипу као слици не може се ни уопштавати, ни пре

сликавати у други какав прототип по заједничким појединостима а да
првобитни прототип не изгуби што од своје битности. Једини начин да

се један прототип изрази био би, дакле, непосредно изражавање, и то
помоhу једнога скупа, речи или ознака још ограниченијег него што је
скуп речи и ознака којима се, уопште, може располагати. Ово послед
ње долази отуда што прототип изражава нешто апстрактно, из чега је
искључено све оно што долази од спољне одеhе биhа и факата. Према
томе: скуй йроШоШийова љуgски изражљивих оzраничен је; њих има
само у gосШа оzраничено.м броју.
Ти, уосталом потврђује емпирија. У математици и њеним приме

нама, где је свођење на прототипове извршено до савршенства, број
прототипова је несумњиво ограничен јер се сваки прототип изражава

ограниченим бројем ознака (цифара, писмена, операцијских знакова,

речи и др.). Штавише, многи
један генералнији, чији

he

he

се прототипови поступно стапати у

они бити специјални случајеви, као његове

математичке нијансе. У другим научним областима, које су или још у
прематематичкој фази развиhа или за данас и немају никакве везе са
математиком, посматрају се типови факата у свакој појединој области
факата, који

he

се доцније, са развитком наука, моhи свести и на саме

феноменолошке прототипове. Међутим, у свакој појединој од тих
области типови су у ограниченом броју; ни у једној од њих неhе никад
ни постојати бескрајно много тих типова, нити их може бити, јер је и
сваки од њих изражен само коначним бројем речи и ознака. Они

he,

очевидно, бити у још ограниченијем броју онда кад буду сведени на

прототипове, па је тако исто и у литератури, као и у свакидашњем, оби
чном животу. Нешi

Poincare је потпуно у праву кад од науке тражи "de
ne jamais envisager que des objets susceptiЬles d'etre definis par un nombre limite
da mots".* Emile Borel иде у томе још даље, тражеhи да тај број буде не
само ограничен веh и да не прелази једну коначну границу преко које
људска свест не може више тим речима или ознакама владати. Исто је
тако, и утолико пре, и са феноменолошким улогама у свима областима
науке. Један ограничен број шаблона "калупа", понавља се и ту у разно
врсним спољним облицима; неочекиваност и оригиналност долазе од

начина њихове употребе, прилика у којима су употребљени и спољњег

* ... "да се никад не испитују објекти који не би могли бити дефинисани помоhу
ограниченог броја речи" (превод пр.).
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руха које им је придато, а врло ретко од ствараља каквог дотле неупо
требљеног "калупа". Шаблонски типови улога понављају се у разновр

сним својим међусобним комбинацијама и спољним облицима и у
науци, и у поезији, и у свакидашљем животу. Њихов број је практички
доста јако ограничен и ретко се наилази на какав нов тип несводљив на

нешто што је већ познато. Било би од великог феноменолошког инте
реса учинити покушај да се у свима областима науке, у кљижевности и
у догађајима обичног живота, издвоје све до данас уведене феномена-

лошке улоге које се крИЈУ у разноврсности и шаренилу својих спољних
манифестација у свету факата. То би се имало учинити једном врстом
пописа свих познатих улога, апстраховаљем типова који их обухватају

и феноменолошки пресликавају, и финалним ослобођељем љиховим од
свега што их везује за специфичну конкретну природу ствари. Прона
лазак каквога новог типа несумљиво би отворио читаву област нових и
могућност схватаља досад необјашљених познатих факата.
Као шiiio се вugu из найреg казано'iа, фено.менолошке уло'iе на које

љуgска свесШ, као на реgук~uивне еле.менШе, cвogu свеШ фaкaiiia шiiio
.мо'iу биШи љуgски схваhени и изражени, сасШављају јеgан

gociiia

јако

о'iраничен скуй. У томе се састоји једна заједничка црта света редук
тивних елемената у материЈаЛНОЈ и импондерабилној васиони бића и
факата.

ДРУГИ ОДЕЉАК

ПРЕДВИЂАЉЕ ПРЕСЛИКАВАЊЕМ
СЕДМА ГЛАВА

ПРЕДВИЋАЊЕ ПО ЗАЈЕДНИЧКОЈ СЛИЦИ АНАЛОШКЕ
ГРУПЕ

24.

Примарни и изведени факти у језгру сличности

ешава се да у састав језгра сличности, као заједничке слике

факата аналошке групе, улазе факти од којих се једни '!f;
могу сматрати као последице других

<pk

садржаних у истоме

језгру. Факти <pk су тада йри.марни, а факти \ј/; извеgени фак
ти у Језгру.

Кад је конјункција између примарних и изведених факата позната

и довољно одређена, факти \ј/; се могу йреgвиЬаШи помоћу факата <ръ и
то како они који су већ ушли у састав језгра сличности, тако и нови
факти

'Jf; који би то језгро допуљавали. За такво йреgвиЬање, само йо

себи и са чисто феноменолошког гледишта, без интереса је питаље о
томе зашто таква конјункција постоји и оШкуgа долази нужност поти
цаља факата \ј/; и

'Jf;

из

<pk. За тај циљ је довољно само знати да та кон

јункција и нужност постоје, познавати начин конјункције и умети се
љоме послужити као инструментом за предвиђаље. Нека је само поме
нуто да конјункција и нужност могу потицати нпр.:

1.

непосредно из принципа чисте логике, као логичка нужност,

нпр. у математици где се ти принципи интуицијом искоришћавају до

.

.

СВОЈИХ краЈљих последица;

2.

из закона узрочности, за који се, са гледишта са кога се овде по

сматра, може сматрати да је довољно тачно изражен на овај емпирички
начин: кад су исте погодбе остварене на различним просторним мести-
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ма и у различним временским моментима, једни се исти факти репро
дуцираЈу, само премештени у простору и у времену;

3.

из стеченог искуства, до кога се нпр. дошло посматрањем или

експериментом;

4.

из уведене конвенционалности, као нпр. у кривичном праву из

конвенционалне везе између дела и казне, или у етици из конвенцио
налних обавеза;

5. из учињених хипотеза, као

нпр. при објашњавању физичких или

хемијских појава;

6.

из вероватноhе, нпр. из сматрања да

ђеним погодбама десио

n

he се догађај

који се у одре

пута, десити при истим погодбама и (п+l)-ви

пут;

7.

из веровања, нпр. у религијама, у митологији итд.

Кад је на који било од таквих начина та нужност веh успоставље
на, настаје посао логике која се, као црвен конац, провлачи кроз све
људске закључке.

"Quidquid contradictionem non implicat, Deus potest"

ка

зао је св. Тома; природно је да се ни за људска сазнавања не може са
ставити шира погодба но што је та да оно што има да уђе у оквир са

знања не буде у супротности са људском логиком. А кад у примарним
фактима има за то довољних премиса, обична логика уступа место нај

суптилнијем и најмоhнијем логичком инструменту, математици и њеној
анализи.

У могуhности и оправданости предвиђања факата из појединих

састанака језгра сличности поглавито се и састоји интерес и важност
језгра, као једнога од основних феноменолошких појмова.
Обична је ствар иу свакидашњем животу, и у кљижевности, а по

кадшто и у науци, да се "закључује по аналогији", тј. да се, кад је веh за
пажена или наслуhена сличност међу фактима до једне извесне тачке,
сматра за вероватно да

he

она важити и надаље, преко те тачке, и у

томе смислу правити закључке. Међутим, сам по себи неодређен и не
јасан, вулгаран појам сличности ниуколико не оправдава такве закљу
чке; закључци по сличности исто су тако мало поуздани као и екстра

полација криве линије од које су познате само неколике тачке.

"Com"L'analogie est souvent une

paтaison n'est pas raison",* каже стара изрека,
muse decevante",** вели један познати мислилац.

Па ипак, из овога што је напред казано јасно је да извесни закљу
чци изведени по сличности могу бити потпуно оправдани и тачни. Са
мо, као што каже

Renan, "le nombre des hommes

* "Поређење није аргумент", (превод пр.).

•• "Аналогија је често варљива муза", (превод пр.).

capaЬles

de saisir finement
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les vraies analogies des choses est

imperceptiЬle".* Ово што претходи даје

поуздан критеријум за то:

Да би закључци, gобијени iiресликавање.м iio сличносiiiи, били
ga су они извеgени из iiри

оiiравgани и iiiачни, iioiiipeбuo је и gовољио

.марних фaкaiiia у језiру сличиосiiiи, а iipe.мa uyжнociiiи за коју се буgе
знало

ga

iiociiiojи у самоме језiру.

Закључци по сличности се само онда смеју изводити кад језгро
садржи за љих потребне примарне факте и кад постоји таква нужност.

Недовољно вођеље рачуна о томе простом и интуитивном критеријуму

доводило је до нетачности за које има обилато примера у свима обла
стима науке и кљижевности, а нарочито у обичном животу. Такве су

нпр. биле некоректне примене биолошке теорије о постанку фела на

научне области чији проблеми имају неке овлашне сличности са про
блемима те теорије, али чије језгро ниуколико не оправдава закључке
чиљене по тој сличности. Познати покушај да се асимилирајуhи лите
рарне врсте биолошким фелама доктрина варијација фела непосредно

примени на еволуцију тих врста, даје пример таквих неоправданих за
кључака. Такве би биле и некоректне примене исте доктрине на људ
ско друштво које је, поред обичних биолошких погодби, основано и на
погодбама сасвим друге врсте, кадшто и супротним законима биологије.
Врло инструктиван пример за то дају и случајеви кад се из сли
чности тока двеју диспаратних појава закључује да су им слични и меха
низми, па се појединости везане за механизам једне од љих преносе на
другу, без довољног провераваља. Зна се да одређени механизам павла

чи са собом као нужне последице одређене појединости тока појаве,
али да не мора важити и реципрочни факт: да-одређене појединости
тока повлаче са собом одређене појединости механизма. Познаваље
тока је, уопште, недовољно за сазнаваље механизма појаве. Једна иста

.

.

поЈединост тока ПОЈаве може произлазити од различних механизама, и

по таквим се појединостима не сме закључивати о стицају прилика које
је производе. Амортизиране осцилаторне појаве, које се састоје у осци
лацијама елемената око одређених стаља којима се они наизменце при

ближавају и од љих се удаљују низом све слабијих осцилација, од наро
читог су интереса у томе погледу. Појаве те врсте могу произлазити из
разноврсних комбинација активних фактора са одређеним законима
активитета, као нпр.:

а) из акције фактора са амортизирано-осцилаторним варијацијама
активитета, независним од јачине свога ефекта;

• "незнатан је број људи способних за интелиrентно разумеваље аналогија",
(превод пр.).
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б) из истовремене акције двеју врста променљивих депресивних
фактора: једних пропорционалних величини свога непосредног објек
та, других пропорционалних тоталитету тога објекта;

в) из истовремене акције двеју врста међу собом антагонистичких
фактора: једних импулсивних сталне јачине, других депресивних, а
задоцњених, чија се Јачина мења упоредо са мењањем величине љихо
вог непосредног објекта;

г) из истовремене акције двеју врста променљивих депресивних
фактора: једних пропорционалних квадрату величине свога непосред
ног објекта, других пропорционалних тоталитету објекта.
Сваки од тих типова механизама повлачи са собом амортизирано
-осцилаторни карактер појаве; две појаве, међу собом сличне по таквом
заједничком карактеру, не морају имати механизме једног истог типа и
били би некоректни сви закључци који би, екстраполишуhи истоветну

појединост тока појаве, претпостављали и истоветност типова њихових
механизама.

Као што се види, кад би се само по сличности тока двеју појава
могло закључивати о појединостима које зависе од састава њихових
механизама, закјучци би били неоправдани и у веhини случајева нета
чни. То, међутим, не би био случај кад би сличност обухватила и за то

довољне појединости о саставу тих механизама, тј. кад би језгро сли
чности посматраних појава имало као саставке и појединости такве
врсте.

Као што језгро сличности троуглова, које се састоји у једнакости
хомологих углова, пропорционалности хомологих страна, могуhности

да се троугли поставе у такве међусобне положај е да имају један зајед
нички центар сличности итд. своди сличност на једнакост, тако и уоп

ште језгро сличности једне, ма колико диспаратне аналошке групе,
претвара сличност у једнакост. Али се та једнакост односи само:

1.
2.

на оно што је непосредно ушло у састав језгра;
на изведене факте као последице примарни~ факата у језгру, а

по нужности која треба да постоји у самоме језгру и да је позната.

Кад се факти, обухваhени таквом једнакошhу, пренесу на једну и

другу од упоређених појава, са својим специфичним конкретним рухом
и значењима која имају у једној и другој појави, долази се до закључака
по сличности који

he

бити оправдани и тачни.

За временске факте, који улазе у оквир применљивости матема
тичке анализе, горњи критеријум се може изразити у много прецизни
јем облику. За механизам таквог једног факта везана је таква једна

функција дескриптивних елемената и извода ових по времену (а чији
аналитички облик зависи непосредно од састава механизма), да се по
годба за оправданост и тачност закључивања по сличности своди на
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ово: йоШребно је и gовољно ga Ша функција и.ма исШи аналиШички
облик за факШе йос.маШране аналошке zруйе. А у специјалном случају,
кад су временски факти какве конзервативне појаве ма какве конкре
тне природе, та се погодба своди на једну теорему више геометрије.

Свакој конзервативној појави одговара по једна класа варијетета

V у

хиперпростору, чији облик зависи од састава механизма појаве и који

има ту особину да појединости тока појаве нису ништа друго до израз
геометријских појединости везаних за геодезијске линије те класе вари

јетета. Погодба за оправдааост и тачност закључака по сличности две
конзервативне појаве своди се тада на то да њихово језzро сличносШи
и.ма, као јеgан
Ша

og својих сасШавака, факШ е2зисШенције јеgно2 варијеШе
V, зајеgничко2 за обе йојаве.

25.

Математика у проширеном смислу

"П n' est personne, pour реи qu 'il ait touche seulement le seuil de 1' ecole, qui
ne distingue tacilement, parmi les objets qui se presentent а lui, ceux qui se rattachent aux mathematiques et ceux qui appartiennent aux autres sciences", * каже
Descartes. Па ипак, идеја о томе шта у свету факата припада математици

није довољно одређена и јасна, и у великоме броју случајева, чак и код
оних који су добро упознати са задацима и методама математике, она је

исувише уска. Математика је уопште схваhена као наука о бројевима,
величинама и поретку међу објектима и састоји се у томе да се једни
бројеви, једне величине и један поредак одреде помоhу других, пола
зеhи од познатих односа међу њима. Под појмове величине и поретка
подводе се и појмови о ситуацији, конфигурацији, облику и комбинацији.
Међутим, пространство математике се знатно проширује кад се
дубље загледа у битну суштину онога о чему би се она, баш и по најоби
чнијим дефиницијама, имала да бави. Као што је напред показано,
разнородни факти могу имати заједничких црта које се могу потпуно
апстраховати

од њихових конкретних носилаца и суштина,

а да при

томе ипак садрже у себи довољно могуhности за позитивне логичке

дедукције. Такве су одлике многобројне, али је или немогуhно, или без
интереса посматрати их све у једно исто време. Стога се међу њима
чини избор и узимају се у обзир само оне које су од интереса са специ

јалног гледишта

G

са кога се факти у тај мах посматрају. Тако, поред

* "Нема тога ко, ако је имало додирнуо праг школе, не разликује лако међу пред
метима, који се пред њим појављују, оне који су у вези са математиком од оних који

припадају другим наукама", (превод пр.).
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других гледишта, факти се могу посматрати са гледишта броја, вели
чина и односа међу овима; они се тако исто могу посматрати и са гледи
шта йореШка међу њима. И број и величина и поредак су појмови који
се могу потпуно апстраховати од конкретне природе њихових носила

ца и посматрати сами за себе, не везујуhи их ни за какав конкретан еле
менат, поред свега тога што се они, кад се то буде хтело, могу привеза

ти за елементе свих могуhих конкретних природа. Скуп свега што се
односи на ПОЈам величина, поретка и њихових односа, саставља .маШе

.маШику у уже.м смислу, онакву каква одговара њеној обичној и уопште
познатој дефиницији.

Таква математика није ништа друго до најчистија људска логика,

интуицијом развијена до најсуптилнијих појединости што се односе на
број, величине и поредак. Она, тога ради, има и свој нарочити научни
инструменат којим се појединости изражавају и једне из других изводе

као нужне последице примарних факата. Тај инструменат не само што
остварује економију мисли, веh доводи и до појединих резултата до
којих ни најсуптилнија истраживачка интелигенција не би могла доhи
обичним путевима чисте логике. То је инструмент за који се има

ocehaj

да за нас мисли.

Основна одлика онога што улази у састав тако схваhене матема

iioiiiiiyuoi aiiciiipaxoвaљa og cвeiiia кou
og љихових
u iiроучаваља самих за себе, у iioiiiiiyno aii-

тике јесте могуhност љеiовоi

кpeiiinиx фaкaiiia, .мoiyfшociii оgвајаља cyшiiiиua и улоiа

коикреiiiпих иосилаца
ciiipaкiiinoм и

йogaiiiaт'a

og по сила ца иезавuспом

u мoiyhnociiiи

облику, а у коме uiiaк још има

за йозиiiiивпе лоiичке gеgукције.

Међутим, такве одлике нису везане само за бројеве, величине и

поретке. Оне се јављају и кад се факти посматрају са многобројних и
разноврсних других гледишта. То је јасно из онога што је напред казано

о заједничким суштинама факата и њиховој заједничкој слици, пре
сликаној у тип факта. Са друге стране, модерна се ма тематика све више

развија баш у правцу и смислу тога да, поред броја, величина и порет
ка, обухвати и друге апстрактне одлике у свету факата, у којима ти пој
мови не морају играти какву нарочиту улогу.

Такве тежње и такви правци развијања дају повод и оправданост
за наслуhивање да

he

се математика будуhности распрострти на све

што има горенаведену одлику, тј . .моiуhносШ йоШйуноi айсШраховања

og конкреШних носилт~а и саgржину која је, Шако айсШрахована go крај
њих iраница .моiуhносШи, ийак йрисШуйна йозиШивни.м лоiички.м gеgу

кција.ма. Математика бројева, величина и поретка била би тада само
једна пространа област тако проширене математике, која би, по приро
ди ствари, продирала и у остале области где год за то буде било могу
hности, тј. где се међу апстрахованим појединостима буде налазило и

120

ФЕНОМЕНОЛОШКО ПРЕСЛИКАВАЊЕ

таквих које би се везивале за бројеве, величине и поретке. Проширена
математика будуhности he тако постати оно што је назирао Henri Poiп

care свој ом изреком "La Mathematique с' est 1' art de donner le meme nот а des
choses diffel'entes". *
Она

he то

постати кад буде у свој оквир обухватила све оно што у

својој битности се, и поред свих бескрајно разноликих спољних аспе
ката, покаже као једно исто, сводиво на један исти општи и апстрактан
облик у коме конкретна природа ствари не игра више никакву улогу.

Све то оправдава назив мтuемаiПичкоz йреgвиЬања факаiПа, који
се може дати љиховом предвиђаљу из примарних факата, садржаних у
типу аналошке групе, и сматраље да такво предвиђаље припада мате

матици у проширеном смислу. Истина је да су поједине заједничке сли
ке факата каткад тако просте и тривијалне да је улога данашље мате
матике у љима никаква, тј. да се оно што је могуhно извести у љима као

последице примарних факата и принципа узрочности може извести
обичном логиком, без учешhа математичке интуиције и математичког
инструмента. Али, са једне стране, непрегледна маса таквих слика
захтева математичке методе које иду много даље од метода обичне
логике. Са друге стране, сами правци прошириваља и развијаља мо

дерне математике дају оправданости наслућиваљу да

he и данас просте,

тривијалне заједничке слике, посматране са каквог специјалног гледи
шта, испољити на себи какву плодну клицу за математичке области

које данас не постоје, нити се о љима чак шта и слути. Довољно је нпр.
подсетити на раније и неслуhену такву клицу коју је у себи садржавао
вулгарни појам о релативитету, или вулгарни појам о колекцијама са
стављеним од бескрајно много објеката. Овај је појам у себи садржавао
клицу (нађену у једном специјалном начину за међусобно упоређиваље
колекција), која је, подесно искоришhена, довела до модерне, простра
не математичке теорије скупова. А несумљиво је да се математика

будуlшости неhе састајати искључиво у формираљу једначина, нејед
начина и у израчунаваљима. Тај моhни и суптилни инструменат људске

логике, у случајевима кад за то буде имао подесну основицу, даваће

одговоре не само на питаље колико, веh и на питаље како. То се већ и

данас може донекле видети нпр. у модерној теорији айсiПрак~uних
скуйова, тј. колекција елемената чија природа остаје потпуно произво

љна. Ту се нпр. дефинишу простори и области са бескрајно много ди
мензија који нису геометријски и немају геометријске особине и у који
ма број, величине, ред, облик не играју никакву нарочиту улогу; затим,

простор аналитички изражљивих функција, област аналитичких функ-

* "Математикаје уметност давања истог имена различитим стварима", (превод пр.).
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ција чије би нпр. бескрајне многобројне координате биле коефицијен
ти потенцијалног реда; простор операција са областима дистрибути
вних, комутативних, асоцијативних и других особина. Модерна тойо

ло2ија се бави особинама просторних биhа која се не мењају конти
нуалним деформацијама простора, а при чему број, величина, облик не
мораЈу играти никакву улогу.

Према свему томе, све појединости факата што улазе у састав
типа аналошке групе сматраhемо као математичке йојеgиности у

проширеном смислу, поред свега тога што се оне не морају односити
само на бројеве, величине и поретке.
Међутим, према данашњем стању математике, и за данас ипак су
од највеhег интереса за предвиђаље факата математичким методама
оне појединости што се односе на величине елеменаiuа и на узајамност
изражену суштинама факата.

26.

Прецизне и овлашне математичке појединости

Као йрецизне математичке појединости у фактима сматраhе се
оне које са довољном прецизношhу одређују величине појединих еле
мената у њима, или њихове суштине, а са гледишта бројева, величина и

реда. Пример таквих појединости даје сваки проблем теоријске или
примењене математике, у коме се суштине факата изражавају каквом
било врстом једнакости (једначинама коначног облика, диференцијал

ним, интегралним, функционалним, оперативним и др. једначинама)
или неједнак остима са одређеним смислом. На њих се наилази само:
а) у фактима чији су елементи, по својим величинама, тачно или са
довољном приближношhу, непосредно или посредно, упоредљиви са
елементима исте или различите врсте;

б) у фактима чије се суштине могу изразити прецизним математи
чким инструментом.

Као овлашне појединости имају се сматрати оне које овлашно од

ређују било величине елемената, било суштине факата. Оне су недо
вољне да дају прецизну слику о ономе на шта се односе, али се ипак са
стоје у нечему карактеристичном за ту слику са гледишта са кога се по
сматра.

Такве би нпр. биле ове појединости:

1.

неједнакост са одређеним смислом међу величинама; ове се са

стоје у томе што је једна величина веhа или мања од друге, али се не зна

за колико; што се једна величина повеhава или смањује, расте или опа

да, јача или слаби, али се не зна у којој мери; што је један фактор или
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комплекс фактора надмоhнији од другога, али се не зна уколико; што

се једна величина налази између друге две, али се не зна где; што се јед
на тачка, линија, површина, тело непрестано налазе у одређеној обла
сти

посматраног

моно-

или полидимензионалног

простора,

или

ван

такве једне области, или у близини одређене тачке тога простора, али
се не зна на коме месту;

егзистенција екстремума (максимума, минимума, оптимума), тј.

2.

прелаз из повеhаваља на смаљиваље, из рашhеља у опадаље, из јачаља

у слабљеље, или обратно, а не знајуhи колики је сам тај екстремум, ни
ти на коме се месту он налази у посматраном моно- или полидимензио
налном простору;

З. враhаље једнога стаља, које се меља, у првобитно стаље од кога
се и пошло, а без познаваља интермедијерних стаља кроз која је оно

прошло у току тих промена (нпр. затвореност путаље при једноме кре
таљу које се не познаје; враhаље електричне струје на првобитну јачи
ну, без познаваља промена кроз које је она дотле прошла; појаве ра
зних конкретних природа које се састоје у затвореним циклусима;

осцилације (ондулације), тј. наизменично приближаваље једно

4.

ме стаљу, пролаз кроз ово, удаљаваље од љега, поново приближаваље
итд. без тачнијег, потпунијег познаваља начина на који то бива и ам

плитуда осцилација; све што се зна то је ред којим једно за другим сле
дују удаљаваље, пролаз, стајаље и приближаваље;
периодичност, тј. узастопна понављаља факата без познаваља

5.

љихове суштине [понављаље континуално или интермитентно; факт да

jef(x +а) =.f(x),

без познаваља функције.f(х)];

б. груписаље (асоцираље) и разгруписаље (дисоцираље) комплек
са елемената или факата (нпр. у времену или простору), без тачнијег
описа тих процеса;

7.

потпуно поништаваље (анулираље) или изједначаваље величи

на или суштина факата, а да се при томе не познају све фазе при томе
поништаваљу или изједначаваљу (амортизираље, поступна синхрони
зација);

8.

континуалне или дисконтинуалне промене елемената или су

штина факата, без тачнијег познаваља узастопних стаља (флуктуације
и мутације); интермитентни факти у времену или простору;

9.

симетрија или дисиметрија у фактима, у одређеном моно- или

полидимензионалном простору (нпр. дистрибутивна или кинетичка си
метрија у просторним феноменским пољима; ремитивистичка симетри

ја у временском простору; симетрија на једноме просторном варијете

ту), а без тачнијег познаваља елемента симетрије [нпр. знајуhи само да

jef(-x) =.f(x),

а не знајуhи природу функције!];
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10.

монотоност у променама, тј. промене са непрестаним рашће

љем или опадаљем, јачаљем или слабљељем онога што се посматра,
без застоја или прекида;

11.

појава пертурбација у једноме факту или групи факата, без

ближег познаваља појединости у тим пертурбацијама (нпр. одступаље
од нормалне суштине једнога факта, а које указује на постојаље какво
га непознатог утицаја, без сазнаља у чему се тачно састоје та одсту
паља);

12. овлашне појединости о

узајамности између појединих елемена

та или појединих факата, без ближег познаваља природе тих узајам

ности ( овлашне појединости о природи једне улоге, нпр. поредећи је са
једном познатијом улогом у истоме или другоме факту); или о везама и
корелацијама између елемената или факата;

13.

овлашне појединости о томе да је један факт, једним својим

аспектом карактеристичним са гледишта са кога се ствари посматрају,

интермедијерни факт између друга два одређена факта;

14. корелација између низа

факата, која се састоји у томе да један,

ма који, саставак низа повлачи са собом факт који му у низу непосред
но следује без ближег познаваља интимног начина такве везе;

15. сазнаље да један факт даје

обележје карактеристично са гледи

шта посматраља целоме скупу факата чији је он саставак (знак, казна);

16. сазнаље да један фактор утиче на промене кога од секундарних
узрока појаве у одређеном смислу, без познаваља квантитативних
појединости тог утицаја.

27.

Предвиђање овлашних појединости

Из онога што је напред казано јасно је да се појединости таквих
врста могу привезати за најразнородније елементе и суштине факата,
како у материјалном тако и у импондерабилном свету факата.

Из йрецизних примарних факата

<l'k

и љихових конјункција са из

љих изводљивим фактима 'Vi предвиђају се факти 'lfi, и то како они који
су већ садржани у типу аналошке групе тако и нови факти којима би се
та љихова заједничка слика допуљавала. Предвиђаље се врши дедукци
јама йрецизне .маШе.маШике на познате

начине, о којима је

овде

непотребно говорити.

Предвиђаље факата 'Vi из овлашно одређених примарних фака

та <ръ или из недовољно, овлашно одређене љихове међусобне конјун
кције, врши се у лакшим случајевима обичним логичким закључиваљем,

а у случајевима где су ове недовољне дедукцијама квалиШаШивне .маШе
.маШике која не израчунава бројеве и величине већ само овлашно нага-
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вештава начине промена ових и конјункција међу љима и фактима са

којима су у узајамности, љихове поретке итд. Квалитативна математи
ка то чини на основу овлашних података какви се могу имати о поједи
ностима свих врста и свих конкретних природа. До таквих се података

долази на начине много простије и лакше од оних за прецизне поједи

ности за које су потребна не само тачна међусобна упоредивост вели
чина и прецизираље веза, односа и уопште узајамности, веh и прецизне

математичке методе које, за највеhи број случајева, данас не постоје.

Не може се нпр. тврдити (као што се то тврдило Weber-Fechner-oвим
психофизичким законом) да јачина

ocehaja расте истом брзином као
ocehaj произвео, али се може са си
ocehaja расШе мно'iо сйорије него јачина

логаритам ја чине надражаја који је
гурношhу тврдити да јачина

надражаја. -Зна се да је за идеје везана покретачка тежња да пређу у
акт; прецизна јачина те тежље је непозната, али се зна да је она уШоли
ко јача уколико би љоме изазван акт повлачио са собом више личнога
задовољства, или уколико би боље одговарао личним интересима.

Величине које се добијају као интеграли диференцијалних једна
чина у највеhем броју случајева немогуhно је имати тачно одређене,
·или је то скопчано са великим, често несавладљивим аналитичким те

шкоhама. Међутим, те је величине увек могуhно испитати квалиШа
Шивно, испитавши нпр. да ли оне расту или опадају у датоме размаку
независно променљиве величине, нпр. времена; да ли имаЈу максимуме;

да ли осцилују око једне средље вредности; да ли теже једноме одређе
номе граничном стаљу; да ли, упоређени са интегралима других датих

диференцијалнихједначина, упоредо са овима расту или опадају, или то
чине брже или спорије но ови; да ли су интеграли једне једначине ану
лирани пре но одговарајуhи интеграли друге какве дате једначине итд.

А на такве се диференцијалне једначине наилази у непрегледном броју
појава у којима квалитативна интеграција доводи до резултата непри

ступних квантитативној интеграцији. Треба ли, за могуhност и интерес

таквих квалитативних испитиваља, подеснији пример но што је испити
ваље величина до којих се долази решаваљем алгебарских једначина
вишега степена од четири? И поред доказане апсолутне немогуhности

љиховог тачног решаваља помоhу алгебарских операција могуhно је
имати мноштво квалитативних података о тим решељима, а који су, у
великом броју случајева, довољни за оно што се има у виду.

Облици резултата таквих дедукција видеhе се из неколико про

стих примера који

he

овде бити наведени и из којих

he

се моhи сагле

дати и пространство области љихових примена у свету факата.
Кад бројилац и именилац правог разломка подједнако йрирасШу у
позитивном смислу, вредност разломка се смањује.
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Кад се мељају коефицијенти алгебарске једначине мељају се и
љени реални корени, као и корени љене изводне једна чине, али између
два узастопна корена прве увек се налази најмање један корен друге, а

између два узастопна корена друге налази се највише један корен прве.
Једначина може имати највише онолико позитивних корена колико
има промена знака у низу љених коефицијената.

Вредност интеграла функције позитивне у размаку интегралних
граница не може никад йремашийlи највеhу вредност функције у томе
размаку, помножену са разликом граница, а не може никад п одбацити

најмаљу вредност функције у томе размаку, помножену са истом раз
ликом.

Кад је релативна вредност другога извода континуалне функције
неzайlивна за све вредности независно променљиве количине, ток функ
ције је осцилайlоран; вредност функције се наизменично удаљује од једне
средље вредности, приближује јој се и пролази кроз љу.
Кад у троуглу два угла расту, треhи мора опадати.
Хипотенуза правоуглог троугла увек је веhа од збира катета сма
љеног Један и по пут.

Кад се поступно йовеhава страна квадрата, површина се такође
йовеhава, и то брже но страна; код коцке се запремина повеhава брже
но површина, а ова брже но ивице.

При извесној врсти деформација троугла, љегово тежиште остаје
увек у једноме одређеном кругу, који се налази у унуйlрашњосйlи
троугла.

Кад вредност количника лука криве линије у равни и растојаља

крајљих тачака лука йреЬе оgреЬену zраницу, крива линија йресйlаје
имайlи монойlони йlок према ма коме правоуглом координатном си

стему у љеној равни.
Кад је путаља покретне тачке зайlворена, па ма какве биле поче

тне погодбе љеног кретаља, а брзина тачке не йремаша оgреЬену кона
чну zраницу, сила која намеhе такво кретаље увек је централна и про
порционална одстојаљу тачке од центра, или обрнуто пропорционална
квадрату тога одстоЈаља.

Повеhавање температуре повлачи са собом йовеhавање брзине
хемијске реакције.
Све што йојачава јачину надражаја йојачаhе и љиме изазван

ocehaj,

али увек у знайlно слабијој мери но сам надражај.

Све што йовеhава лично задовољство или лични интерес које иза
зива каква идеја йојачаhе и љену покретачку моh за прелаз у акт.
Нека је А какав атрибут чије је нијансе могуhно нумерисати кона

чним низом бројева

1, 2, З, ... т; нека је (Е) један скуп од n носилаца
n веhе од т у скупу (Е) насигурно постоје најмање

атрибута А. Кад год је
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два састанка који имају једну исту нијансу атрибута А. Тако, узевши за

А број длака у коси а за (Е) становништво Париза, у овоме постоје бар
две личности које имају исти број длака у коси. Тако исто, ако се све
нијансе боја које се могу једна од друге разликовати нумеришу броје
вима

1, 2, ... , n, у

свакоме скупу материјалних објеката чији је број веhи

од n морају бити бар два објекта обојена истом нијансом.

Све што изазива јачаље импулсивних или слабљеље депресивних
узрока у једној појави има за ефекат убрзавање рашhења или усйорава
ње ойаgања љихових непосредних објеката; све што појачава депре

сивне или слаби импулсивне узроке има за ефекат усйоравање рашhе
ња или убрзавање ойаgања тих објеката.
Кад се у каквој појави што се састоји у поступно слабљеним осци
лацијама једног елемента јави какав реактиван депресиван узрок С,
који јача упоредо са јачаљем елемента, сваки секундаран узрок С који
изазива йовеhавање коефицијента утицаја узрока С изазива, у исто
време, и убрзавање слабљеља осцилација; сваки секундаран узрок који
изазива йојачавање специфичне индукције у појави, смањује у исто
време и брзину тога слабљеља осцилација, тако да кад је он довољно
интензиван појава добија йриближно йериоgичан каракiйер и своди се
на други низ осцилација које се неосетно једна од друге разликују.
Ако се у току какве осцилаторне појаве појави какав йериоgичан

а врло слаб узрок

јаве, у току

D, чија се периода мало разликује од периоде саме по
he се ове поступно увести синхронизација осцилација појаве

у самога узрока

D; појава, која се за прво време акције овога узрока на

лази у једноме несталном режиму, улази йосiйуйно у јеgан сiйалан,
gефиниiйиван режим у коме се љена периода изједначује са периодом

узрока D. Овај

he

се сталан режим остварити уiйолико брже уколико је

јачи утицај оних узрока што изазивају слабљеље осцилација.
Кад је у току једне појаве непознати узрок Х, примељен на љен

елеменат

v,

по својој јачини непрестано слабији од једног познатог уз

рока Х 1 , а јачи од другога једног познатог узрока Х2 , дијаграм варијаци

ја елемената v представљаhе криву линију која лежи између gвеју кри

вих што представљају законе варијација тога елемента при акцији узро
ка Х1 и

Xz.

Елементи симетрије узрока огледају се и у одређеним поједино

стима љихових ефеката; кад појава показује какву нарочиту gисимеШри

ју, ова се мора наhи и у узроцима који те појаве производе. Кад се више
феноменских поља у каквој средини која је средиште појаве суперпо

нирају, дисиметрије им се йовеhавају, а од елемената симетрије остају
они који су зајеgнички тим пољима.
Кад какав комплекс
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еволвира у једноме одређеном правцу иiйераiйивним йојачавање.м про
порција једног елемента vk, ако се са vu означи јачина елемента vi после
ј-те итерације, у току процеса

he

се вредности
"~
_ vk+Ij
A.k+I,j- - Vџ

А

-

vk-l,j
k-l,j- - Vџ

поступно с.мањиваiйи; процес

he

бити потпуно еволвиран у правцу еле

мента vk кад вредности А спадну на вредности које се не разликују осет
но од нуле. Процес је, дакле, карактерисан низом нејеgначина

Аџ

= 1 <Ац;

i

= 1, 2, ... , р;

ј= 1, 2, ... , р

(где р означује целокупан број интерација од почетка до краја процеса) и

где Е означује један довољно мали број.
Један процес, извршен у каквом комплексу чији се саставци при
томе понашају квалиiйаz,uивно йоgјеgнако, али кванiйиiйаiйивно разли
чно, повлачи увек са собом gисоцијацију комплекса.

Факт да се са .мини.му.мо.м нечега постиже .макси.му.м или ойiйиму.м

нечега другог, као и факт да се са истим утрошком нечега постиже та
кав максимум или опт:имум, повлаче са собом разноврсне прецизне и

овлашне појединости факата.
У идуhим одељцима биhе изложен један општи случај предвиђања
овлашних, квалитативних појединости тока временских факата по типу

њиховог механизма. Конјункција између једнога и другог произлази од
особина диференцијалних једначина на које се своди временски ток фа
ката, а које су, у крајњој анализи, израз типа механизма тих факата.

28.

Предвиђаље временског тока факата по типу њнховоr
механизма

Сваки тип механизма намеhе у временским фактима одређене по
јединости на начин на који, по закону узрочности, примарни факти у
њему буду са собом повлачили друге факте као своје последице. Те

he

појединости, кад се ради о типовима факата, бити изражене у једном
апстрактном облику који ничим није везан за спе:Цифичну. конкретну
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природу ствари. Оне ће бити утолико прецизније уколико су прецизни

је математичке појединости елемената и суштина примарних факата у
типу. Њихово извођење из ових последљих спада у област прецизне и
квалитативне математике и њему није место у овој књизи. Овде ће само

као прости примери бити наведене неколике врсте појединости које се
математиком обичном, или у проширеном смислу предвиђају за вре

менски ток факата, а по типу њиховог механизма.
Први йри.мер: тип механизма се састоји у акцији једног непосред
ног, импулсивног или депресивног фактора сталне јачине. Предвиђају
се ове последице: елеменат ће непрестано јачати или слабити, према

томе да ли је фактор импулсиван или депресиван; дијаграм његовИх ва
ријација је права линија чији је коефицијенат правца позитиван или не
гативан према смислу акције фактора.
Дpyiu йри.Мер: тип механизма састоји се у акцији једног непосред

ног, импулсивног или депресивног фактора променљиве јачине, који
зависи непосредно од времена. Предвиђају се као последице: непосред

ни објекат акције фактора ће расти или опадати према томе да ли је
фактор импулсиван или депресиван; он ће имати свој максимум или

. минимум

у тренуцима кад фактор, у току својих варијација, постане

неосетан. Кад је фактор периодичан, такав ће случај бити и са појавом;
ова ће имати исту периоду коју има и фактор.

Tpehu

йри.мер: тип се механизма састоји у акцији једног депре

сивног фактора који делајући слаби пропорционално извршеном ефек
ту. Предвиђене последице: непосредни објекат ће монотоно опадати и

поступно слабити док не постане неосетан; то ће опадање бити утолико
брже уколико је коефицијенат утицаја фактора већи, а специфична
инерција објекта мања.
Чeiiiвpiiiu йри.мер: акција фактора који се мења пропорционално
тоталитету свога непосредног ефекта. Предвиђене последице: појава

ће бити осцилаторна и периодична; периода и амплитуда варијација би
ће утолико већа уколико је коефицијенат утицаја фактора мањи, а

специфична инерција објекта осетнија.
Пeiiiu йри.мер: једновремена акција два антагонистичка фактора,
једног импулсивног сталне јачине и једног депресивног са сталним
задоцњењем, чија се јачина мења пропорционално ефекту извршеном
за онолико раније колико је то задоцњење. Предвиђене последице: по

јава ће бити суперпозиција једне појаве чија се јачина не мења у току

времена и 'једнога комплекса појава разних променљивих јачина, од
којих једне имају експоненцијалан ток а друге су осцилаторне са по
ступно амортизираним осцилацијама, са разним амплитудама и разним

честинама осцилација. Оне прве појаве све ће бити слабије у току вре

мена, и то утолико слабије уколико је коефицијенат утицаја депре-

129

ПРЕДВИЂАЉЕ ПРЕСЛИКАВАЊЕМ

сивног фактора веhи а специфична инерција непосредног објекта ма
ља; напротив, слабљеље оних других појава

he

бити утолико брже уко

лико је тај коефицијенат маљи а инерција осетнија. Целокупна he поја
ва једним низом поступно амортизираних осцилација тежити једном
финалном асимптотичном стаљу од кога се, по истеку довољног разма

ка времена, неhе више разликовати.

Шeciiiu йри.мер: једновремена акција два променљива депресивна
фактора, једнога који се меља пропорционално извршеном ефекту и
једнога који се меља пропорционално тоталитету тога ефекта. Пред
виђене последице: појава

he

бити монотона или осцилаторна, према ја

чини инерције и коефицијента утицаја првога фактора. Први

he

случај

наступити кад је тај коефицијенат довољно велики према специфичној
инерцији непосредног објекта; појава може тада достиhи највише један
максимум или минимум, после кога

he

непрестано слабити и по истеку

довољног времена постати неосетна. Други случај наступа кад је инер

ција врло велика наспрам коефицијента утицаја првога фактора; осци
лације појаве поступно слабе у току времена и амплитуде им опадају по

.

.

аритмеТИЧКОЈ прогреСИЈИ.

Ceg.мu йри.мер: тип механизма наведен у последљем примеру, до

пуљен акцијом једнога периодичног фактора. Предвиђене последице:
кад су осцилације овога фактора просте, правилне, синусоидалне, поја

ва

he

најпре проhи кроз једну нестабилну фазу, а по истеку довољно

дугог времена уhи

he

he

у стабилну фазу у којој

he

од тада и остати; у тој

фази она бити правилна и периодична, и у љој

he

бити успоставље

на синхронизација њених осцилација са осцилацијама периодичног фак
тора и периода појаве поступно

he

се изједначити са периодом факто

ра. Кад су осцилације овог фактора неправилне, појава

he

бити супер

позиција двеју врста осцилаторних појава: једних које убрзо толико осла
бе да постају неосетне, са периодом коју би имала целокупна појава кад

периодични фактор не би суделовао у љеном збиваљу; других, чија је
периода један аликвотан део ове последље периоде, чији број може

бити врло велики, али које

he

се, у току времена свести на само неко

лико од љих, и то на оне што имају највеhе периоде. Кад се периоди
чност фактора састоји у томе што се он појављује интермитентно, у јед
наким размацима времена и са истом јачином, појава

he

бити иста као

да је фактор са синусоидалним осцилацијама.
Ос.ми йри.мер: једновремена акција три променљива фактора:

једног Х 1 чија јачина зависи непосредно од времена, другога депреси
вног Х2 чија се јачина меља пропорционално извршеном ефекту, треhе

га, такође депресивног, чија се јачина меља пропорционално тоталите
ту ефекта. Предвиђају се последице: појава

he

бити суперпозиција двеју

простијих појава, једне која се састоји у променама што зависе само од

130

ФЕНОМЕНОЛОШКО ПРЕСЛИКАВАЊЕ

начина на који се меља фактор Х, и једне која се састоји у амортизи
раним осцилацијама око једнога финалног стаља (перманентни режим

појаве); слабљење осцилација ефекат је искључиво депресивног узрока Х,
и оно је утолико брже уколико је коефицијенат утицаја тога узрока
веhи а специфична инерција у појави неосетнија. Кад је фактор Х 1 пери
одичан са правилним, синусоидалним осцилацијама, у току појаве по

ступно се уводи једна врста синхронизације осцилација фактора и ефек
та: појава, која се испрва налази у једноме нестабилном режиму, улази
поступно у један стабилан, дефинитивни режим у коме се љена перио
да изједначује са периодом фактора. Тај

he

стабилни режим наступити

утолико брже уколико је веhи коефицијенат утицаја фактора Х2 , коме
припада улога амортизатора. Ј е дан ма какав периодичан а врло слаб

фактор Х 1 , по својој акцији на карактеристични елеменат у каквој, и
без љеговог суделоваља, осцилаторној појави са лагано амортизираним

осцилацијама и периодом мало различном од периоде тога фактора,

изједначује се са једним такође периодичним фактором С, но који има
правилне синусоидалне осцилације.

Дeвeiiiu iipu.мep: пертурбације које уносе слаби периодички фак
тори у комплексне конзервативне осцилаторне појаве. Једна таква
појава која се састоји у слабим осцилацијама свога дескриптивног скупа

око једнога стабилног стаља може бити знатно појачана акцијом једно
га комплекса слабих просто периодичних фактора

Ri,

и то тако да

јачина промене у појави ниуколико не зависи од јачине тих фактора веh
једино од релативних вредности периоде у појави пре суделоваља фак
тора Ri, и периоде самих тих фактора; уколико је разлика периода маља

утолико

he

амплитуда пертурбација, које у појаву уносе фактори

Ri,

бити веhа, и она, према величини те разлике, може достиhи колико се

xohe

велику коначну вредност.

Дeceiiiu iipu.мep: интермедијерни механизми између два крајља,
гранична механизма. Кад је непосредни узрок Х примељен на један
дескриптивни елеменат појаве, по својој јачини непрестано слабији од
једнога познатог узрока Х 1, а јачи од другога једног познатог узрока Х2 ,

механизам појаве је један од инШермеgијерних механизама између она
два механизма у којима би суделовали узроци Х 1 и Х2 , а при једном
истом коефицијенту инерције дескриптивног елемента. Ток варијација
елемента биhе представљен кривом линијом која у уоченом размаку

времена лежи између двеју кривих линија што представљају ток вари
јација тога елемента при акцији узрока Х 1 и Х 2 •

Посматрајмо три појаве Р 1 , Р 2 , Р 3 које имају исти дескриптивни

скуп, а чији се механизми
један скуп узрока

m1, m2, m 3 међу

собом разликују тиме што је
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што следуЈе у механизму т 1 , смењен скупом узрока

у механизму т 2 , а скупом узрока

Сзt' Сзz ... Сзп
у механизму т 3 •

Механизам т 2 има се сматрати као интермедијаран механизам

између механизама т 1 и т 3 ако је по јачинама узрока

Ctt :::; С21 :::; Сз,
C,z :::; С22 :::; Сз2

тј. ако узрок

C2i није слабији од одговарајуhег узрока C1i а није јачи од
одговарајуhег узрока Сзi· Свака од кривих линија које представљају ин

дивидуални ток варијација по једнога дескриптивног елемента појаве Р 2
биhе ситуирана између одговарајуhих двеју кривих што представљају

ток варијација истог елемента у појавама Р 1 и Р 3 . Тако нпр. кад су узро
ци

C1i и Сзi по јачини

стални, криве линије одговарајуhих елемената на

лазиhе се између двеју правих линија; те се праве секу под углом утоли
ко мањим уколико је мања разлика између јачина узрока Си и Сзi и уко
лико је веhа специфична инерција елемента.

Jegaнaeciiiu йри.мер: утицај факата који изазивају јачање или сла
бљеље специфичне инерције у појави. При једнакости фактора који
непосредно дејствују на један елеменат као свој непосредан објекат,
промене елемената су утолико спорије уколико је његова специфична
инерција веhа. Према томе, све што не утичуhи на саме факторе у пој а-

.

.

.

ви тежи да измени ту инерцију, има на ток поЈаве овакав утицаЈ:

1.

кад је том акцијом појачана специфична инерција, осетиhе се на

елементу или слабљење рашhења, или појачање опадања;

2.

кад је акцијом ослабљена та инерција, на елементу

he

се осети

ти појачање рашhења, или слабљење опадања.

Двaнaeciiiu йри.мер: пертурбације које у појаву уводи интервенци
ја тренутних или интермитентних узрока. Кад је узрок тренутан и сво
јим импулсом тежи да поремети нормални ток појаве у којој се појавио,
смисао варијација елемента, који му је објекат, зависиhе са једне стране
од тренутка у коме се узрок појавио, а с друге стране од јачине инерци-
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је елемента у томе тренутку. Исти је случај и са акцијом низа узастоп
них интермитентних импулса у току појаве.

Кад је појава у своме нормалном току осцилаторна, дијаграм који
представља ефекат једнога низа интермитентних узрока може имати

врло разнолике облике према јачинама импулса тих узрока и тренуци

ма у којима се они појављују. У специјалном случају, кад су импулси
непрестано супротног смисла наспрам брзине промена елемента, а при

том су утолико јачи уколико су те промене јаче, тј. уколико је појава

интензивнија, дијаграм њиховог ефекта свешhе се на једну таласасту
криву линију чији је врло мали број таласа осетан; кад су импулси под е
ено регулисани, крива линија

кога

he

he

се свести на само један талас, после

се неосетно разликовати од осе времена.

Tpuнaeciiiu йрим.ер: појаве са два међу собом независна дескрип
тивна елемента, изложена истовременој акцији два међу собом антаго
нистичка фактора, час истога смисла према оба елемента, час импул
сивних према једном а депресивних према другоме елементу. Нека су е 1
и е 2 два елемента појаве; Х 1 један фактор који тежи да оба елемента

мења јачајуhи их или слабеhи их, према томе да ли у тренутку акције и

сам јача, остаје непромењен или слаби; Х2 један фактор који према еле

менту е 1 има тежњу да га јача или слаби, а према елементу е 2 тежњу да

га слаби или да га јача, према томе да ли и сам при томе јача (или оста

је непромењен) или слаби, тј. тежњу да елеменат ђ мења у смислу сво
јих варијација, а елеменат е 2 у смислу супротном својим варијацијама.
Ток

he

појаве зависити од релативних јачина фактора Х1 и Х2 , и то

са овим поЈединостима:

1.

кад год фактор Х 1 остаје непромењен а фактор Х2 ослаби, еле

менат е 1

2.

he

опадати, а елеменат е 2 расти;

кад год фактор Х 1 остаје непромењен а фактор Х2 појача, еле

менат е 1

he расти,

а елеменат

ez опадати;

З. кад год фактор Х2 остје непромењен а фактор Х1 појача, оба

he

елемента истовремено расти;

4.

кад год фактор Х2 остаје непромењен а фактор Х1 ослаби, оба

he

елемента истовремено опадати.

Тако

he

исто постојати и реципрочни факти у овоме облику:

а) истовремено рашhење оба елемента знак је појачавања факто
раХ1;

б) истовремено опадање оба елемента знак је слабљења фактораХ1 ;
в) истовремено рашhење елемента е 1 и опадање елемента е 2 знак

су појачања фактора Х2 ;
г) истовремено опадање елемента е 1 и јачање елемента е2 знак су
слабљења фактора Х2 .
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Чеiйрнаесiйи йри.мер: појединости везане за симетрију или дисиме
трију узрока или феноменског поља. Елементи симетрије, везани за ме-

.

.

.

ханизам ПОЈаве, остављаЈу трага и на самоЈ ПОЈави као последица таквог

механизма. Елементи симетрије узрока огледају се у одређеним поједи
ностима њихових објеката; кад појава показује какву нарочиту карак

теристичну дисиметрију, ова се мора наhи и у узроцима који појаву про
изводе. Поједина феноменска поља у средини која је средиште појаве,
или поједине врсте варијација тих поља, могуhни су само онда кад сре

дина показује извесну симетрију или дисиметрију карактеристич;ну за
посматрано поље или за посматране варијације поља. Кад се више ра

зних поља или више појава везаних за та поља суперпонира у једној ис
тој средини, дисиметрије се додавањем једне другој појачавају, а од еле
мената симетрије остају они који су заједнички свима тим пољима или
појавама.

ОСМА ГЛАВА

ПРЕДВИЂАЉЕ ПО ЈЕДНОЈ ОПШТОЈ ЗАЈЕДНИЧКОЈ ЦРТИ У

СВЕТУ ФАКАТА*

.

29.

Економски фактори

Нека је

(1)
један скуп факата који се међусобно искључују, а који су сви у складу

са једним стицајем прилика (Е), тако да ни један од тих факата није у
супротности са (Е).

Нека је

F један факт у чијем збивању суделује и игра одређену

улогу тај стицај прилика (Е), и то тако да би то суделовање могло пову

hи као последицу један ма који од факата

(1)

и да, према томе, не

долази у опреку ни са Једним од њих.

Напослетку, нека је

R

један фактор тако везан за факт

F

да има

једну одређену величину кад год се деси један ма који од факата
да се та величина мења кад наместо једнога од факата

(1)

(1),

а

наступи који

други из истога скупа.

За фактор

R каже се да је један економски факШор у факту F у

датом стицају прилика (Е), ако се између ових факата
оствари онај за који

heR

(1) у реалности

имати најмању величину, тако да би он био ве

hи кад би наместо факта.{; који се у реалности остварио био остварен

ма који други факт fk скупа

(1).

Тада се каже да се у факту

F испољава економија факШора R. Кад

је ова онемогуhена пертурбаторским утицајима других факата, али се,
ослобођена тих утицаја опет појављује, каже се да при збивању факта

F,

и поред таквих ометања, постоји Шежња за економисањем Шо2а фак
Шора.

* Ово

поглавље је у целости детаљније обрађена у Елемеюuима ма~uемаШичке

феноменолоzије (Сабрана gела Михаила ПеШровиhа, књига
рационалне механике (пр. пр.).

7)

коришhењем принципа
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Још од првих почетака природне философије јавља се идеја о

некој мистичној економији у појединим областима факата, о тежњи да
се "нешто" штеди у горе наведеном смислу. За философе тих времена

била је примамљива идеја да се појединости у свету факата тумаче теж
њом за уштедом нечега и да се то "нешто" распозна у бескрајном шаре

нилу својих спољних конкретних манифестација. За одређене врсте
кретања налазило се да се оне решавају тако како

he

покретна тело

преhи од једног положаја на други, према везама у систему, могуhни
положај за најкраhе време. Светлосни зраци у своме правилинијском
простирању, па и одбијајуhи се или преламајуhи се, иду најкраhим
путем од Једне тачке до друге ако су средине распростирања хомогене;

кад су средине хетерогене, фактор који се штеди компликованији је,

али ипак постоји и познат је. У маси механичких, хемијских, биоло
шких, социолошких факата, па и у најобичнијим људским акцијама, на
лажена је тежња "да се нешто постигне са најмањим утрошком нечега",
да се ефекат, водеhи рачуна о погодбама под којима се он има постиhи,
постигне за што краhе време, најкраhим путем, са што мањим утро
шком снаге, рада, енергиЈе, са што мање напора, присиљавања, са еко

номисањем других сличних фактора, више или мање прецизно одређе
них, покадшто и лишених тачнога смисла. У извесним случајевима

запажено је да се ствари дешавају тако како

he један одређен

фактор

R'

везан за факта што се посматрају имати не што мању, веh шШо већу

величину; као економски фактор сматрана је тада каква функција фак
тора

R'

која монотоно опада кад

R'

расте, или ексцес тога фактора над

једном сталном и познатом велчином. Оно што би се смело еконо

мисати, објекат штедње, мењао се од једне врсте факата до друге и је
дан од најзанимљивијих, најпривлачнијих проблема природне фило
софије имао би се састајати у тражењу таквих економских фактора за
поједине врсте факата.

Било је сасвим природно што су такве идеје најпре произашле из
телеолошких погледа на свет. Али идеја о економији добила је стварну

и научну основицу кад су

Maupe11uis

и

Euler нашли

и математички фор

мулисали йринций нај.мање акције који стварно регулише простране
класе појава кретања. Према томе принципу, оно што се одиста штеди

при кретањима била би једна одређена математичка комбинација мате
ријалних маса, брзина и пређених путева. Та је комбинација названа
акцијом у појавама кретања и она се математички изражава једним
интегралом у чији састав улазе поменути елементи кретања. Међу сви
ма кретањима која нису у противречности са везама у систему оствару
је се оно за које

he

акција бити најмања у посматраном размаку време

на. У појединим врстама кретања, и то се зна у којима, минимум акци
је поклапа се са минимум ом времена, или пређен ог пута, или тоталите-
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та кинетичке енергије, или живе силе итд. према врсти кретаља. Прин

цип је најпре уочен за чисто механичке појаве, па затим за поједине
врсте физичких појава, као што су: распростираље светлости у хомоге
ним и хетерогеним срединама; одбијаље светлости, љено просто и
двоструко преламаље, поједине термц:чке и електричне појаве и др.

Налазак другог једног механичког принципа, сличног принципу нај
маље акције, показао је да овај последљи није једини економски прин
цип; Hamilton-oв йринций дао је још једну интегралну комбинацију еле
мената кретаља, различну од интеграла акције, која задовољава осно
вни потребан услов за минимум у посматраном размаку времена, а то је

да прва варијација интеграла буде једнака нули за оно кретаље које се

одиста остварује према датим приликама. Али ни један ни други прин
цип није садржавао у исто време потребне и довољне услове за мини
мум, тако да овај није у свим случајевима безусловно остварен, мада је
у пространим областима случајева то одиста било.
Принций нај.мањеi йрисиљаваља, који је открио и математички
формулисао

Gauss,

истакао је први пут на видик једну математичку

комбинацију елемената кретаља која је одиста увек и безусловно нај

маља за природно кретање, тј. оно које се између свих могуhих кретаља
што нису у противречности са датим скупом прилика одиста остваруЈе.

Принцип се састојао у томе да та Gauss-oвa математичка комбинација,
посматрана од Једног тренутка до другог, у свакоме тренутку кретаља

има, при природном кретаљу, вредност маљу но што би у истом тре
нутку кретаља имала при ма каквом другом кретаљу које би допуштао

дати скуп прилика. То је био први и до тада једини принцип економије
за све врсте механичких ПОЈава кретаља.

У новије време је

ду

Appell,

проблема кретаља,

остајуhи у највеhој генералности у погле

открио

тематичких израза што зависе

егзистенцију

бескрајно многих ма

од елемената кретаља,

а КОЈИ увек и

безусловно достижу своје минимуме при природном кретаљу, у истоме
смислу као у принципу најмаљег присиљаваља; ти изрази имају, у при

родном кретању, и у сваком тренутку, мању вредност од оне коју би има
ли за ма какво друго кретаље допушено датим скупом веза. Арреll-ови
аналитички изрази тих комбинација општији су но Gauss-oв израз, и
обухватају овај као један свој специјалан случај. Осим тога, док

Eulei-OB

и Hamilton-oв принцип важе само за конзервативне појаве и не доводе

увек до минимума аналитичких израза на које се односе (или је тај ми
нимум остварен само за један мали размак времена, или дуж једног ма
лог лука преl)еног пута), дотле се Арреll-ови изрази, као економски
фактори, примељују на све врсте кретаља, на све врсте веза у покрет

нам систему, било да је појава конзервативна или не, и без икаквих
ограничеља у погледу оствареља минимума.
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Све је то показало да за свет факата који се своди на материјална
кретаља одиста постоје економски фактори у горљем смислу и да
штедља везана за те факторе, наслуhена телеолошки, има своју ствар
но и чисто научну основицу за поменути ужи свет факата. Она је неми

новна последица самих једначина кретаља и ове се, обрнуто, могу за
сваку ПОЈаву кретаља извести из самога принципа штедље.

Постоје ли такви фактори и таква штедља и у свету факата, не
сводљивих на механичке појаве, који немају везе са кретаљима и фак
тима материјалне природе? Ако постоје, који су то фактори и има ли
љихова егзистенција онакву научну основицу какву имају фактори те
врсте и штедља у појавама материјалне природе? Математичка фено
менологија има на то афирмативан одговор: у сви.ма вре.менски.м фак

ти.ма, .ма какве конкретне .маiUеријалне или и.мйонgерабилне йрироgе
ови били, а који се .могу йресликати на кретање у .моно- или йолиgи

.мензионално.м фено.менско.м йростору, такви фактори оgиста йо

стоје, и штедља, чији су они објекти, последица је на један нарочити на
чин изражених и протумачених једначина тога кретаља, тј. последица
механизма поЈаве.

Наиме, скуп онога што у појави игра улогу веза допушта бескрај
но много начина кретаља фигуративне тачке временског факта; изме

ђу свих тих могуhих начина ефективно

he

се остварити онај за који,

водеhи рачуна о свима факторима који суделују у збиваљу факта, изве
сни аналитички изрази добијају најмаљу вредност. Егзистенцију та

квих израза осигурава своgљивост временског факта на кретање у
фено.менолтико.м йростору за који Шакви изрази неосйорно йостоје и
зна и.м се аналитичка сШруюuура.

СШрукШура факШора, тј. математички облик израза што их пред

ставља, а који је израз увек одређена комбинација кинетичких и дина
мичких елемената појаве (брзина и убрзаваље промена, елемената

инерције, веза импулсивних и депресивних фактора у појави итд.)
разнолика је према врсти фактора. Аналитички облик те комбинације

.

.

зависи искључиво од типа механизма поЈаве и меља се од Једног типа до

другог. Углавноме те комбинације су:

1. или алгебарске комбинације поменутих елемената појаве (као
што је случај за Gauss-oв, или од љега општији Appell-oв економски
фактор);

2. или један йрост оgреЬен интеграл узет дуж одређеног линиј
ског лука, где под интегралним знаком фигурише одређена алгебарска

комбинација поменутих елемената појаве (као што је случај са

Mauper-

tuis-Euler-oвим фактором, као и са Hamilton-oвим економским факто
ром);

138

ФЕНОМЕНОЛОШКО ПРЕСЛИКАВАЊЕ

3.

или један вишесШруки оgреЬен инШе2рал распрострт на једну

површину, запремину, полидимензионални континуум, а где такође под

интегралним знацима фигурише одређена алгебарска комбинација та
квих елемената. Такав је случај са Maupertuis-Euler-oвим, Hamilton-oвим
и Арреll-овим економским факторима што се односе на појаве које се

дешавају у континуалним срединама (кретаље флуида, електрона; фи
зичке појаве у релативистичком топохроничном простору итд.);

4.

или аналитичке комбинације облика

30. Штедња

1, 2, 3.

везана за економске факторе

За економске факторе везана је једна стварна штедља која се, као

што је казано, састоји у томе да ће се, у приликама у којима се појава
дешава и између свих начина дешаваља који нису у опреци са тим при
ликама, појава стварно дешавати тако како ће фактор имати што маљу
вредност. Међутим, та економија по своме трајаљу може бити:

1.

ШренуШна, тј. такве врсте да важи само за јеgан ШренуШак, и то

у овоме смислу: посматрана од једног тренутка до другог за све време

свога трајаља, појава се стварно решава тако како ће фактор у свакоме

тренутку (али не и у идућем тренутку) имати што маљу величину. Вред
ност економског фактора везана за тренутак посматраља биће у томе
тренутку и у природноме току појаве маља но што би у истоме тре
нутку била кад би појава, према датоме скупу прилика, имала ма какав
други ток. Такав је случај са Gauss-oвим и Арреll-овим економским фак-

.

.

торима; економиЈа се распростире од тренутка до тренутка и у Једном

.

.

тренутку Је друкчиЈа но у другом;

2.

Шрајна, тј. такве врсте да важи за коначне размаке времена: на

чин на који се из једнога посматраног првобитног стаља у почетном

тренутку, а природним током појаве, прелази на сталне у завршном
тренутку посматраља, такав је да економски фактор има, при томе пре
лазу, величину маљу од оне коју би имао кад би се тај прелаз извршио
на ма који други начин. Такав је случај са Maнpertuis-Euler-oвим и

Hamil-

ton-oвим економским фактором.

У погледу рестрикција под којима ће једна штедља везана за одре

ђени економски фактор бити остварена, фактори се разликују:

1.

на безусловно економске факШоре, за које факт минимума по

стоји без икаквих услова у погледу појава на које се односе, и без ика
квих ограничеља у погледу величине временских и просторних разма

ка и области у којима се посматрају. Такав је случај са Gauss-oвим и
Арреll-овим факторима, за које не постоје никакви изузеци у погледу
минимума;
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2.

условне економске факiйоре, за које су везани услови и огра

ничења поменуте врсте. Такав је случај са Maupertuis-Euler-oвим факто

ром, чији је минимум остварен само у конзервативним појавама и са
тим ограничењем да лук трајекторије фигуративне тачке у појави не
прелази једну тачно одређену границу. Такав је случај и са Hamilton-oвим
фактором, чији је минимум остварен такође само у конзервативним по
јавама, са тим ограничењем да размак времена на који се фактор одно

си не прелази једну тачно одређену величину.

31.

Економски фактори са конкретним значењем

У механици и физици се сматра да једна величина има конкреiйно
значење ако је она у онаквоме аналитичком облику у каквоме је дају
математичка посматраља, непосредно или посредно мерљива. Такав је

нпр. случај са временом и елементима обичног простора, са механи
чким или физичким факторима који се сматрају као сила, импулс, рад,
енергија, моh и др.
Та би диференција била сувише уска за општу феноменологију у
којој се има посла не само са мерљивим веh и са немерљивим, али међу
собом уйореgљивим величинама. Ту би се имало сматрати да једна ве
личина има конкретно значење ако је она, онаква каква је, непосредно

упоредљива са другом којом величином која веh има своје одређено
конкретно значење. Па чак се, идуhи у томе и даље, такво значење ме

тафорички придаје посматраној феноменолошкој величини и онда кад
она само има карактеристичних заједничких црта са другом којом вели
чином, која веh има одређено конкретно значење; тада се, по тим црта
ма, прва величина може упоредити са другом и пресликавати на ову.

Економски фактори појава свих врста и свих конкретних природа
које се могу феноменолошки пресликати на напред показани начин

имају у великоме броју случајева одређено и непосредно конкретно
значење.

1. Maupel'tuis-Eulel'-OB

фактор, који се назива акцијом у појави, има

у случају конзервативних појава више таквих значења, према самоме
начину пресликавања појаве. Он представља Шоiйалиiйеiй кинеiйичке
енер'iије у току поступног прелаза из једног датог почетног тренутног

стања е 1 на друго, такође дато, завршио тренутно стање е 2 а који се

прелаз извршује преко једнога низа (е;) интермедијерних узастопних
тренутних стања, или, што је исто, поступним прелазом фигуративне

тачке појаве из датог почетног положаја Р 1 у дати завршни положај Р 2
дуж једне линије Р 1 Р 2 у феноменском простору која спаја тачке Р 1 и Р 2 .

Између свих бескрајно многих низова прелазних стања (е;) (тј. линија
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Р 1 Р2 ) којима је тај прелаз из почетног стања могућан, онај којим

he

се

ефективно, у реалности, извршити прелаз из почетног стања у завршна
биће низ за који тај тоталитет енергије има најмању вредност.

2.

Тај исти фактор представља и gужину лука путање редуковане

фигуративне тачке М појаве на једном одређеном варијетету
нам за појаву, где ред

k варијетета

(Mk)

веза

није ништа друго до степен слободе

у појави. Између свих бескрајно многих путања на томе варијетету, дуж
којих би био могућан прелаз тачке М од њеног датог почетног до датог
завршног положаја, прелаз
чији је лук најкраћи, тј. он

he се ефективно извршити оном путањом
he се извршити дуж геодезијске линије на

варијетету која спаја та два положаја. У временским фактима са два
степена слободе тај се прелаз врши дуж једне криве линије у равни или
у обичном тродимензионалном простору; тада се каже да се појава ре
шава најкраћим путем према погодбама које имају да се задовоље. У

општем случају конзервативних појава то је крива геодезијска линија
на поменутом варијетету која спаја почетни и завршни положај фигу
ративне тачке. У таквим појавама одиста постоји права шШеgња и gу
жине йуШа и ШоШалиШеШа кинеШичке енер2ије.
З. У конзервативним појавама одржава се још једна врста штедње

која се јавља од тренутка кад активни фактори, који би у кретању фигу
ративне тачке играли улогу силе, престану деловати. Аналитички из
раз акције своди се тада на један одређени интеграл који се .мери вре

меном преласка од почетног стања на завршна. Између свих низова ин

термедијерних узастопних стања дуж којих би био могућан тај прелаз
ефективно

he

се овај извршити оним низом преко кога

he

се он извр

шити за најкраће време. У таквим случајевима потоји, дакле, шШеgња
времена.

4.

У појединим специјалним конзервативним појавама исти фак

тор акције има и специјалнија физичка значења, везана за конкретну

природу појава на које се односи. Тако у извесним електричним појава
ма он представља ШоШалиШеШ елекШро-кинеШичке енер2ије при пре
лазу од једнога датог почетног на једно дато завршио електрично
стање. У другим термо-електричним појавама он има значење тоталне

Joule-oвe ШойлоШе коју развија један скуп струје у једноме систему
електричних кола. При проласку светлосних зракова кроз средину која

их прелама, улогу једног економског фактора сличне врсте игра један
интегралан аналитички израз који зависи од датих краЈњих тачака и од

распореда индекса преламања у хомогеној или хетерогеној средини
која прелама. У случају хомогене средине тај се интеграл мери вре
меном; светлост тада прелази од почетне тачке на завршну путем КОЈИ

he

прећи за најкраhе време. Сличан је случај и у појави двоструког пре

ламања светлости. За електролитичке појаве, при разлагању сложених
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електролита, важи Spt-agne-oв закон: састојци који

he

се појавити на

електродама биhе они чије ослобођеље захтева најмање енер'iије. У
магнетном пољу подвргнутом акцији једнога скупа магнетно моторних
сила распоред индукционих линија такав је да је унутарља енергија сре

дине што је могуhно веhа, тј. да је ексцес јеgне сШалне енер'iије наg овом

шШо је мo'iyhe мањи. У мрежи проводника кроз које пролази струја
произведена електричним извором распоред је тих струја такав да је

ексцес ШоШално'i Joule-oвo'i ефекtuа и gвосШруко'i paga елекШромо
Шорне силе шШо је мо'iуhно мањи.

Међутим, поједини и врло општи економски фактори немају, бар
за данас, никакво познато конкретно значеље. Такав је нпр. случај са
Арреll-овим факторима, а понаособ са најпростијим од љих који је, само
по сличности у погледу структуре са кинетичком енергијом при кре

таљу (енергијом брзина), назван енер'iијом акцелерација, али који, сам
по себи, нема никакво конкретно значеље у напред наведеном смислу.

То је само једна математичка фикција, један аналитички израз струк

туре сличне енергији брзина, али за који је везан факт штедље у врло
општим временским фактима. Исти је случај и са Gauss-oвим економ

ским фактором који је, опет само по једној аналогији, назван йрисиља
вањем у йојави.

Није искључена могуhност да поједини економски фактори, који
су данас без конкретног значеља и представљају само математичко

феноменолошке фикције, па као такве играју улоге у математичком
опису појаве, добију одређено конкретно значеље у току потпунијег
сазнаваља ствари и развиЈаља људских знаља.

32.

Емпирички економски фактори

У појединим врстама појава, у које не допире математичка анали
за, запажени су или наслуhени извесни фактори који имају нечега зајед
ничког са економским факторима дефинисаним на раније наведени
начин. Наиме, у таквим је појавама емпирички запажено, или бар изве

сним појединостима наговештено, да постоји нешто што се "штеди" у
току појаве, а у поменутоме смислу: између свих факатаf1 ,f2,Ј3 , ... који
нису у опреци са стицајем прилика у којима се појава дешава, у реал

ности је остварен онај за који

he

један одређен фактор R имати шШо

мању вреgносШ, тако да би R имао веhу вредност кад би се наместо
ефективно оствареног факта остварио који други од факата тога скупа.
Фактор

R

је или нешто што је приступио непосредном опажаљу и

што се по својој величини (јачини) може процељивати као веhе или
маље, јаче или слабије, или се по улози коју игра у појави (или се прет-
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поставља да је има) асимилира каквоме од познатих таквих фактора у
општој феноменологији. Такви се фактори R могу сматрати као емйи
рички економски факШори, за разлику од напред наведених анали
Шичких економских фактора којима се тачно зна и математичка струк
тура и логички разлог за њих везаног факта минимума.

Кад је штедња, у напред наведеном смислу, ометана пертурбатор
ским утицајима, али се она, ослобођељем од тих утицаја, увек појављу
је, сматра се да је у појави, и поред тих ометања, постоји Шежња за
шШеgњом таквог фактора. Приметиhемо и то да се под "штедњом" или
"економисањем" у појединим случајевима разуме не прост факт мини
мума нечега веh факт
нечеzа

gpyzoz,

ga се са минимумом нечеzа йосШиже максимум
ga се исШим уШрошком нечеzа йосШиже Ша

као и факт

кав максимум. Такви су принципи, као и за њих везан факт штедње, ем
пирички; до њих се долазило непосредним посматрањем, наслуhивањем
или претпоставкама.

По себи се разуме да емпирички економски фактори и за њих

везана тако несигурна штедња немају ни близу ону научну вредност ни
онакав феноменолошки значај какве имају аналитички економски фак

тори чија егзистенција, структура и за њих везан факт минимума пати

чу из једнач:ri:на појаве. Разлика између логичке и емпиричке економије
исте је врсте као и она између појединости логички изведених из по
знате једначине једне криве линије или познатог начина њеног постан
ка и појединости емпирички изведених из овлашног облика криве ли
није конструисане интерполацијом, а којој се не зна ни једначина ни на
чин генезе. Осим тога, саме дефиниције појединих емпиричких факто
ра су недовољно одређене, извршене овлашним пресликавањем на не

што одређеније, али при чему се пресликавање врши простом асимила
цијом, без довољне логичке и каузалне подлоге. Фактори нпр. "при

сиљавање", "напор", у психичким, социолошким и др. појавама нису, у
тим појавама, ни близу онако дефинисани као што се то чини у меха

ничким или физичким појавама, где им тачна дефиниција одређује чак
и аналитичку структуру. Међутим, по понеким знацима, по нечему што

чини да су такви фактори по својој јачини бар овлашно упоредљиви
међу собом, тако да се унеколико могу процељИвати као јачи или сла
бији и да се при томе упоређивању и процењивању може назрети или

претпоставити тежња ка економисању, фактори се асимилирају одре
ђеним механичким факторима по којима добијају и свој назив. Назив се

обично правда већим или мањим бројем запажених појединости у спољ
ним манифестацијама наслућене или претпостављене штедње везане за
фактор.

Један од најбоље утврђених емпиричких економских принципа је
Berthelot-вљeв йринций највећеz paga у термохемији, у коме улогу еко-
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номског фактора игра збир хемијских и физичких радова извршених у
току хемијске реакције. Према томе принципу, свака хемијска промена
извршена без суделоваља какве спољне енергије и на сталној темпера
тури тежи да произведе оно тело (или скуп тела) чија

he

продукција

ослободити највише топлоте. Међутим, по једном другом термохемиј
ском принципу, количина ослобођене топлоте у једној реакцији мери

ло је тоталног хемијског и физичког рада у љој.
Принцип који се назива и йринцийом највеhе iйойлоiйе не исказу
је какав сталан и безуслован закон. Он би био сасвим тачан кад би се

могла раздвојити топлота произведена самом хемијском реакцијом од
оне што произилази од промена физичких стаља. По

Van t'Нoff-y

он би

био потпуно течан и без икаквог изузетка на температури апсолутне
нуле; уколико се температура повишава, изузеци се појављују у све

веhем броју и на високим температурама толико их је да принцип губи

и свој смисао. На апсолутној нули највеhи извршени рад је тачно једнак
топлоти ослобођеној реакцијом; та би се једнакост одржала и на свима
температурама кад се та топлота не би мељала у току реакције, а што

је врло приближно случај у реакцијама међу чврстим телима; у таквим
реакцијама принцип је врло приближно тачан. Поменуhемо да се, бар
донекле, принцип може сматрати и као последица, премда не безуслов
на, термодинамичких закона. Neшst га сматра као последицу Carnot-oвoг

принципа деградације енергије. Али, углавном, он се има сматрати као
емпирички принцип чија важност лежи у томе што у великоме броју слу
чај ева допушта да се предвиди резултат посматране хемијске реакције.

Велики број појединости најразноврсније конкретне природе ве
зан је непосредно за овакве емпиричке економске факторе и може се,

самим тиме, йреgви!Јаiйи у облику факата што су им, у датим прилика
ма, крајљи израз последица по којима се они запажају. Такав је случај
са појединостима које су последице минимума уШрошене енер2ије, или

минимума найора мереног количином утрошене енергије у јединици
времена, или јачином умора које он изазива, или минимума оiййора, и

које се испољавају у конкретним фактима разне врсте, као нпр.:

1.

у виталним појавама: у начину функционисаља појединих дело

ва организма, нпр. у функционалном прилагођаваљу појединих мишиhа

тако да функционисаље ових, према ефекту који има да се произведе и
приликама у којима мишиh функционише повлачи са собом најмаљи

могуhни утрошак енергије, или најмаљи могуhни напор (факти које је
запазио

Haugtton при кретаљу моторних органа организма; факти које
Mal'ey при кретаљу тежишта тела при корачаљу; Listnis-oв
закон торзионе ротације ока на начин који, према констатацијама Fick-a
и Wundt-a, изазива најмаљу могуhну потрошљу енергије, у многоброј

је запазио

ним фактима мишиhне енергетике и др.;
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2.

у маси факата што потичу из перманентне тежље за економи

саљем у унутрашљим социјалним процесима и еволуцији друштва (те
жља да се животне и друштвене потребе подмире са што маљом по

трошњом енергије, или са што маље напора, а која се испољава у поде
ли рада, у размени и начинима размене продуката, у струјаљу тих раз
мена и правцима тих струјаља, у начинима и правцима комуникација и
расподеле животних намирница, индустријских продуката итд.);
З.

Mach

налази да се улога науке састоји у томе да доведе до што

веhе економије .мишљења, као што је улога добро смишљене машине у
томе да доведе до економије напора. Значај и важност једнога научног
резултата имао би се ценити по мери у којој се љиме постиже та еко
НОМИЈа мишљеља;

4.

у индивидуалним психичким појавама у којима се тежља (или

диспозиција) за нај.мањи найор испољава у фактима који произлазе од
смаљиваља напора у моторној и интелектуалној активности (моторна и
интелектуална лељост, апатија, патолошки случајеви, као нпр. абулија,
слабљеље вољне пажље, одржаваље навика, инстинктивни психоло

шки процеси који стају најмаље умора, или доносе најмаље непријат-

.

ности, инстинктивно регулисаље процеса у смислу целисходности);

5.

у колективним психичким појавама масе где се тежља за еконо

.мисање.м найора испољава у многобројним функцијама које састављају
социјални психички живот (смаљиваље напора у развитку језика, у
обичајима, вероваљима, политичким установама, у свима појавама сим

болизма, у многобројним фактима свакидашљег живота итд.). По себи
се разуме да принцип економије није апсолутан и безуслован ни у фак
тима З. ни у

4.

Изузетке чине нпр. личности врло јаке активности, која

се, не штедеhи је, троши на телесне покрете, на интриге, на незајаживо

стицање богатства, почасти, власти, славе. Али RiЬot сматра да је прин
цип тачан за свет личности са осредњом активношhу, који обухвата ог
ромну веhину личности нормалног типа. Осим тога, тежња за економи

саљем напора може бити ометана и пертурбаторским утицајима којих
кад нестане она се појављује у пуној својој важности. Напослетку, у
фактима под З. и

4.

економија се може огледати не у апсолутном мини

муму веh у томе да се са што маље нечега постигне што више другог

нечега. Такав је нпр. један познати принцип у политичкој економији;
такве је такође природе економски принцип који је
целокупну психологију.

Carde

G. Ferrero је на таквоме једном

применио на

принципу разра

дио своју теорију симболизма у животу друштва. А сматра се, уопште,

као једна перманентна тежља, како у индивидуалном тако и у колек
тивном људском животу, да се изврши што више кориснога за оно што

се има у виду са што маље излишнога. Али само треба водити рачуна о
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томе да минимум не мора бити апсолутан, веh онакав какав

he

бити у

складу са стицајем прилика у којима се остварује.
У маси изолованих, појединачних случајева, у којима не може
бити ни речи о логичким, а још маље о математичким разлозима за ка
кав минимум, емпирички се запажа одржаваље минимума нечега што

игра улогу у појави. Код појединих инсеката нпр. кретаље, снабдеваље

и др. врше се са најмаљим утрошком хода у складу са приликама. Пчеле
конструишу своје hелије по једном нарочитом плану: улаз у hелију је
правилан хексагон, а супротни толико колико је потребно па да повр

шина hелије за једну исту запремину буде минимум. Тиме је постигнута
економија воска који саставља дуваре hелија, и могуhност за производ
љу и смештај што веhе количине меда. Ћелије су постављене зракасто
једна уз другу, тако да им дна приаљају једно уз друго; на тај начин нема
празнине између hелија и један исти дувар од воска служи у исто време
за две hелије.
Поред свега тога што такви емпирички појединачни принципи

економије нису у вези са чиме општијим, што немају апсолутне важно
сти ни феноменолошког значаја и не обухватају законе факата као што
их обухватају аналитички економски принципи, они опет могу имати
интереса и важности са ових гледишта:

а) у љима се ипак огледа једна математичка појединост заједничка
за непрегледан свет најдиспаратнијих факата;

б) мада они ниуколико не објашљавају поједине факте, ипак дају
могуhност да се многи факти йpegвuge једино из те појединости да се
одржи минимум

нечега,

или да

се

постигне

максимум

или

оптимум

нечега са што маљим утрошком нечега другог.

Уосталом, са гледишта йреgвиЬања сасвим је индиферентна пита
ље о нужности и логичком или математичком разлогу такве економи

је и о томе зашто та нужност у датом случају постоји. Довољно је ма и
емпиричко запажаље или претпоставка да економија постоји, а пред
виђаље има само да констатује појединости које би она са собом повук
ла кад би одиста постојала. А по себи се разуме да ни у томе погледу, као
и уопште са феноменолошког гледишта, немају никаква интереса поет
ска, метафизичка или телеолошка тврђења, слична ономе LeiЬnizt-oвoм,
да је "све најбоље у најбољем од могуhних светова".

ТРЕЋИ ОДЕЉАК

ИНВЕРЗНО ФЕНОМЕНОЛОШКО
ПРЕСЛИКАВАЊЕ
ДЕВЕТ А ГЛАВА

ФЕНОМЕНОЛОШКЕ УЛОГЕ И МАТЕМАТИЧКЕ НИЈАНСЕ У
ИНВЕРЗНОЈФЕНОМЕНОЛОШКОЈСЛИЦИ

33.

Разноликост фактора са истом феноменолошком улогом

п
1

од инверзним феноменолошким йресликавањем има се разумети пресликавање једне феноменолошке слике, тј. је
дног скупа

феноменолошких типова у конкретан свет

факата, у облику и у појединостима у којима се она непо

средно манифестира у томе свету као одређен скуп факата(/). Такво је
пресликавање, као што се види, обрнуто ономе којим се из одређеног

скупа

(/)

конкретних факата формира њихова заједничка слика

(q>),

њихов Ший. И оно има обележје свакога пресликавања: одређену уза

јамност између оригинала и слике, која се састоји у томе што посма
траној појединости прве одговара одређена појединост друге, и обрну
то, а што се постиже помоhу заједничких црта оригинала и слике. И тада:

а) једној феноменолошкој улози која улази у састав феномено
лошке слике одговара у скупу

(/)

одређена конкретна улога, додељена

једном одређеном конкретном њеном носиоцу;

б) математичким нијансама феноменолошких улога одговарају
одређене математичке нијансе везане за њихов конкретан спољни из
раз, спољно рухо;

в) појединостима које према типу скупа(/) потичу из суделовања
одређених феноменолошких улога одговарају у томе скупу поједино
сти које су спољни израз оних првих.
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Према томе, инверзна фено.менолошка слика, тј. она која се доби
ја таквим пресликавањем, састоји се у појединостима о томе:

.1. како

су у скупу(/) расподељене поједине феноменолошке улоге

и КОЈИ су им конкретни носиоци у томе скупу;

2.

са каквим се математичким нијансама појављују те тако распо

дељене улоге у томе скупу;

3.

на који се начин, у каквом спољњем руху, конкретно манифе

стирају појединости што потичу из суделовања тако расподељене и
тако међу собом комбиноване феноменолошке улоге.
Узевши у посматрање појединости под

1,

застаје се пред бескрај

нам разноврсношћу фактора који могу бити носиоци једне исте фе
номенолошке улоге. Расподела тих улога на поједине конкретне фак

торе и чини оно бескрајно шаренило света факата и даје једноме истом
феноменолошком факту оне безбројне диспаратне облике у којима се
он појављује као митолошка Протеа и у којима тек оштрије посма
трање, дубља анализа или песничка Интуиција, откривају да је то у бит
ности једно исто.

Акiiiивни и.мiiулсивни фaкiiiop, који намеће јачање своме непо
средном објекту, јавља се, према конкретној природи појаве, час као
привлачна сила међу материјалним делићима, час као трансформа

торска сила реагенаса у хемијским реакцијама, час као термичка или
електрична утицајна тежња стања једне тачке тела на стање околних

тачака; као сила која магнетише, као фотохемијска трансформаторска
тежња светлосних зракова, као осмотички притисак у органским ћели

јама; као деструктивна сила бацила при прогресивном развијању боле
сти; као импулсивна сила срца у крвотоку; као утицајна тежња средине
при мутацијама једне органске феле; као покретачка моћ идеја, као
политичка импулсивна тежња итд.

Деiiресивни акiiiивни фaкiiiop, који намеће слабљење своме непо
средном објекту, јавља се нпр. час као тежња при вертикалном крета
њу навише, час као тежња светлости да смањи притисак течности у

биљним ћелијама; као фагоцитарна функција микрофага и макрофага
у току једне болести; као депресивни утицај извесних афективних ста
ња која ометају или парализирају акцију покретачке моћи идеја итд.

Улоiу peaкiiiuвнoi фaкiiiopa играју фактори којих нестаје кад не
стане промена у појави, који се појављују чим се појаве те промене, а
увек се свима опиру: они су депресивни кад промене јачају, а импул

сивни кад ове слабе. Такви се фактори јављају час као трење површина
или као отпор средине при кретању, час као индукциона реактивна си

ла, као коерцитивна сила магнета, као реакција ретине изазвана свет
лосним надражајима, као разне врсте отпора организма, мишићних и

нервних реакција, као разне врсте социјалних реакција итд.
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Улоiу инерције, која се ставља насупрот променама наметнутим
од каквог фактора, игра час механичка инерција при транслаторном
кретању, час центрифугална сила при ротацији, час индукована елек
тромоторна сила, час социјална инерција, навика, предрасуда итд.

Улоiу сйецифичне инерције, тј. инерције при брзини промена непо
средног објекта једнакој јединици, игра при транслаторном кретању
механичка маса; при ротацијама моменат инерције; при флуктуацијама
електрицитета у електричном колу електрични отпор проводника; при

кретању гасовитих јана у електричном пољу реципрочне вредности

коефицијената покретљивости ј она итд.
Улоiу нейосреgноi у;зрока, који непосредно савлађује инерцију

свога објекта, игра час тежња према компонентама брзине кретања;
час моторни спрег према брзини обртања; час електромоторна сила

елемената према јачини струје; час хемијска трансформаторска сила
према количини тела трансформисаног у току реакције.

Улоiу коефицијенiiiа yiiiицaja непосредног узрока који се за један
исти узрок мења од једне појаве до друге, не мењајуhи тиме динамичку
природу узрока и одређујуhи само јачину таквог узрока у датоме слу

чају, игра у механичким појавама косинус угла између правца силе и
правца кретања. При апсорпцији светлости у проласку кроз слој који је

апсорбује исту улогу игра специфична моh апсорпције слоја (коефици

јенат апсорпције ). При акцији микроба улогу коефицијента утицаја
њихове колективне, деструктивне силе игра специфична дескриптивна

моh те врсте микроба. У разноврсним природним појавама са поступно
слабљеним варијацијама величина таквог коефицијента једног нарочи
то непосредног узрока одређује брзину слабљења осцилација у току
појаве.

Улоiу нейро.менљиве ве;зе играју час материјалне или кинемати-

.

.

чке везе при кретању, КОЈе ограничаваЈу померања тачака или тела,

принуђавајуhи тачку да се креhе по једној непроменљивој и непокрет

ној линији или површини, или да се окреhе око једне сталне тачке или
осовине; час стална међусобна пропорционалност која постоји између
утрошених реагенаса у хемијској реакцији; час веза између промена при
тиска и температуре гаса, исказана Mariotte-oвим или Gay-Lussac-oвим

законом, час веза између брзине истицања течности и висине течног

стуба, исказана Toricelli-oвим законом; час којим од закона одржања

(материје, запремине нестишљивих течности, електрицитета, ентропи
је ); час везе исказане законима Кirchhoff-a при гранању електричних
струја; час закон што везује промене осмотичког притиска и темпера
туре; час веза између промена разноврсних елемената у корелативним

биолошким, физиолошким или психолошким појавама, као што су везе
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оличене у рефлексном утицају нервног система на нутритивне и секре
тивне функције организма, везе при асоцијацијама идеја итд.
Улоiу йро.менљиве везе играју: материјалне или кинематичке везе
које принуђавају једну тачку изоловану или у саставу чврстог тела да за
време кретаља непрестано остане на једној одређеној површини или

линији која се поступно деформише у току кретаља; веза при промена
ма запремине и притиска гаса на променљивој температури, која чини

да фигуративна тачка појаве (чије су координате запремина и прити
сак) непрестано остаје на равностраној хиперболи која се поступно
деформише у току појаве; закон

Kirchhoff-a о расподели електрицитета

у мрежи проводника са променљивим електричним отпором.

Улоiу jegнociiipaнe (унилаiiiералне) везе играју: материјална веза
на вратима која се могу отварати само на једну страну; једностране везе
у појавама хемијске динамике.
Тренуiйни найрасни и уойшiйе gисконiйинуални узрок јавља се час
као механичан удар, час као напрасно, тренутно осветљеље осетљиве

плоче дотле чуване ван домашаЈа светлосних зракова, час као тренут

но затвараље или отвараље електричног кола у чијем се саставу налази
каква електромоторна сила; час као интензиван тренутан импулс у све

сти; час као бура, ураган; као геолошка или историјска катастрофа итд.
Улогу изазивача игра час варница што изазива експлозију, час за

твараље електричног поља у хемијским појавама које тиме буду иза
зване, или светлост у тренутним фато-хемијским реакцијама, или улога
слабих, ништавних мотива који изазивају бурне изливе

ocehaja,

или,

уопште, ништавни поводи који изазивају крупне догађаје.
Koopguнaiiiuвнa улоiа час је улога магнета при оријентацији ску
па магнетних игала или гвоздених опиљака; час Је улога координативне

моhи при продукцији вољних аката; час улога дисциплине у организи
раној друштвеној средини или установи са одређеним циљем итд.

Peiyлaiiiopcкy улоiу играју: час центрифугални регулатор при
кретаљу парне машине; час крила при ротационом кретаљу машинских

делова; час регулатор на термостату, или Кипов апарат за продукцију
гасова, или минералне

соли при регулисаљу осмотичког притиска у

организму, или гасни мехуриhи на површини водених организама при

љиховом дисаљу, или метални сток који осигурава банкарску стабил
ност; скрупуле при поступцима.

Улоiу йрейреке играју: час материјалне везе које држе какво чвр

сто тело непомично, па ма какви били спољни узроци који би тежили
да га покрену; час заклон при осветљељу једне површине, час изолатор
у каквом електричном колу, час дувар суда који спречава додир и
мешаље реагенаса у каквој хемијској реакцији, час сувише велико ра
стојаље између два објекта, кора која се хвата на површини чврстог
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тела што се поступно мења у току хемијске реакције дејством једног те
чног реагенса; географска или физиолошка препрека којој теорија сег

регације приписује формирање нових биолошких фела.
Улоiу iiiepeнa игра распоред маса или каквог другог сколара при
распростирању једнога механичког, топлотног, електричног, магне
тног, економског и др. стања у каквоме феноменском пољу или обла

сти; опште стање организма изложеног деструктивној акцији микроба;
општи карактер личности при произвођењу вољних аката; општа поли

тичка ситуација, карактеристика средине у којој се дешавају догађаји;
опште расположеље у једној епоси; припремне прилике за уставни
режим у једној земљи; ситуација у парламенту, погодна за владине про
Јекте итд.

Улоiу везе у облику кopeлaiiiuвнoi ланца игра веза између коре
лативних појава у биологији, физиологији, психологији, као што је нпр.
веза која се испољава у рефлексном утицају нервног система на нутри

тивне и секретивне функције организма; веза између надражаја и сен
зација; веза при асоцијацијама идеја; веза између множине мачака у јед
ној области и количине црвене детелине у њој, а која се састоји у томе
што црвена детелина потребује, за своје расплођавање, бумбаре, без
којих она постаје све ређа и ишчезава кад ови постану ретки или их не
стане; међутим, множина бумбара зависи од множине пољских мишева

који им разоравају гнезда, а множина мишева зависи непосредно од
множине мачака. Велики енглески природњак

Huxley

налази да такав

исти корелативни ланац постоји и између одржавања здравог људског

соја у једној пољопривредној области и броја маторих уседелица у тој
области; довољно је малопређашњем ланцу придодати још два саставка
(карике): да човек добија снагу употребом говеђег меса и да уседелице

радо гаје мачке. Тако исто, извесни саставци нервног система имају
рефлексну акцију на друге, без суделовања мозга, и према томе без

суделовања свести, или бар вољне акције. Надражај нпр. једнога нерва
у једној области може изазвати сам по себи врло јак надражај нерва у
сасвим другој области; надражај носне слузне покожице изазива сузе;
парализа и анестезија једнога дела тела може бити изазвана невралги
јом у другоме каквом делу итд.

Улоiу gecкpuiiiiiuвнoi еле.менiiiа, која се састоји у томе што је еле
менат носилац суштине уоченог факта, могу, и за један исти факт, иг
рати разни елементи, према гледиштима са којих се факт посматра,
према оштрини опажања, дубини анализе која се буде унела у опис

факта и према везама елемената дескрипције са оним што се у факту
мисли истаћи. У појавама кретања ту би улогу играли геометријски
елементи што одређују положај и оријентацију (дужине, углови) и
кинетички елементи који одређују брзину транслације, или ротације, и
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убрзања. При геометријским деформацијама ту улогу играју елементи
што одређују облике; у топлотним променама температуре количина
топлоте и разни термички коефицијенти; у оптичким појавама јачина

светлости или једне одређене боје, положаји спектралних линија; у
електричним појавама јачина струје, количина електрицитета, разни
електрични коефицијенти; у акустичким појавама јачина и висина
звука; у хемијским реакцијама брзина ове и количина продуката, јачина

једне одређене хемијске особине (ацидитета, базицитета и Др.); у поја
вама свих врста разни атрибути означени као особине, аспекти, квали

тети, карактеристична обележја итд. Климатске промене се описују
појединостима везаним за барометарски притисак, температуру, хигро

метријско стање атмосфере, јачином ветра и др. Ток болести се опису
је појединостима везаним за топлотно стање организма, честину диса
ња и пулс. У опису промена економског стања једне области улогу де
скриптивних елемената игра један велики број фактора, као што су:
развијеност трговине, висина непосредних пореза, приходи од саобра
hајних средстава, износ улога у банкама, приходи од пошта, телеграфа
и телефона и др.
Поред таквих непосредних дескриптивних елемената, има и та

квих до којих се долази тек по дубљем познавању суштине факата, као

што је случај са бојом звука као дескриптивног елемента акустичких
појава, различног од непосредно уочљивих елемената: јачине и висине

звука; или са извесним хроматичким карактерима (висина боје, тон,
хроматичю.1 моh) који се запажају тек дубљом анализом сензације боја,
а без којих је немогуhан тачан опис сензација изазваних комбинација

ма боја (нпр. оркестрација боја); или са таласном дужином у светло
сним појавама или са магнетном пробојношhу који се елементи откри
вају тек математичком анализом.

Често се, ради тачнијег описа факта, један његов дескриптиван

елеменат разлаже на више других чији скуп стања у датом тренутку

дефинише стање првобитног елемента у томе тренутку (путања тачке
разложена на пар координата; боја разложена на просте боје које се
могу мењати свака за себе; звук разложен на своје хармоничке компо

ненте, сложен мирис разложен на скуп простијих). Али, тако исто,
често је од користи схватити скуп од великог броја елемената као један
фиктивни елеменат, чије промене илуструју као што је у уоченом
факту карактеристично са гледишта са кога се овај посматра. Такав је
нпр. случај са фиктивним колективним елементом којим се представља
општи ток какве комплексне појаве: ток једне хемијске реакције, једне
болести, поступно развијање једног организма, напредак каквог пре
дузеhа итд., кад нема потребе или могуhности да се скуп разложи на

своје просте елементе. Такав је, такође, случај и са фиктивним елемен-

,
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том који се назива тотализатор какво га комплекса факата, и у коме су
уједиљени, као његови саставци, многобројни познати и непознати еле
менти, као што је индекс економског стања једног народа или једне
области, индекс климе једне области и др. Као што је често казано, са
политичког гледишта милион људи је нешто простије но један човек;

велики број социјалних појава описује се малим бројем фиктивних, ко
лективних елемената, и могуhност тога отежана је цепањем друштвене

масе на партије или на индивидуалности које чине да дескриптивни еле
менат губи олакшице везане за колективност.

Једна од феноменолошких важних улога везаних за дескриптивне
елементе је улога iiioiiiaлuiiieiiia једног елемента у једноме датом раз
маку времена. Геометријски, то је површина на дијаграму елемента,
ограничена осом времена, луком криве линије дијаграма и двема крај

њим ординатама, што одговарају почетном и завршном тренутку вре
менског размака. При транслаторном кретању улогу тоталитета брзи
не игра пређени пут; у ротативним кретањима, улогу тоталитета брзи
не обртања игра разлика углова ротације у тим двама тренуцима. При
кретању клатна, при вибрирању еластичне шипке, улогу тоталитета

брзине осцилација или вибрација игра удаљење од средњег положаја
(елонгација). Ту исту улогу игра количина електрицитета (електрично
оптереhење) према ја чини струје; или количина светлости садржана у
једноме снопу светлосних зракова према флуксу снопа; или количина
топлоте потребна да телу повиси температуру на одређен број степени

према специфичној топлоти тела; или количина течности која се точи
ла истицањем кроз какав отвор према брзини истицања; или количина

продуката хемијске реакције, наспрам брзине реакције; или количина
дестилата, наспрам брзине дестилације; и, уопште, износ резултата јед
нога процеса ма које врсте, наспрам брзине процеса.

Тако се исто за факторе разноврсне по својој конкретној природи
везују и оне улоге специјалнијег типа које добијају своје називе од је
дног специјалног случаја у коме суделују, а задржавају их пресликава

љем и за све диспаратне случајеве у којима се наилази на исти феноме
нолошки тип. Тако нпр.:

улогу [ПРИТИСКА] играју: морални притисак, економски прити

сак, притисак јавног мишљења, притисак догађаја;

улогу [ВАРНИЦЕ]; искра која запали барут; реч која изазове ката
строфу; незнатни, ништавни повод који изазива крупне догађаје;
улогу [РАСПАЉИВА ЧА]: уље бачено у ватру; говор који распали
масу;

улогу [КЛИЦЕ]: семе бачено на земљу; реч која у згодној прилици
падне на подесан терен;
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[ЗАШТИТНИЧКУ УЛОГУ]: моhна личност, громобран, заклон од
светлости или топлоте, атмосфера која штити топлоту на површини
земље;

[СЕЛЕКТИВНУ УЛОГУ]: решето, филтар, инструменти за филтри
рање светлосних зракова, електрични филтри, избор кандидата за на
рочите послове, школски испити;

улогу [НАЖРАЖАЈА]: убод игле, увреда, рђава вест;
улогу [БУЈИЦЕ]: водена бујица која све руши и уништава у своме
пролазу; необуздана навала дивље хорде у какву област;
улогу [БАЦИЛА]: бацили при уношењу и развијању болести; тајци

пропагатори узбудљивих вести и штетних идеја у рату; појединачни
револуционарни покрети у дотле мирној маси;
улогу [ЗУПЧАНИКА]: зупчаници на машинама; зупчаник коруп

ције у држави који захвата и са собом понесе низ личности; фатални
зупчаник који повуче у пропаст све које захвати;
улогу [КАПИ КОЈА ПРЕПУНИ СУД]: кап која препуни суд течно

сти; нехотимична реч која "препуни чашу стрпљења"; ништавни дога
ђај који се само придода веh нагомиланим мотивима и учини да ови сту
пе у акцију;

улогу [ВАКЦИНА]: вакцини у медицини против рецептивитета

болести; мање непријатности које олакшавају подношљивост великих;
ма каква средства која доносе са собом имунизирање против нечега;
улогу [ЗАВРТЊА]: завртњи у справама и машинама; порески завр
тањ који стеже обвезнике да би истерао што више државних прихода,

"царински завртањ" итд.

Такав је случај и са мноштвом таквих специјалних феноменоло
шких улога, од којих неке су само поменуте: улога и'iле која йроваљује

оШок; улога лесШа који се употребљава да се одржи једно стање и ук
лања се чим за то престане потреба; улога мрље која се шири; улога од

бојника (на вагонима; држава што лежи између двеју непријатељских
држава; оно што лежи између две супротне струје не допуштајуhи им да
се саставе); улога йоgмазивача (уље које подмазује машину; подмиhи

вање у државној администрацији; ласкање у циљу да се нешто добије
или постигне); улога йоgсШрека; улога канализаШора (технички кана
ли; установе које "канализирају" појединачна доброчинства); изола
Шорска улога итд.

Као што је напред веh напоменуто о расподели улоге дескрип

тивног елемента, у мноштву случајева се поједине феноменолошке
улоге придају не појединачним факторима, веh једноме колективитету

познатих и нейознаШих факШора. Тиме се у великом броју случајева
постиже то да се схвати механизам појаве, бар у његовим битним црта

ма, а да се колективитет фактора не мора растављати на своје саставке,
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тј. на појединачне улоге које га састављају. Тако се нпр. назива уло2ом
gujaciйaзa скуп улога једног комплекса агенаса који се не познају поје

диначно, али за које се зна да играју улоге од највеће важности у Жи
вотним појавама, па се зна и колективна улога љиховог скупа. Такав је
случај и са многобројним улогама појединих колективитета у биоло
шким, друштвеним, политичким итд. појавама, па и у фактима сваки

дашњег живота. Као што је често казано, са социјалног, политичког и
др. гледишта маса од милион људи је нешто простије но један човек,
као што са појединих гледишта шума може бити нешто простије но је
дно дрво. Колективно осећаље друштвене масе је једноставније; оно
маље разликује нијансе. Поступци и мишљеља масе су много маље
променљиви но што су они код појединаца. Публика "cet etre amorphe,
partout present et toujours iпvisiЬle, pur esprit sans corps" (G. Ferreio )* има
своју колективну душу, своје инстинкте и "piutбt des grandes oreilles qu' un
grand sens" (M-me Rolland).** И улоге таквих колективитета су једно
ставније и лакше за сазнаваље и схватаље него комплекс безбројних
појединачних улога љихових саставака, које се састављају у сноп колек
тивне улоге. Кад у току напредака науке и развијаља људског знаља

колективитети постану разложљиви на своје саставке чије ће се поједи
начне улоге довољно познавати, индивидуално то неће iютрти оно што
се дотле знало о механизму појаве већ ће га само допунити у дотле
непознатим појединостима. У напредоваљу људских знаља и иначе се
иде поступним апроксимацијама, где боља апроксимација не мора по
тирати ону пре тога, већ је само чини прецизнијом.

34. Математичке

нијансе у феноменолошким улогама

У временским фактима основну улогу неоспорно играју улоге
феноменолошких фактора који изазивају промене елемената појаве.

Као што је напред казано, кад се нешто и меља при суделоваљу једно

га стицаја прилика (Е) тако да тих промена нестаје кад нестане (Е), а да
се оне мељају кад се (Е) измени и да се појављују онакве какве су биле

кад се (Е) опет појави у своме првобитном стаљу, таквоме скупу (Е),
сматраном за узрок промена и, приписује се Шежња да меља и који ЈОЈ
је нейосреgан објекаiй, а промене на и су јој ефекаiй.

Јачина те модификаторске тежље може у току појаве остати

непроменљива или се мељати на бескрајно разноврсне начине. У тим
* "то безлично биhе, свуда присутно а увек невидљиво, чист дух без тела"
(Г. Фере) .... (превод пр.).

•• "пре велике уши него велико осеhање" (Г-Iја Ролан), (превод пр.).
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начинима је, у великом броју случај ева, оличен какав универзалан, пер
манентан йрироgни закон, по коме се конкретни фактор на који се

односи такав закон, увек и у свима приликама у којима он суделује при

збиваљу појаве меља по томе истом закону. Такав је нпр. случај универ
залне привлачне силе међу делиhима материје, пропорционалне маса
ма, а обрнуто пропорционалне квадрату растојаља. У другим случаје

вима такав је начин варијације специфичан, везан за специфичан кон
кретан случај и нарочите прилике са којима се има посла.
У једном великом броју случајева начин тих варијација је сам по
себи очевидан и не захтева никаквих дубљих истраживаља. Тако, колек
тивна модификаторска тежља једнога скупа носилаца једнаких актив
ности и истога смисла припорционална је броју тих носилаца и меша се

онако како се тај број буде мешао. Тако, електромоторна сила једне
електричне батерије пропорционална је броју у љој уједиљених елеме
ната. Деструктивна моh једног скупа бацила исте врсте пропорционал
на је броју бацила. Јачина трансформаторске силе, која у мономолеку

ларним хемијским реакцијама регулише брзину реакције, пропор
ционална је преосталој количини тела које се хемијски трансформише.
Колективна активност једнога хомогеног социјалног комплекса про

порционална је броју индивидуа што састављају комплекс. Репродук
тивна и експанзивна моћ једне хомогене популације мељају се упоредо
са бројним стаљем становништва.

Сви се ти бројеви могу, у току појаве, мешати на најразличније
начине, чему

he

одговарати и разноврсни начини варијација одговара

јуhих активитета. У појединим појавама је тај број непроменљив, у дру
гима се он меља на одређен начин независан од појединости ефеката
тих активитета. Такав је нпр. случај са активитетом бацила који се рас

плођавају дељељем. Бацили се тада множе по геометријској прогреси
ји, а деструктивна моh љиховог скупа меља се у току времена по једном
експоненцијалном закону са константом брзине рашћеља која има
врло велику вредност. Та је константа толика да за извесну врсту ба
цила број потомака једне индивидуе достиже за три дана

4772

билиона.

Кад се у току болести боре међу собом два антагонистичка скупа баци

ла са различним константама брзина рашhеља, болест се развија као да
је ефекат једнога фактора чија је јачина једнака ексцесу активитета јед
нога скупа над другим, и који

he

бити импулсиван или депресиван пре

ма томе да ли је тај ексцес позитиван или негативан; сам ексцес биће

аналитички изражен као разлика двеју експоненцијалних функција
које расту или опадају са брзинама.

У понеким случајевима број носилаца активитета постаје поступ
но све маљи у мери у којој активитет врши своју акцију; тада у истој
мери слаби и сам активитет за време трајаља појаве. Такав је нпр. слу-
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чај при прогресивној деструктивној акцији бацила који би се затирали
у мери у којој напредује деструкција. Тада се има посла са фактором
чија се јачина мења пропорционално произведеном ефекту, тј. вели
чини непосредног објекта тога фактора. Исти је случај и са трансфор
маторском силом у мономолекуларној хемијској реакцији, која је уто

лико слабија уколико је реакција ближа крају, а у сваком је тренутку
пропорционална преосталој количини хемијски активног тела.

Као пример друге врсте очевидних закона варијација активитета

нека је наведен закон централних активитета који се могу асимилирати
радијалним еманацијама једног извора, обрнуто пропорционалних квад

рату одстојања тачке у којој се врши њихова акција, од центра активи
тета. Такав је случај активитета светлосних или термичких радијација,
звука, мириса итд. који се, полазеhи од изворне, централне тачке из ко

је се радијално распростиру, разређују у току простирања тако да им је

.

.

Јачина за Јединицу површине управне на правац простирања, а на одсто-

јаљу

r,

обрнуто пропорционална површини кугле полупречника

r,

па

дакле обрнуто пропорционална квадрату одстој ања.
Мноштво закона јачина узрока истиче се на видик у запаженим
фактима, експерименталним резултатима и емпиричким бројним пода
цима о њиховим варијацијама, или се из ових изводе рачуном или мате
матичком анализом. Такав је нпр. случај теже у непосредној близини

земље, за коју најпростији експерименат (вертикално падање тела или
бројање осцилација простога клатна у јединици времена) показује да је
за једно исто место на површини земље стална, а да се мења од места

до места са латитудом и алтитудом овога. Такав је случај и са отпором
трења при клизању покретног чврстог тела по утврђеној површини за
који су експериментом нађени познати апроксимативни закони. Тако

исто, експерименат показује да је торзиони спрег при упредању жице

пропорционалан величини угла торзије; то даје конкретан пример фак
тора пропорционалног тоталитету свога ефекта. Исти је случај и са
еластичном силом при истезању или контракцији еластичних тела, за

коју се експериментом налази да је по јачини, бар у првој апрокси
мацији, пропорционална самој величини истезања или контракцији.
Поједини међу таквим законима варијација фактора истакнути су
на видик чисто аналитички, из података о другим активитетима КОЈИ су

са траженима у одређеној и познатој вези; или из диференцијалних

једначина појаве формираних на какав начин који не представља прет
ходно познавање закона који се тражи. Тако нпр. познавање начина ва

ријације компонената једне механичке силе у правцу трију координат
них осовина у правоуглом систему, а кад сила производи обртање јед
ног чврстог тела око једне осовине, облици чланова диференцијалне
једначине, која регулише обртање, истичу на видик закон варијација
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оне компонентне силе која има за непосредан објекат угаону брзину
обртања тела. Тако исто Maxwell-oвe једначине за индуковане струје у
жичастим електричним пољима, која се креhу или се деформишу у

току појаве, истичу на видик, облицима извесних својих чланова, законе
варијација електромагнетне и индуковане електромоторне силе који су
затим потврђени експериментом. Исте једначине показују непосредно
и то да те две силе играју феноменолошку улогу инерције у појави.

Најчешhи су случајеви у којима се до траженог закона варијације
активитета, у облику који представља бар његову прву апроксимацију,
дошло пошавши од какве хипотезе, више или мање вероватне према

познатим фактима, запаженим или наслуhеним аналогијама итд., и која
се затим потврђује којом од својих крајњих конкретних последица.
Класичан пример такве одредбе активитета у природним појавама
даје одредба закона универзалне гравитације, који се састоји у пропор

ционалности обрнуто сразмерној квадрату растојања и који се потвр
ђује појединостима кретања небеских тела што састављају Сунчев си
стем, упоређеним са појединостима кретања проузрокованих тежом.
Хипотетички закон експоненцијалних појава, према коме се јачи
на модификаторске тежње непосредно примењене на дескриптивни

елеменат појаве мења од једног тренутка до другог пропорционално
величини елемента, потврђује се бар у својој првој апроксимацији, сво
јим последицама приступним непосредном мерењу, констатујуhи нпр.
да количник размака времена и логаритма величине елемента задржа

ва сталну вредност за све време трајања појаве. Такав је нпр. случај са

модификаторском тежњом која регулише опадање температуре тела
при његовом хлађењу у средини која се мења, при чему се јачина те
тежње мења пропорционално температури тела. Исти је случај и са

модификаторском тежњом која регулише поступно опадање електри
чног оптереhења на површини електризиране течности која испарава,
при чему се јачина тежње мења пропорционално јачини оптереhења.
Хипотетички закон реактивне интрамолекуларне силе, у изве

сним појавама флуоресценце, према коме се јачина те силе мења од јед
ног тренутка до другог пропорционално квадрату брзине молекула,

потврђује се једном својом последицом: производ јачине емитоване
светлости у једноме датом тренутку и квадрата размака времена изме

ђу тог тренутка и онога у коме је престала спољна акција светлости за
држава приближно сталну вредност за све врсте трајања појаве.

Хемијска трансформаторска сила, која регулише брзину хомоге
них полимолекуларних реакција, меша се према једном хипотетичком
закону, пропорционално производу концентрације сме ше по активним

телима. Потврда закона састоји се у његовој последици да један изве
стан аналитички израз, који зависи од количине продуката реакције, не
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зависи од протеклог размака времена, задржавајући за све време тра

јаља реакције непроменљиву вредност.
За јачину модификаторске тежље у произвољној тачки једне сре
дине, у којој се распростире топлота или електрицитет, постоји закон
према коме се та јачина, нпр. у случају хомогене средине, меља од та
чке до тачке пропорционално дивергенцији скаларног поља у посма

траној тачки. Закон се потврђује својим аналитичким последицама
присутним мерељу.

При фракционој дестилацији смеше двеју течности може се, бар у

првој апроксимацији, сматрати као да свака од течности тежи да пређе
у дестилат под непосредним утицајем једнога импулсивног фактора

чија је јачина пропорционална количини те течности у смеши, а при
чему је коефицијенат те пропорционалности специфична позитивна
константа смеше. Потврду таквог хипотетичког закона варијација те
жље даје Brown-oв закон фракционе дестилације који се, у приликама
које претпоставља, експериментално потврђује са довољном приб
лижношћу.

У непрегледном броју случајева не познаје се прецизан или бар
довољно приближан закон варијације активитета фактора који суделу

је у посматраноме факту, па чак није ни у изгледу да ће се то икад има
ти. Али се, у свима случајевима, без изузетка, може имати бар овла
шних података о активитетима посматраних узрока. Оно што се од

овлашних појединости најчешће зна о појединим активитетима, јесте:

1.

љихов с.мисао, према коме одговарајући фактор може бити

стално импулсиван, или стално депресиван, или наизменце пролази од

једног смисла на други. Тако су нпр. електромоторна сила у електри
чним елементима, електрична моћ раствараља која тежи да увуче што
већи број јона у раствор, тежња везана за акцију светлосних зракова да
редукујући сребрну со појачава црнило њоме превучене плоче; осмоти
чки напон при варељу, који се јавља услед напонске разлике желудач
них сокова, са једне стране, и крвне и ћеличне плазме, са друге стране;

тежња везана за влажност да појачава ослобађаље мирисних састојака
у цветним ћелијама, помажући у исто време и избациваље таквих ма

терија из епидерме цвета; активитетбацила при развијаљу болести; по
кретачка тежља везана за поједина стања свести и која би, ничим неза
држана, чинила да то стање пређе у акт итд. су импулсивни фактори у
фактима у којима суделују.- Осмотички притисак металних јона који
спречава њихово растварање; тежља везана за акцију сунчевих зракова

при мирисним еманацијама цвета, која парализира импулсиван утицај
влаге, са једне стране својом фотохемијском акцијом којом олакшава
трансформације мирисних састојака, а са друге стране својим механи
чким утицајем којим слива притисак у цветним ћелијама; депресивна
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моh једнога од два антагонистичка скупа бацила, 'од којих један проу
зрокује развијаље болести; тежље везане за извесна ефективна стаља и
које се, јаче или слабије, противе акцији импулсивних тежљи итд. су
- Тежња при осцила

gейресивни фактори у одговарајуhим фактима.

торном кретаљу клатна; еластична сила при вибрацијама металне ши
пке; индукована електромоторна сила у систему струја; тежље везане

за разноврсне факторе који у фактима играју регулаторску улогу итд.
су фактори наизменце импулсивни и депресивни, према фазама једног
истог факта у коме суделују;

2.

појединости везане за јачање или слабљење нечега што карак

терише улогу, или о брзини или убрзавању тога јачаља или слабљеља.

Тежља је утолико јача уколико је тачка ближа Земљином полу, уто
лико слабија уколико је ова ближа екватору; електромоторна сила ба
терије утолико је јача уколико је веhи број елемената;

З. егзистенција ексШремума (максимума, минимума, оптимума)
нечега карактеристичног за улогу; конШинуални, gисконШинуални, ин

ШермиШенШни карактер активитета везаног за улогу; љен риШмички

карактер; љена йериоgичносШ, егзистенција љегове асимптотне фазе;

4.

'границе између којих би се, за све време трајаља појаве, крета

ла Јачина нечега карактеристичног за улогу;

5.

симеШрија или gисимеШрија фактора у феноменском пољу у

коме он суделује при збиваљу факата;

6. заgоцњење које може имати акција једнога фактора према акци
ји других са којима суделује при збиваљу каквога факта. Такво задо
цљеље игра важну улогу у механизму извесних осцилаторних појава са

нагло слабљеним осцилацијама, а понаособ у механизму фотохемијске
акције светлосних зракова на осетљиву плачу и где се такав карактер

појаве приписује задоцнелој акцији једнога реактивног узрока који је у
редукованом слоју изазван, после извесног времена, самом директном

акцијом светлости. На такав се један узрок наилази у механизму којим

се објашљава појава обојених прстенова на слици која се формира на
ретини кад око визира у једном сталном правцу, а пред белим закло
ном, какав једноставно обојен предмет и кад, за то време, какав црн
предмет врло брзо пролази кроз видно поље;

7.

појединости о инgивиgуалним моgификацијама које би фактор

унео у посматрани факт кад би суделовао сам, неспречаван другим фак
торима у томе ф акту.

Такве се овлашне појединости могу познавати за факте свих врста
и сваке конкретне природе. Остављајуhи на страну непрегледну масу

чисто механичких, физичких, механистички схватљивих факата, нека

су, као пример~1 наведени сплетови континуалних и дисконтинуалних,

импулсивних и депресивних фактора у хемијским појавама, обележе-
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них као моhи, капацитети, реакције, утицаји итд., познатих, већином,
само овлашно, по смислу свога деловаља, по начину на који се мељају

у току појаве под утицајем секундарних узрока итд. Трансформаторска
сила при хемијским реакцијама, која непосредно меља брзину транс
формације, меља се у току појаве под утицајем многобројних фактора,
као што су: температура, осветљеље, притисак, присуство страних тела

итд. За сваки од тих утицаја познаје се смисао варијација, које он на
меће јачини трансформаторске тежеље. За најпретежнији од ових ути
цаја, утицај топлоте, зна се нпр. да је увек у импулсивном смислу. Међу
дисконтинуалним факторима у хемијским појавама нека су наведени

они, по свОЈОЈ интимној природи непознати узроци за које су везане
тежње да изазивају одређене промене особина, и који су и сами изазвани
хемијским променама у телу. Зна се нпр. да у многим случајевима суп
ституциЈа Једног елемента другим, што припада истој хемијској групи,
или супституција једног хемијског комплекса другим из исте хомо
лошке групе, има за ефекат одређену модификацију једне физичке или
хемијске особине тела; те су модификације једног, унапред познатог
смисла за једну одређену серију елемената или комплекса. Супституци-

.

ја нпр. флу ора хлором, бромом или ј од ом, или хлора бромом или ј о дом,
или брома јадом, тежи да йовиси температуру кључаља тела, и то за

број степени приближно исти за одређену серију хомологих једиљеља у
која улазе; атом водоника нпр. тежи да смањи ацидитет за

угљеника тежи да га повећа за

3,01

2,88;

атом

итд. И, уопште, супституција једног

елемента или једне функционалне групе другом, или измена хемијске
конституције једиљеља, играју улогу дисконтинуалног узрока који те
жи да изазове одређену измену у особинама тела; кад су такве тежље
познате бар по своме смислу, може се предвиђати и смисао модифика

ција које уноси љихово истовремено суделоваље. Пример узрока који
има једно нарочито дејство онда кад му јачина не йрелази оgреЬену gо
њу и 'lорњу 'lраницу даје смеша ваздуха и бензинске паре; она је само

онда експлозивна кад релативна количина бензинске паре лежи између
двеју одређених, доста уских граница; у томе се и састоји принцип кар
буратора на бензинским моторима.

У биолошким се појавама за непрегледни број фактора зна смисао

љихове акције, кадшто и овлашно начин љиховог мељања у току поја
ве. Зна се нпр. да крвни серум има две врсте особина које играју улоге
импулсивних и депресивних узрока у великоме броју виталних појава:

токсичну и коагулаторску моћ, и да обе моћи слабе под утицајем то
плате, али тако да йрва слаби брже но

gpy'la. - Утицај светлости на ра
paciiie, у томе смислу, уйо

звиће микроба депресивног је карактера и

реgо са рашhењем јачине свеiuлосШи.

-

Хуморалне особине које као им

пулсивни или депресивни узроци играју тако важну улогу у борби орга-
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низма против акције патогених микроба, мељају се под утицајем свега
онога што меља нутритивни активитет ћелија, мељајући при томе

хемијски састав сокова; смисао и релативне јачине тих утицаја познати

су за велики број таквих фактора.

-

Тежља атмосферске влаге да поја

чава ослобађаље мирисних састојака, појачавајући притисак течности у
цветним ћелијама, имйулсивно2 је карактера; тежља везана за акцију
светлосних зракова да парализира такав утицај влаге својом хемијском

акцијом, којом убрзава трансформацију миришљавих продуката, gейре
сивно2 је карактера; обе су тежље йериоgичне, растући и слабећи наиз
менце са појавом дана и ноћи.

-

Зна се да дејство топлоте, повољно за

развиће бактерија, има свој ойШимум који се меља од једне врсте бак
терија до друге. Тако исто и патогена вируленција ових меља се под
утицајем топлоте, пролазећи при томе кроз један максимум.

-

Анти

септичка средства имају деструктивну акцију на бактерије; она се имају
употребити у йройорцији са бактеријском концентрацијом смеше која
се мисли стерилизирати.

-

Зна се да за велики број медикамената сми

сао се љихове акције не меља са променама дозе; али за понеке од љих

тај се смисао меља са дозом: кад ова пређе одређену 2раницу, меља се

и смисао дејства медикамента; такав је нпр. случај са кинином.

-

Ко

феин убрзава функцију срца; калцијумове соли йојачавају дејство
панкреатичног сока; холин йојачава секрецију пљувачних жлезда, пан
креаса и др., а у инјекцијама слаби притисак у артеријама; соли магнези
јума убрзавају трансформацију сахарозе дејством инвертина и при томе
постОЈИ Једна љихова доза КОЈа Је ойШимум.

Сличне се појединости за поједине факторе имају и у психичким
појавама. Зна се нпр. да јачина осећаја расШе сйорије но јачина надра
жаја који га је изазвао, и да брзина рашћеља прве све више заосШаје иза
брзине рашћеља друге уколико су надражаји интензивнији.

-

За идеје

извесне врсте везана је покретачка тежља да пређу у акт; тежња је
уШолико инШензивнија уколико би акт повлачио са собом више личног
задовољства, или уколико би боље одговарао личним интересима. Те
жља се такође меља по јачини, према садржини идеје, са свима прела

зима од врло великог до незнатног интензитета. Максимум је достигнут
код идеја у којима је афективни елеменат врло интензиван и где идеја
повлачи са собом напрасан, неодољив прелаз у акт, са наглошћу гото
во једнаком оној код рефлекса; минимум је код идеја са врло слабим
афективним елементом и које се често, наместо преласка у акт, сведу
само на какво ново стаље свести.

-

Импулсивне и депресивне тежље,

везане за емотивни и интелектуални фактор свести, развијају се у току
времена, мељајући се разним брзинама. Тако, зна се да се емотивни

фактор меља врло ла2ано, док се интелектуални меља врло великом
брзином

(Buckle ).

Тако, поредећи цивилизацију данашљу са грчком или
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римском лако се констатује да се скала основних

ocehaja

није много

изменила: то су увек исте нијансе љубави, мржње, пожуде, лакомости,

амбиЦије, страсти и побуде којима је испуњен вечити роман живота.
Напротив, скуп знања је из основе измењен и проширен; идеје и методе
сазнавања су из основе нове, и читава провалија дели данашњу науку и
њене примене од онога што су биле пре неколико десетина векова

(G.

Fепеш). "Телефон, авион, бежична телеграфија, нису ништа учини

ли да се данашње срце измени и постане нешто различно од онога какво

је било пре толико хиљада година."
У области економских појава постоји тежња, везана за цене робе,
да осцилирају око нормалних цена, цена равноШеже, и то због утицаја

текућих цена на продукцију робе. Свако йовишавање цене робе изнад
нормалних цена повлачи са собом йојачавање продукције, које опет, са

своје стране, повлачи обарање, сйушШање цена; свако спуштање цена
доноси усйоравање продукције које

he

са своје стране учинити да се

цене дигну, йойну. Те појединости подсећају на оне у појавама елек

тричне индукције и лако је формирати и језгро те сличности.
Напред је поменуто да се на овлашну појединост: задоцњена акци
ја једнога узрока према акцији других, наилази у појединим физичким
појавама, као нпр. у механизму фотохемијске акције светлости на
осетљиву плочу; у механизму појаве обојених прстенова на слици која

се формира на ретини при брзом проласку црног предмета преко белог
заклона. Такви задоцнели узроци суделују и у извесним осцилаторним

појавама које су проузроковане нервним надражајима. и у којима улогу
тих узрока игра једна врста нервне реакције којој треба извесно време
док постане осетна. У економским појавама улогу таквог узрока игра

депресивни фактор који произлази од ранијих обавеза са роком и који
се појављује са задоцњењем, јер му јачина зависи од ранијег стања у
време кад је узета обавеза, а не од актуелног стања, па као такав фак

тор улази у комбинацију са факторима без таквог задоцњења.

-

На

појединости исте врсте наилази се и у појавама свакидашњ~г живота.
Такав би нпр. био случај овакве врсте: извозник једне врсте робе има
свог сензала у једноме удаљеном месту; чим сензал осети да цена роби
скаче, доставља то своме извознику и овај одмах шаље робу, али осни

вајући то на сензалној цени. Међутим, док је роба стигла на место цена

се у овоме изменила. Сензал опет поручује нову партију робе у складу
са новом ценом, и то се тако понавља. Јављена цена од стране сензала

игра улогу фактора који делује са сталним задоцњењем.

-

Историја

каже за поједине личности да су биле по читав век у задоцњењу према
идејама свога времена, као што каже за друге да су биле створене за
догађаје који би наступили тек после једног века.

-

Песник каже да је

живот меница са роковима: у тридесетој години плаћа се оно од пре
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двадесет година; у четрдесетој се плаhају лудости од пре тридесет годи
на, а смрт наплаhује последњу отплату.
Овлашне појединости, везане за поједине улоге, могу се имати у
појавама свих научних области без изузетка. То је случај чак и у фак

тима у којима суделује врло велики број индивидуално недовољно по
знатих улога, испреплетаних међу собом на најразноврсније начине,

које се у највише прилика приписују случају. Дешава се нпр. да се коле
ктивитет може, са довољном апроксимацијом за оно што се има у виду,

асимилирати једној познатој феноменолошкој улози, или ограниченом
скупу таквих улога. То је, између осталих, случај активних комплекса у
којима се налази један или више по утицају претежних фактора, према

којима се губи остала маса сиhушних улога што уносе само незнатне
пертурбације у закон тока појаве, онакав какав би се имао кад би ти
претежни узроци деловали сами. Као пример могла би се навести поја

ва морске плиме и осеке; претежни су фактори привлачна сила Сунца
и Месеца, а локалне прилике, као што су: конфигурација морског дна,

стешњеност воде између делова Земљине коре, јачине и правци ветро
ва играЈу улогу другога реда и могу се занемарити, а да тиме главни ток

појаве не буде измењен.

-

Такав је случај и са масом биолошких, соци

олошких, историјских и др. појава са великим, доминирајуhим узроци
ма који појави дају тип и према којима су остали, кадшто и безбројни,
ситнији пертурбаторски узроци занемарљиви, без осетног утицаја на
оно што је у појави битно. Ти се ситни узроци контрабалансирају и,

пошто су у маси и неједнаког смисла, потиру се међу собом на начин
као што се потиру безбројне ситне грешке разних знакова око тачне
вредности на коју се односе. Један од претежних, доминирајуhих узро

ка био би нпр. перманентни, постојани и импулсивни утицај генерације
једне на другу, у једноме одређеном правцу; или депресивни утицај
навика, предрасуда, атавизма у низу генерациЈа.

35.

Математнчке нијансе у последицама суделоваља
феноменолошких улога

Спољње рухо, у коме се конкретно манифестирају појединости
што потичу из суделоваља феноменолошких улога, расподељених на
своје конкретне носиоце у свету факата и међу собом комбиноване на

један одређен начин који карактерише један феноменолошки про
тотип, бескрајно је разноврсно и мења се од једног до другог конкре
тног факта. Једна иста феноменолошка појединост јавља се у свету фа
ката са најдиспаратнијим спољним аспектима, за које је, кад се повр
шно посматра, тешко и доhи на идеју да имају чега заједничког.
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Тако, рашћеље елемента у току времена има за свој спољни израз
час убрзаваље транслације или ротације у кретаљу, час помераље једне
светле тачке, час промену правца светлосног зрака или снопа зракова,

или се јавља као потпуно мељаље боје која прелази од црвене нијансе
ка љубичастој, или као повишаваље температуре тела, као појачаваље

интензитета струје, као убрзаваље хемијске реакције, погоршаваље
болести итд. Опадаље елемента има за израз прелаз боје од љубичасте
до црвене, хлађеље тела, успораваље хемијске реакције, слабљеље ин
тензитета струје, ублажаваље болести. Нагло опадаље манифестира се
као удар два тела, као појава мутације у току промена једне биолошке
феле, као тренутна коагулација колоида итд.

Пролазак елемента кроз нулу (љегово анулисаље) манифестира
се нпр. у облику црних пруга у појавама интерференције светлости;
пролаз кроз тачку прелома на љеговој трајекторији манифестује се

нпр. у случају кад је трајекторија дијаграм растворљивости кристалиса
них тела у облику алотропске промене, или као нагла промена у хидра
таци]и тела.

Осцилаторни карактер трајекторије фигуративне тачке има за
спољни израз час осцилације клатна, час појаву наизменичне електри
чне струје, час као наизменично олакшаваље, погоршаваље болести,
као балансираље трговачких послова у једној земљи итд.
Потпуно слабљеље осцилација се испољава час у облику по

ступног кочеља клатна или металне шипке која вибрира, час у облику

поступне униформизације наизменичне електричне струје, час као
осцилаторно слабљеље надражљивости срца или електричном драже
љу, или надражљивости нерава или ретине, или као тежеље каквог со

цијалног фактора или стаља ка једном сталном режиму, низом све сла
бијих осцилација итд.
Периодичност у промени елемента има за израз час пролаз покре

тне тачке или тела кроз еквивалентне положаје у једнаким размацима
времена, час периодичне промене јачине мириса цвећа под утицајем
сунчеве светлости, час периодично појављиваље морске плиме и осеке;
као ритмичка кретаља живог организма, као периодично поЈављиваље

трговачких и економских криза у једнаким размацима времена итд.

Истовременост индивидуалних промена појединих елемената до
води до резултујуће колективне слике појаве; стицај истовремених

таквих промена изазива у тој слици нарочите појединости које су резул
тат љихових комбинација и које не би излазиле на видик кад би се те
индивидуалне промене посматрале свака за себе. Међусобно комбино
ваље нпр. истовремених промена правоуглих или криволинИЈских коор

дината тачке, било изолованих, било као саставног дела чврстог тела,
доводи до трајекторије тачке, било у слободном простору, било на
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каквој површини; или до појаве геометријске деформације тела у току
времена, као што је нпр. поступно временско спљоштаваље елипсоида;
или до комплексних кретаља полуге, ланца, чигре; или до начина ра

спростираља таласа по површини течности; или до оптичких појава

Lis-

sajoux-oвиx фигура, које резултирају из истовремених вибрација два ме

ђу собом укрштена дијапазона; или до оптичких слика Wheatston-oвoг
календофона; или до појаве боја танких листиhа које постају комбино
ваљем вибрација разних праваца; или до колективне слике једне боле

сти, једне климе, једног економског, финансијског, политичког стања итд.
Егзистенција корелативног ланца испољава се час у рефлексном
утицају нервног система на нутритивне и секреторне функције органи
зма, час у сузама које изазива надражај посне слузне покожице, час у
реперкусијама једних политичких догађаја на друге итд.
Феноменолошке појединости, било индивидуалне, било колек

тивне, које се спољно манифестирају у најразличнијим конкретним
специфичним облицима, допиру до свести спољашљим или унутра
шљим опажаљем:

1.

нейосреgно, чули~.ш, као геометријски облици, начин кретаља,

боје, јачина светлости, висина звука, температура, непосредне сензаци
је свих врста;

2.

йосреgно, нпр. преко инструмената који појединости, што би

требало запажати једним чулом, трансформишу у појединости запа

жљиве другим каквим чулом (нпр. температура посматрана на термо
метру, јачина струје на галванометру). По Spencer-oвoj концепцији,
инструменти су једно вештачко продужеље чула, као што су машине
вештачко продужеље наших органа за кретаље.

*

У физици је обична ствар да се за посматраље факата једно чуло
замељује другим. Оптичке методе доводе до тога да се "виде" акусти

чке појаве и, обрнуто, да се "чују" оптичке појаве (виброскопске мето
де, фотофони). Једна електроакустичка метода доводи до тога да се
"чује" хемијски састав неких раствора; мељаљем пропорција љегових
састојака меља му се електрични отпор, а са овим и јачина звука у ви
броскопском инструменту који је са љиме у вези. Топлота, која би ина
че била запажљива само чулом пипаља, постаје видљива преко тер

мометра. Врло слабе промене јачина електричних струја или магнет

ског стаља, које би биле неосетне за сва чула, постају видљиве преко
осетљивих галванометара и магнетометара;

* Не

само овај Спенсеров цитат, веh у веhем делу својих текстова из феноме
... йроgужења
човекових чула. Дакако, да је ово знатно раније детерминисано од Маклуанових
општила (М. McLuhan, Undeгstanding media: Тће extensions of"man, 1964), (пр. пр.).
нологије, Петровиh указује да су разне машине, апарати, рачунари,
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З. преко других појединости које би биле у корелацији са поједи
ностима посматраног факта, а које су лакше запажљиве но ове. Такви
би нпр. били разноврсни "симптоми" помоhу којих се могу пратити фи
зиолошки, метеоролошки, социјални поремеhаји, чија суштина може

бити скривена под маском врло разноврсних спољних својих израза.
Један нпр. од најважнијих и општих симптома у патолошким пореме
hајима било би грозничаво стање, чије се фазе могу пратити дијагра

мима пулса и температуре. Дешава се и то да је какав општи морбидни

процес, коме се зна механизам, подлога, основица, језгро једнога мно
штва болести, по спољним изразима врло разноврсних и диспаратних,

за које би изгледало да немају ничега заједничког; ти спољни изрази су
тада ревелатори тога заједничког језгра. У метеоролошким, економ
ским и др. комплексним појавама, тзв. "индекси тотализатори" су сноп

факата који даје овлашну слику појаве, неизражљиве у свима својим
многобројним и разноврсним појединостима;

4.

уз сарадњу интелектуалне функције која или се придружује спо

љашњем опажању, или, за факте унутрашљег искуства, сама и ствара
појмове и слике у свести.

ДЕСЕТ А ГЛАВА

ПРИМЕРИ ФЕНОМЕНОЛОШКОГ И ИНВЕРЗНОГ
ПРЕСЛИКАВАЊА У ВРЕМЕНСКИМ Ф АКТИМА

36. Расподела

феноменолошких улога и њихово суделовање у

неколиким врстама конкретних временских факата

Неколико конкретних случај ева расподеле феноменолошких уло

га и феноменолошке игре њихових комбинација, који

he

овде бити

изведени, даће идеју о општем облику феноменолошких и њихових ин
верзних слика у конкретном свету временских факата.

Механизам у iiојава.ма кpeiiiaњa или gефор.мације .маса.- То су
они обични механизми, којима оперише динамика тачке или система
(континуалних или дисконтинуалних, деформабилних или индеформа
билних) и у којима:

1.

улоге дескриптивних елемената играју нпр. компоненте тран

слаторних, ротационих или торзионих брзина, пређени путеви, описани

углови, разноврсни геометријски елементи што дефинишу положаје
или облике, масе и њихове брзине промена итд.;

2.

улоге примењених тежњи играју: компоненте механичких сила,

активних или реактивних, импулсивних или депресивних (нпр. атрак
тивних, или репулсивних, еластичних итд.), примењене нпр. непосредно
на компоненте брзина, или на елементе што дефинишу распоред маса;

3. улоге

инертних тежњи играју: механичка инерција при трансла

торном кретању, центрифугална сила при ротацијама итд.;

4.

улоге веза материјалне (геометријске или кинематичке) играју

везе у систему, диференцијалне или изражене у коначном облику,
билатералне или унилатералне.

На типове се исте врсте, са компликацијама које са собом повлаче

нарочите погодбе везане за посматрану појаву и који се састоје у ком
бинацијама простијих механизама, своде и механизми разних других
врста појава, које модерне теорије своде на појаве кретања материјал
них делиhа или етра, или на деформацију континуалних средина.

Према нпр. Maxwell-oвoj теорији, кретање електричне струје кроз
жицу има се сматрати као нарочита моноциклична појава, у којој брзи-
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на промене цикличне координате расте упоредо са јачином струје, ком
понента спољних сила, непосредно примељена на мењање те јачине,

расте упоредо са електромоторном силом која се буде налазила у елек

тричном колу. Циклично се кретање дешава делимично у етру, а дели
мично у материјалу проводника. Улоге координата са спорим варија

цијама играју геометријски елементи што дефинишу положај и облик
проводника. Механизам је појаве, тада, онај исти који се има у појавама
моноцикличног кретања.

Према истој теорији, кретање електрицитета у систему саста
вљеном из две електричне струје које се међу собом и саме собом ин

дукују, има се сматрати као нарочита бициклична појава, са истом ди
стрибуцијом улога као и у горе поменутој монокличној појави.
Узимајуhи, као што се то узима у кинетичкој теорији гасова и ме
ханичкој теорији топлоте, да се бескрајно разноврсна кретања матери

јалних делиhа при термичким променама у једном телу стапају у једно
средње кретање, које има особине моноцикличних кретања, по

Helm-

lюltz-y се и термичке појаве имају сматрати као једна нарочита врста
моноцикличних појава, у којој би улогу цикличне координате играла

брзина поменутога средњег кретања делиhа (статистичка брзина), уло-

. ге

координата са спорним варијацијама ма који елементи чије споре

варијације буду пратиле убрзање или успораваље тога средњег крета

ња (нпр. геометријски елементи при ширењу тела).
Модерне хидродинамичке теорије, теорија деформација еласти
чних средина, електромагнетна теорија светлости, теорија јана итд.
своде масу разноврсних, тако механистички схваhених појава на овакве
чисто динамичке механизме и њихове међусобне комбинације.
Мехапизми у елекiiiричиим йојавама.

-

И не улазеhи у питање о

суштини појединих електричних појава, водеhи рачуна само о природи

улога које у њима играју поједини фактори, без потребе да им се зна
сама суштина и крајње механистичко значење, могу им се механизми
схватити у облику у коме су они обухваhени општим шемама матема

тичке феноменологије: као скуп одређених дескриптивних елемената
који се мењају под утицајем једнога одређеног комплекса активних и
реактивних узрока, а при одређеним квантитативним или квалитатив
ним везама, тачно прецизираним другим улогама итд.

Тако, Ohm-oв закон, са законом аутоиндукције, своди појаву вари
јација једне електричне струје у непокретном и индеформабилном елек
тричном колу, у чијем се саставу налази какав електрични елеменат, на

ову феноменолошку слику: gескрийШивни се еле.менаШ (чију улогу игра
јачина струје, са коефицијентом инерције, чију улогу игра коефиције
нат ауто индукције проводника) .мења акцијо.м jegнo'ia акШивно'i и.мйул

сивно'i узрока (електромоторне силе елемента) и jegнo'ia реакШивно'i
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узрока (реактивне контраелектромоторне силе у проводнику) који је
увек, йо смислу, суйроШан смислу сво'iа нейосреgно'i објекШа (смислу

струје).
Исти закони доводе и до механизма варијација једнога система

струја са међусобном аутоиндукцијом, у једноме систему електричних
кола, са отпорима и електричним елементима који су у љиховом саста

ву: сисШем се gескрийШивних елеменаШа (јачина струје) мења йоg уШи
цајем jegнo'ia комйлекса

og Шри враuе узрока: јеgних акШивних и им

йулсивних ( електромоторних сила елемената), јеgних реакШивних, који
су, йо смислу, увек суйроШни смислу сШрује на чије су варијације йриме

њени

(реактивне контраелектромоторне силе у проводницима),

и

јеgних ШакоЬе реакШивних, које йроизлазе og инерција у йојави ( елек
тромагнетне индуковане силе).
Механизам испражљаваља електричних кондензатора карактери

сан је оваквом комбинацијом и дистрибуцијом улога: gескрийШивни се

елеменаШ (јачина струје испражљаваља) са коефицијентом инерције,
чију улогу игра коефицијенат аутоиндукције проводника, мења акцијом
jegнo'ia реакШивно'i узрока, суйроШно'i йо смислу самоме своме нейо

среgном објекШу (реактивна контраелектромоторна сила у проводни
ку), и jegнo'ia, ШакоЬе реаюuивно'i, који је йо смислу увек суйроШан Шо

Шали[uеШу нейосреgно'i објекШа (Coulomb-oвa електромоторна сила, по
смислу супротна електричном оптереhељу арматура у кондензатору).
Комбинација и расподела улога при распростираљу електриците
та, у љеговоме променљивом режиму, своди се на феноменолошку

слику овакво га облика: gескрийШивни се елеменаШ ( електрични потен
цијал) мења

og Шачке go Шачке йосмаШрано'iа йоља, акцијом јеgне уШи

цајне Шежње шШо gолаЗи go Шачака у нейосреgној близини йос.маШране
Шачке и која је имйулсивна или gейресивна, йрема Шоме

ga

ли gескрий

Шивни елеменаШ у овој Шачки има мању или веhу вреgносШ но у нейо

среgној околини Ше Шачке (улогу тога узрока игра електрични флукс у

посматраној тачки поља).
Према

Van

t'Нoff-oвoj и Aпhenius-oвoj теорији електролитичког

раствараља, механизам функционисаља електричних елемената састо

ји се у оваквој простој комбинацији улога: gескрийШивни се елеменаШ
(број растворених јона) мења симулШаном акцијом gвају нейосреgних

узрока: jegнo'ia имйулсивно'i ( електролитична моh раствараља, са теж

њом да увуче што веhи број јона у раствор), и jegнo'ia gейресивно'i

(осмотички

притисак металних ј она, који спречава то раствараље ).

Смисао нпр. наелектрисаваља металног раствора зависи непосредно од

тога који је од та два узрока јачи: кад је импулсивни јачи од депресив
ног, метал је наелектрисан негативно, а раствор позитивно; кад је први
слабији од другога, биhе обрнуто. Разлика потенцијала на површини
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једне електроде зависи, такође, од релативних величина та два узрока;
кад је први јачи, она је позитивна и расте упоредо са јачањем првога и
са слабљењем другога узрока; кад је други јачи, биhе обрнуто.
Механизам фоiiiохемијске акције cвeiiiлociiiи на осеiiiљиву йлочу.

-

Осцилаторан карактер црнила, као ефекта те акције, са врло интен

зивном амортизацијом осцилација, која чини да појава врло брзо улази

у свој перманентни режим, карактерисан једним, од тада сталним, сте
пеном црнила,

Sagnac

своди на један механизам са оваквом комбина

цијом и расподелом улога и који даје једно од могуhних објашњења
појаве: варијације gескрийШивно:Z еле.менШа (чију улогу игра степен
црнила, или количина редуковане соли на плочи) шiiio резулШују из
си.мулШане акције gва .међу собом анШа:ZонисШичка узрока: jegнo:Za и.м
йулсивно2, ciiiaлнo:Z йо ја чини и смислу, и jegнo:Za реакШивно2, gейресив

но2, који се јавља не у ШренуШку каg и.мйулсивни узрок оШйочне своју
акцију веh са извесним заgоцњење.м, које се, зтuи.м, нейресШано йровла
чи кроз цели Шок йојаве као ciiiaлнo заgоцњење у варијацијама јачине
Шо2а gейресивно2 узрока. Улогу првога узрока играла би директна и

стална тежња везана за акцију светлосних зракова да, редукујуhи сре

брну со појачава црнило; та директна акција изазива после некога вре
мена у редукованоме слоју једну реактивну акцију, која игра улогу
депресивнога узрока, изазивајуhи инверзну модификацију осетљивог

слоја, мењајуhи се, при том, тако да је јачина те депресивне тежње про
порционална величини ефекта директне акције, али онаквог какав је

био у једном извесном тренутку пре тога.
Механизам формираља и коаiулације колоиgа.

-

Кад се у какав

алкални раствор кане једна кап уља и смеша добро промуhка, уље се
растури по раствору у облику безбројних сиhушних, једне од друге изо
лованих капљица, образујуhи једну емулзију. Величина се тих капљица

може смањивати до те мере да се емулзија претвори у колоид. У таквој
фази појаве, поред кохезионих сила које су веома јаке пошто су међу
собна растојања капљица веома мала, капљице ипак остају изоловане
једна од друге и понашају се као самосталне јединке. Међутим, често

какав напрасан, тренутан узрок (нпр. електрично испражњавање) учи
ни да се такав колоид нагло, у тренутку, стапањем капљица коагулише.

И Peпin своди објашњење појаве на један механизам коме се може

дати овакав облик: узајамно конйiрабалансирање gва .међу собом анШа2онисiПична узрока, jegнoz и.мйулсивно:Zа С 1 и jegнo:Z gейресивно2 Съ зави
сних йо јачини og величине йloiТtaлuiiie~ua eфeкiiia, а йри чему се gейре

сивни узрок .може .мeњazuu gисконiТtинуално, са найрасни.м йаgо.м, који
има за йослеgицу наzлу варијацију ефеюuа у смислу и.мйулсивно2а узрока.

Наиме, капљице уља растурене по алкалној течности електришу
се додиром са течношhу и све у једноме истом смислу, услед чега се ме-
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ђу њима јавља репулзивна електрична сила (депресиван узрок С 2 ). Ова

је сила контрабалансирана кохезионом силом (импулсиван узрок

С1 )

међу капљицама, која се јавља кад су ове врло блиске једна другој; она
је атрактивна и зависи, као и она прва, од међусобних растојања ка

пљица (која играју улогу тоталитета ефекта). Појава је ушла у стацио
нарно стање од тренутка кад су та растојања тачно толика колика би

била потребна да би се те две силе држале међусобно у равнотежи.
Али, ако се, на који било начин, капљице напрасно ослободе за њих

везаног електрицитета (напрасни пад депресивног узрока), атрактивна
кохезиона сила, оставши некомпензована, извршује у тренутку своју

акцију, стапајући међу собом капљице и изазивајући коагулацију ко
лоида.

То је, уосталом, и принцип једнога начина вештачког растурања
магле. Ова није ништа друго до један нарочити колоид састављен из
сићушних капљица, растурених по ваздуху, у коме остају одвојене једна
од друге акцијом репулзивне силе што произлази од њихове елек
тризације у једноме истоме смислу. Ако се у атмосфери изврши напрасно
испражњавање електрицитета супротног смисла ономе кога је елек
трицитет везан за капљице, ове се изложене тада акцији само кохезио

них сила, у тренутку згушњавају у крупне кишне капи, остављајући ат
мосферу чисту и про видну.
Механизам нормалних хомоiепих хемијских реакција.- У очима

какву полимолекуларну хемијску реакцију у којој би и активна тела и
продукти реакције били течни, са претпоставком да њен нормалан ток

није поремећен никаквом секундарном реакцијом у истој смеши. Брзи-

.

на промена концентрациЈе

.

смеше по Једноме, ма коме,

од продуката

реакције, мењаће се поступно од једног тренутка до другог и то про
порционално производу концентрација w 1, w 2 , .... , W 11 , смеше по актив

ним телима. Са друге стране, у сваком тренутку постоји међусобна про
порционалност између количина продуката реакције формираних од
почетног тренутка ове до тренутка у коме се посматра; то са собом

повлачи и међусобну пропорционалност између концентрација s 1, s 2 , ....
sm смеше по тим продуктима. Ако се узму за дескриптивне елементе

појаве концентрације s 1, s2, .... , s11 , ове ће се у току појаве мењати тако као
да су те промене изазване једним скупом трансформаторских сила, од ко
јих се свака мења пропорционално свакој од концентрација

w1, w2, .... , W 11 •
n-s

Поред тога, дескриптивни елементи су међу собом везани скупом од

непроменљивих веза које се састоје у пропорционалности n мање једне
од њих са п-том. Те трансформаторске силе, од којих свака тежи да

повећа одговарајућу концентрацију sk као свој непосредан објекат,

слабе у току реакције у мери у којој се ова развија и приближује крају,
јер концентрације

w1, w2,

.... ,

wm

којима су оне пропорционалне, опада-
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ју све брже; свака од тих сила нестаје кад је реакција приведена кр,1ју,
јер је тада сведена на нулу бар једна од концентрација w, а јачина те
силе је пропорционална свакој од ових.

Механизам појаве припада, дакле, типу овакве врсте:

n gескрий
og n и.мйулсивних фaк
нейосреgан oбjeкaili јеgан og iliиx

Шивних еле.менаiliа .мењају се йоg уiliицаје.м скуйа

iliopa og којих

сваки, као узрок, и.ма за

еле.менаiliа; йореg

ilio'ia,

скуй

og (n-s)

нейро.менљивих веза .међу еле.мен

Ши.ма на.меhе овима иcilioвpe.мeнocili рашhења; са.ми факiliори слабе у
ilioкy йојаве у .мери у којој извршују своју акцију и йociliajy неосеiliни

каg се eфeкaili развије

go

извесне .мере.

Такав тип механизма има за ефекат скуп оваквих конкретних по
јединости тока реакције.

Свака

he

се од концентрација

s

мењати у току реакције, али све

слабије, тежеhи једној граници чију величину неhе преhи. Ток реакције

he

се поступно све више приближавати једном стационарном режиму,

који

he

бити достигнут кад се исцрпе једно, које било, од активних тела

у њој. Диференцијалне једначине, које аналитички изражавају такав
тип механизма, дају могуhности да се тачно одреде јачине концен
трација, било s0 , било s, од почетка реакције до једнога, ма кога тренут
ка у току ове. У случају нпр. мономолекуларних реакција, концентра
ција смеше по продукту реакције мења се у току времена по једној екс

поненцијалној кривој линији која се, прошавши кроз координатни по
четак, монотоно пење и приближује својој асимптоти паралелној оси
времена, а која је израз стационарног режима појаве. У случајевима по

лимолекуларних реакција, крива линија што представља дијаграм је
дне, ма које од концентрација

s,

сложеније је аналитичке природе но за

мономолекуларне реакције; и она има асимптоту паралелну оси време
на, а скуп тих асимптота Је израз стационарног режима.

Разни секундарни фактори могу реметити такав нормалан ток
појаве, утичуhи нпр. на промене коефицијената инерције, или коефи
цијената утицаја трансформаторских сила. Улогу ових последњих кое

фицијената играју константе брзина реакције, а оне се мењају дејством
топлоте, притиска и др. Те секундарне промене деформишу нормалне

дијаграме концентрација, али не мењајуhи им пролазак кроз коорди
натни почетак и стационарни режим изражен асимптотама. Кад секун
дарни фактори имају за ефекат рашhење коефицијената утицаја транс

форматорских сила, лукови кривих линија на дијаграмима биhе дефор
мисани у правцу навише; кад имају за ефекат опадање тих коефиције
ната, криве

he

Eфeкiiiu

бити деформисане у правцу наниже.
iiipaнciioзuцuje eлe.мeuaiiia на

особинама

изо.мерних

хе.мијскихјеgињења.- Нека је С 1 , С2 , С 3 , ... низ хемијскихједињења која

се међу собом разликују по хемијском саставу тиме што је један елеме-
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нат или функционална група Е 1 , што се налази у једињењу С 1 , смењена

другим каквим елементом или групом Е 2 у једињењу С 2 , елементом или

групом Е3 у једињењу С 3 итд. Нека је а коефицијенат који дефинише
какву одређену физичку или хемијску особину, а која би се мењала од
једнога једињења

Ci,

за које је везана вредност а; тога коефицијента до

другога Съ за који се везује вредност ak истог коефицијента.
Нека су елементи, или групе Е, поређани по одговарајуhим и

растуhим величинама коефицијената ai, тако да у низу Е 1 , Е2 , Е 3 , ... кое
фицијенат а; расте са индексом

i. Искуство показује да има таквих ни

зова (Е) за које, и за поједине коефицијенте а, peg чланова ociilaje uciilu,
па ма који био скуп С 1, С 2 , С 3 , ... у коме се то посматра. Тако нпр., суп

ституција хлора, брома, ј ода флуором, или брома, ј ода хлором, или ј ода
бромом, има увек за ефекат йови~uавање температуре кључања. Низ Fl,

Cl, Вг, Ј игра, дакле, улогу једнога инваријантног низа Е 1 , Е2 , Е3 ,

... у погле

ду температуре кључања, па ма каква била врста једињења С 1 , С2 , С 3 , ...

Нека је, са друге стране,

D 1, D 2 , D 3,

, .. низ једињења која се међу

собом разликују по хемијском саставу тиме, што један исти елеменат,
или функционална група Е горњег низа Е 1 , Е 2 , Е 3 , ...

за коју је везан

коефицијенат а, фигуришу у једноме хемијском комплексу

њењу

G1 у

једи

D 1, у комплексу G2 у једињењу С 2 итд.

Нека су групе

G; поређане по одговарајуhим растуhим величинама
коефицијента а, тако да у низу G 1, G2 , G3 , ... коефицијенат ai расте са
индексом i. Искуство показује да има таквих низова (G) за које, и за
поједине коефицијенте а, peg чланова ociilaje uciilu, па ма који био скуп

D 1, D 2 , D 3 ,

... у коме се то посматра. Тако нпр. у једном низу изомерних

монохалогених једињења највиша је температура за једињење у коме је
халогена у групи СН2 , а најнижа је у једињењу у коме је халогена у
групи СН. Низ СН 1 , СН2 , СН3 , игра, дакле, у групи температуре кључања

улогу једнога инваријантног низа

G 1, G2 , G3 ,

... за сваки халогенски еле

менат, па ма каква била врста халогенских једињења
зови Е 1 , Е2 , Е3 , ... и

G 1, G2 , G3 , ...

D 1, D 2 , D 3 ,

... Ни

састављају, дакле, један gвociilpyкu инва

ријанШни низ, везан за особину чију јачину дефинише коефицијенат а.
У очима сад један низ

D 1, D 2 , D 3 ,

...

изомерних једињења, од којих

свако садржи више елемената Е, који су исти за цео тај низ једињења, и

више комплекса
њење

G

који су такође исти за цео тај низ, тако да се једи

Di разликује од једињења Dk само йо расйореgу елемената Е у

ogzoвapajyhuм њиховим комйлексима

G састављају један двоструки

G.

Претпоставимо да низови Е и

инваријантни низ везан за особину дефи

нисану коефицијентом а, тако да смисао промена тога коефицијента, тј.
његово йовишавање или ойаgање, зависи од тога да ли се у тим низови

ма прелази од члана нижега ка члану вишега ранга, или обрнуто. Такав

један прелаз може бити асимилиран једноме дисконтинуалном узроку,
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импулсивном или депресивном, према смислу у коме се врши прелаз.

Више таквих узрока суперпонирају се и, према њиховоме смислу, та

суперпозиција одређује да ли he особина, дефинисана коефицијентом а,
бити појачана или ослабљена. Тако нпр. кад год се, прелазеhи од једно
га једињења Di, на друго из истога низа, не изврши никакав прелаз зде
сна налево ни у низу Е, ни у низу

G,

особина

he

бити йојачана; кад год

се не изврши никакав прелаз слева надесно, особина

То

he појачавање или слабљење

he

бити ослабљена.

бити мање инШензивно кад се изостави

који од тих прелаза. Преведено на конкретне факте, то доводи до ових
појединости:
Од три изомерна једињења,

D 1, D2 , D 3, која садрже један а том хло

ра и један атом брома, оно које садржи групе

CHCl и CH2 Br кључаhе

на

температури вишој од оне на којој кључа једињење што садржи групе
CClВr и СН 3 , а на температури нижој од оне на којој кључа једињење
што садржи групе СН2 и CHClВr. Једињење које садржи групе

CHCl и
CH2Br кључаhе на температури вишој од темпера'fуре кључања једиње
ња што садржи групе CHBr и CH2Cl. Тако нпр. једињење CHз-CHCl-CH2 Br
кључа на температури од 119°, докједињење CHз-CHBr-CH 2 Cl кључа на
. температури од 112°, једињење CH2Br-CHBr-CH2Cl на 195°, а једињење
CH2 Br-CHC1-CH2Br на 202°. Слично се констатује и за истовремену суп
ституцију хлора флуором и брома хлором или јадом, или хлора бромом
и брома јадом итд.
Било би од интереса проверити такве закључке и за друге коефи
цијенте а, нпр. за специфичну топлоту, латентну топлоту испаравања,
коефицијенат истезања, индекс преламања, специфични електрични
отпор, разне друге коефицијенте оптичке, магнетске итд. и за друге
групе изомерних једињења.

Механиза.м синхронизације йојава са слабљени.м осцилација.ма
које йроисiiiичу

og

йериоgичних узрока.

-

Кад се у току какве перио

дичне појаве са поступно слабљеним синусоидалним осцилацијама поја
ви ма какав периодичан узрок Х, појава
што

he

he

се променити на тај начин

се у њој појавити суперпозиција више осцилаторних појава:

једне која се убрзо после тога гаси и која има периоду појаве пре акци
је узрока Х, и других, у ограниченом или бескрајном броју, са одговара

јуhим периодама које су аликвотни делови периоде првобитне појаве и
које формирају један хармонијски ред. Свака од ових последњих пред

ставља по једну елементарну појаву и такве појаве играју, наспрам

целокупне резултујуhе појаве, улогу коју играју хармонијски звуци у
специјалнијем акустичком проблему. Утицај ових елементарних појава
све је слабији уколико им је виши ранг (тј. уколико је виши ранг места
што заузимају у хармонијском реду) и он постаје неосетан почевши од
једног довољно високог ранга: максималне амплитуде теже нули кад
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ранг расте. Дефинитиван режим своди се, дакле, на један мали број тих
елементарних поЈава.

Факт који се нарочито истиче међу осталим појединостима појаве
и који игра важну улогу у механизмима многих појава, јесте овај: ма
како узрок Х био неправилан, у току појаве се поступно уводи једна вр
ста синхронизације осцилација узрока и ефекШа: појава, која се испрва

налази у једноме нестабилном, променљивом режиму, улази поступно у
један стабилан, непроменљив, дефинитивни режим у коме се њена
йериоgа изједначује са периодом узрока Х. Овај стабилан режим насту
па утолико брже уколико је већи коефицијенат утицаја онога узрока у
појави од кога произлази слабљење њених осцилација.
Та феноменолошка слика има, као своју инверзну слику у конкре
тном свету факата, механизме синхронизације у великоме броју разно

врсних физичких појава. Такав је нпр. случај код осцилације бродова
услед морских таласа, са којима се синхронизирају друге осцилације,
као нпр. оне што проистичу од кретања машинских делова на броду. На

исти се механизам наилази и у појавама океанских прилива и одлива; у
појавама синхронизације у разноврсним вибрационим инструментима

(нпр. у Helmholtz-oвим резонаторима, у Воиrgеt-овим мембранама, у
Mel'cadier-oвoм монотелефону, у Неrz-овом електричном надраживачу и

резонатору), при појавама синхронизације механичких и електричних
система у експериментима

Cornu-a итд.

Вероватно је да исти механизам

игра важну улогу и у светлосним појавама и да из њега потичу извесне
оптичке особине материје, као што су: апсорпција, емисија, флуоресцен
ција. Вероватно је, такође, да ће се на сличне механизме наићи и у

физиолошким појавама, у којима се истовремено јављају периодични и
реактивни узроци, тако да први уносе пертурбације у какву осцилатор
ну појаву која поступно и лагано слаби услед утицаја ових других узро

ка, а на начин предвиђен горњом феноменолошком сликом.
Механизам јакоi iiојачавања слабих iiериоgичиих iiojaвa врло
слабим iiериоgичии.м узроцима. -Извесне се појаве састоје у пертур

бацијама које уводе један скуп (Х) периодичних узрока у какву појаву
што већ постоји и која се састоји у слабим осцилацијама око једног ста
билног равнотежног стања. Кад се периода једног или више узрока што

састављају скуп (Х) поклапа са периодом првобитне појаве, резултујућа
појава ће се састајати у суперпозицији:

а) првобитних осцилација, онаквих какве су биле пре акције ску
па (Х);

б) периодичних осцилација које изазивају они од узрока скупа (Х)
чије се периоде разликују од периоде првобитних осцилација; ампли
туде су тих осцилација непроменљиве у току појаве;
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в) периодичних осцилација које изазивају они од узрока тога скупа
чије се периоде поклапају са периодом првобитне појаве; амплитуде
тих осцилација постају све веhе у току појаве и у томе повеhаваљу нису
ничим ограничене.

Факт, при томе, који има велику феноменолошку важност и даје

кључ за објашљеље појединих, без тога несхватљивих појава, састоји се
у томе што јеgна слаба, мало инШензивна йојава може биШи јако йоја
чана јеgним скуйом йериоgичних йерШурбаШорских узрока, йа ма коли

ко ови били слаби. Једну од инверзних слика такве феноменолошке
слике даје нпр. пертурбирано кретаље локомотиве, са балансираљима
веhим од оних што би потицала од непосредних узрока који их произво
де; таква балансираља произлазе од пертурбаторских узрока везаних
за периодично кретаље клипа и полуга на машини, чиЈа се периода пок

лапа са периодом моторних точкова. Једну инверзну слику такође даје
и

.

ПОЈава

резонанце

при

.

апсорпциЈи

светлосних или топлотних ради-

ЈаЦИЈа.

Механизам iiepиogичнociiiи мирисних е.манација у цвeiiiy биљака.

-

Јачина се мирисних еманација код биљака, чији цвет испушта мирис,

· меља периодички,

пролазеhи наизменице кроз максимуме и минимуме

који одговарају наизменичности дана и ноhи. Констатовано је да те
еманације појачава влага, а да их слаби утицај сунчеве светлости. На
чин на који

Mesnard, на основу тога, објашљава појединости појаве,

сво

ди се на један прост механизам овакве врсте: симулШана акција gва
йериоgична, меi)у собом атuа2онисiuична узрока. Улогу импулсивног
узрока игра тежља, везана за влагу, да појачава ослобађаље мирисних
састојака у цветним hелијама, помажуhи, у исто време, и избациваље
таквих материја из епидерме цвета. Улогу депресивног узрока игра

тежња која карактерише акцију сунчеве светлости да паралише такав

утицај влаге, са једне стране својом хемијском акцијом, којом олакшава
трансформације мирисних састојака, а са друге стране својим механи
чким утицајем, којим слаби притисак у цветним hелијама. Оба су узро
ка периодична, растуhа и слабеhа наизменце, са појавом дана и ноhи.
Механизми орiанских онgулација.

-

Запажено је да се срчани

мишиh не понаша подједнако према електричним надражајима једне
исте јачине: у извесним тренуцима ти су надражаји врло осетни, у
другим потпуно неосетни, са свима градацијама између тих екстрема, и
то тако да надражљивост зависи од величине размака времена коЈе Је

протекло од последљег надражаја до онога који се посматра. Наиме,

Marey је

запазио ове појединости такве појаве: кад је надражај извршен

у једноме тренутку врло блиском ономе у коме срце почиље једну од
својих нормалних контракција, јачина је контракција, у првих мах, уто
лико веhа уколико је тренутак надражаја даљи од почетка нормалне
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контракције. Кад се ексцитираље буде вршило у разним тренуцима,
рачунајући од почетка нормалне контракције, надражљивост, мерена

.

. .

величином контракциЈе КОЈУ Је у стаљу да изазове у датоме тренутку

један исти надражај, показује известан ритмички карактер, пролазећи
редом кроз све фазе, почевши од фазе неосетљивости (Маrеу-ева ре

фракторна периода надражљивости), до фазе максималне осетљиво
сти. Такве се ритмичке варијације огледају и у величини размака вре
мена које протиче између тренутка кад је извршен надражај и тренут

ка у коме почиље контракција (изгубљено време): овај, кад је елек
трични надражај врло близак почетку нормалне контракције, има једну
своју максималну вредност и смаљује се у мери у којој се тренутак на

дражаја удаљује од тога почетног тренутка, пролазећи кроз један мини
мум, растући од тада опет до једне максималне вредности, опадајући до
једнога минимума итд. Срчани је, дакле, мишић карактерисан не само
ритмичким функционисаљем већ и ритмичком надражљивошћу.
Једно од објашљеља појаве садржано је у оваквој једној феноме
нолошкој слици: један интензиван, тренутан узрок С 1 својим импулсом

изведе дати систем од љеговог стационарног стаља

(S),

у које се он,

остављен сам себи, враћа једним дужим или краћим низом аморти
зираних осцилација. У једноме тренутку

Q,

у току тог враћаља у ста

ционарно стаље, јавља се, опет напрасно, исти тренутни узрок С 1 , пер

турбирајући нормално враћаље у стаље

(S). Према тренутку е, тј. према

томе да ли је у томе тренутку смисао варијација љеговог непосреднога
објекта (О) онај исти кога је и љегов импулс, или су супротног смисла,

узрок ће имати за ефекат нагло удаљаваље система од стаља

(S),

или

напрасно слабљеље тога удаљаваља, тако да ова постају и неосетна. То
би се исто понављало и са интермитентним низом импулса, који би уза
стопце извршивао тренут ан узрок С 1• Механизам би, дакле, био сведен

на овај тип: акција јеgно2 gисконiйинуално2 низа .ме!Ју собо.м јеgнаких,
инiйер.миiйенiйних, интензивних, iuренуiйних узрока на јеgан објекаiй
који, чи.м акција Шакво2а јеgно2 узрока йресiйане, Шежи

ga

се враШи у

своје сШационарно сШање јеgни.м низо.м а.морiйизираних осцилација.
Улоге тренутних узрока играли би надражаји мишића; улогу уда

љеља од стационарног стаља (нормалног стаља мишића), које се има
с:м.атрати као тоталитет непосредног објекта тих узрока, игра позитив
на или негативна величина контракције мишића; улогу непосредног

објекта брзина контракције. Надражљивост мишића (мерена величи

ном контракције) биће већа или маља, или и сведена на нулу (као што
је за време рефракторне периоде), према тренутку

8

у коме се врши

надражај, наиме, прма томе да ли је у томе тренутку брзина контрак

ције мишића истога смисла као и она кога је и импулс надражаја, или су
супротног смисла.
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Кад би у горљем механизму импулси, везани за поједине узастоп
не надражаје, били међу собом неједнаки, дијаграм би надражљивости,
у разним тренуцима између тих надражаја, имао најразличније облике,
према релативним величинама и смислу тих надражаја. У специјалним

случајевима, кад би ти импулси били увек супротног смисла брзини
контракције у тренутку у коме се они врше, а по својој апсолутној вред
ности утолико јачи уколико је та брзина јача, дијаграми би се надра
жљивости, у размацима времена између надражаја, свели на криве ли

није са врло малим бројем (и врло јаким амортизираљем) осцилација;
кад би импулси били подесно одмерени према контракцијама, такав би

се дијаграм свео на криву са само једном осцилацијом, која се одмах
затим неосетно разликује од осовине вредности времена.
Према испитиваљима која су вршили

Richet

и

Broca

о надражљи

вости нервнога центра (мереној, такође, љоме изазваним позитивним и
негативним контракцијама), у дијаграмима те надражљивости има се
овај последљи случај: надражљивост у једноме датоме тренутку е зави
си од размака времена који је протекао од ранијега надражаја до тре

нутка е, и има само једну осетну осцилацију. Објашљеље појаве може
се имати у феноменолошкој слици наведенога облика: акција jegнo'ia
gисконШинуално'i, риiймичко'i низа iйренуiйних, йо смислу и јачини

нејеgнаких узрока С 1 , С 2 , С 3 , •.. на какав сисiйем који би се, осiйављен
сам себи, јеgним низом аморiйизираних осцилација, изазваним јеgним

ранијим имйулсом, враhао у своје нормално, сiйационарно сiйање, а каg
је йри iйоме сваки gоцнији имйулс везан за узроке С 1 , С 2 , С 3 , ... суйро
iйно'i смисла нейосреgноме објекiйу своје акције, и iйо йо айсолуiйној

вpegнociiiи уiйолико јачи уколико је овај йо вреgносiйи веhи.
То је, одиста, механизам на који се своди објешљеље појаве у об
лику у коме су је дали

Richet и Broca.

Према овим испитивачима, кад се

у нервноме центру деси какав надражај, овај изазива, у исто време,
извесним физиолошким процесом, један реактиван импулс, супротног

смисла првоме, који се противи модификацијама што их овај тежи да
изазове, и који је утолико јачи уколико у томе тренутку буде већа
надражљивост. Сваки би од таквих реактивних импулса играо улогу

једнога од тренутних узрока С 1 , С2 , С 3 , ... предвиђених горљом темом.

Њихову егзистенцију чини, уосталом, врло вероватном и појава "ми

шићног звука", коју је раније констатовао

Helmholtz:

кад се тетанизира

какав мишић електричном струјом, са прекидима произведеним вибра
цијама једнога дијапазона, може се пажљивим слушаљем чути у миши

ћу исти звук који издаје и дијапазон, што показује да се у мишићу врше

наизменичне контракције и истезаља акордирана са узроком који их је
произвео. Међутим, кад се мишић тетанизира вољним актом, у љему се

и тада може разликовати известан звук, за који је

Helmholtz

нашао да
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има за периоду вибрација

lf20 секунде. Кад се тај факт приближи ономе
при вештачком тетанизирању мишиhа електричним импулсима, оправ
дан је закључак да узрок мишиhним ондулацијама при вољном тетани
зирању треба тражити у церебалним импулсима са периодом од

1f20 се

кунде, а што, у исто време, чини вероватном и ефективну егзистенцију
горе наведених реактивних, тренутних узрока С 1 , С 2 , С 3 , ...

Од интереса је и специфична физиолошка улога коју

Richet и Broca

придају овим реактивним импулсима при продукцији вољних аката.
Та се улога састоји у томе да сведе на што мању меру размак вре

мена потребан ондулацијама (изазваним једним импулсом при каквоме
вољном акту), да се осцилације амортизирају до мере у којој

he

поста

ти неосетне и да се на тај начин припреми терен акцији новога вољног

импулса, како би ова била што одређенија, без пертурбација унесених
веh постојеhим ондулацијама од ранијега вољног импулса, и то у што
краhем размаку времена после овога. Улога је, по својој феноменоло
ШКОЈ природи, идентична са улогом тренутних, променљивих и по сми

слу и по јачини електромоторних сила, које, по методи

Lord Kelvin-a, тре

ба пуштати у подморски кабл при трансмисији сигнала да би све биле
што рационалније и што економичније употребљене, тј. да би се кабл,
после једнога трансмитованог сигнала, што пре довео у своје нормал
но, неутрално стање, у коме би био спреман за трансмисију новога сиг

нала. Она је идентична и са улогом импулса, који, у разним моментима
за време лагано амортизираних осцилација балистичног галванометра,
треба придавати овоме да би се овај у што краhем времену после тога
првобитног датог му електричног импулса, чија се јачина имала мери
ти, довео у своЈе равнотежно стање и тиме учинио спремним за при

мање и мерење нових еЛ:ектричних импулса. Експерименат, штавише,
показује да је периода поменутих ритмичких реактивних физиолошких

импулса утолико краhа уколико је вољни акт енер2ичнији, што је та

коlЈе у сагласности са појединостима које се предвиђају из горње шеме
механизма.

Сличне феноменолошке слике дају објашњења и великога броја
других органских ондулација, као што су нпр.:

1.

нервне ондулације при ексцитирању нерава, које је проучио

Charpentier и које се

састоје у томе што нервна надражљивост, у размаку

времена између два узастопна надражаја, пролази најпре кроз макси
мум, а затим кроз рефракторну периоду, на начин сличан ономе горе

наведеном при ексцитирању срчаног мишиhа. Механизам би био исте
врсте као и овај у последњој појави;

2.

ондулације у ретини при светлосним надражајима, које је кон

статовао и проучио

Charpentier. Светлосни зраци изазивају у ретини

.

.

.

извесне реактивне отпоре, позитивне или негативне, КОЈИ се ЈављаЈу не
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само у тренуцима кад зрак падне на ретину, или га нестане, веh и ма

каквој напрасној промени, у позитивном или негативном смислу, свет
лосних надражаја на ретини. Те отпоре, који су увек по смислу супрот
ни директној акцији светлости и утолико јачи уколико је ова енергич

нија,

Charpentier приписује једној

врсти електричне индукције у нервном

систему, нашта указују и сама структура нерава и закон варијације тих
отпора, који је истога облика као и Lenz-oв закон индукције. Егзистен
цију и феноменолошку улогу таквих отпора истиче, уосталом, непо
средно на видик Charpentier-oв експерименат

(experience de la bande noire ),

при коме се један кружни сектор, јако осветљен белом светлошhу пред
црним заклоном, окреhе умереном брзином и гледа се у једноме стал
номе правцу, не креhуhи при томе око: на сектору се, тада, јављају

једна, две или три тамне пруге, које такође имају облик сектора, на јед
наким угловним одстојањима једна од друге, и чије величине опадају по
њиховом бројном реду. Пруге су последИца симултане акције дирек
тних светлосних импулса на ретину и реактивних импулса о којима је

горе била реч.
На феноменолошке слике сличних облика своди се и маса других,
физиолошких, физичких, хемијских итд. појава, као што су нпр. оне
што се састоје у молекуларним модификацијама, произведеним енер
гичним импулсима ма какве конкретне природе и тежње да се систем,

објекат акције импулса, врати у своје првобитно, нормално стање.

Мехапиаа.м ogбpane орiапиа.ма йроiiiив акције .микроба.

-

У бор

би организма против акције патогених микроба главну улогу играју
извесне хуморалне особине које постоје још много пре микробног на

пада, а развијају се нарочито у току овога, заостајуhи још дуго после
њега. Међу тим особинама има их које су неповољне за живот, или кре

тање, или лучење микроба, и које састављају скуп бактерицидних осо

бина. Овима се, у одбрани организма, придружују још и антитоксичне
особине крвног серума, које, иако остају без акције на саме микробе,
помажу ипак организам у његовој борби против њихових отрова.
Све што има утицаја, нарочито трајнијег, на нутритивни активи
тет hелија, у стању је да мења хемијски састав сокова, а тиме и њихове

бактерицидне и антитоксичне особине, утичуhи на тај начин на рецеп
тивитет или отпор организма наспрам болести, као и на трајање и озбиљ
ност ње саме.

Ток једне болести, што произлази од микроба, има се сматрати, у

својим главним цртама, као резултат борбе два претежна фактора:
једнога импулсивног Х 1 , чију улогу игра вируленција патогених микро
ба, једнога депресивног Х2 , чију улогу игра фагоцитарна функција
микрофага и макрофага. Акутне инфективне болести карактерисане
су слабошhу фактора Х2 ; хроничне болести произлазе од његових изме-
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на у неповољном смислу. Имунитет је карактерисан врло интензивним

активитетом фагоцита, а рецептивитет јако слабим тим активитетом.
Између тих двеју крајности постоји поступна градација тих активитета,
а овој одговарају нијансе тока болести.
Један секундарни фактор С (какав лек, инјекција, калемљење,
утицај средине, режим храњења и др.) може вршити:
а) акцију С 1 на импулсивни фактор Х 1 ;

б) акцију с2 на депресивни фактор х2.

И једна и друга од тих акција може бити таква да йојачава или да
слаби одговарајуhи фактор Х 1 или Х2 , или да је у томе погледу инgифе
ренiiiна. Па како се тотална акција фактора С састоји у истовремености
акција С 1 и С 2 , то

he

се за њу, према томе која од тих двеју акција буде

у ствари постојала икаквога је смисла, имати ове могуhне комбинаци

је (в. табелу).
Kapaкiiiep фaкiiiopa С
иремаХ 1

иремаХ 2

Акција фaкiiiopa С
на iiioк болести

импулсивна

депресивна

јако отежавајуhа

депресивна

импулсивна

јако олакшавајуhа
неизвесна

импулсивна

импулсивна

депресивна

депресивна

неизвесна

импулсивна

индиферентна

лако отежавајуhа

депресивна

индиферентна

лако олакшавајуhа

индиферентна

депресивна

лако олакшавајуhа

индиферентна

импулсивна

лако отежавајуhа

индиферентна

индиферентна

неосетна

Од ових девет једино могуhих комбинација активитета једна је,
дакле, са никаквом, две са неизвесном, три са oiiieжaвajyhoм и три са
олакшавајуhом акцијом на ток болести. Подаци, ма колико они били

овлашни, о смислу и начину варијација фактора Х 1 и Х2 , о брзини њи
ховог појачавања или слабљења, о пертурбацијама које, при акцији тих
фактора, изазива појава каквога новог спољњег или унутрашљег узро

ка итд. дају могуhности да се предвиди карактер резултујуhе акције и
појединости њенога ефекта, као и да се току болести да повољан пра

вац. Тако нпр. у треhој од горњих девет комбинација, при којој је крај
њи резултат неизвесност, може имати интереса да се у један исти мах
појачају оба фактора Х 1 и Х2 , тј. и вируленција микроба и фагоцитарна
функција: тиме се подстиче активнија борба међу њима која може учи

нити да фагоцити, недовољно активни пре тога, а стимулирани за јачу
активност, претегну вируленцију микроба и дају болести повољан обрт.
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Механизам варијација йриiiiиска и брзине йри циркулацији крви.
Феноменолошка слика процеса је ова: појава са два дескриптивна

елемента ИЈ и и 2 , који се истовремено мењају под утицајем два фактора:

1.

једнога са тежњом да мења оба елемента у једноме истом сми

слу, и то ономе у коме се он сам мења (јачајуhи или слабеhи);

2.

једнога са тежњом да један од тих елемената мења у смислу у

коме се мења сам фактор, а други у супротном смислу.

У инверзној слици расподела је оваква:
Дескриптивни елементи су притисак иЈ и брзина и 2 оптицаја крви;

њихове варијације потичу од истовремене акције два фактора час исто
га смисла, час антагонистичка, према елементу који мењају. Ти су фак

тори: импулсивна снага срца (фактор ХЈ) која тера крв са више или ма
ње снаге, и отпорни фактор Х2 везан за умеравајуhу акцију малих кон

трактилних судова који својом веhом или мањом контракцијом успо
равају кретање крви кроз артерије или олакшавају њихов пролазак

кроз вене. Тежња везана за фактор ХЈ је импулсивног карактера према
елементима иЈ и и 2 ; тежња везана за фактор Х2 је импулсивна према
елементу ИЈ, а депресивна према и 2 .

Горе наведени примарни факти феноменолошке слике повлаче са

собом као последице ове факте.

А. Кад год фактор ХЈ остаје неизмењен, нормалан, а фактор Х2
ослаби, елеменат ИЈ

ци то

he

he cлaбuiiiu,

а елеменат и 2 jaчaiiiu. У инверзној сли

се испољити у облику ових конкретних факата

(Marey):

а) кад се кичмена мождина пресече гдегод у потиљачноме делу
(што је еквивалентна прекидању акције вазомоторних нерава и олак
шавању проласка крви из артерија у вене), то јако и нагло повеhа брзи
ну крвотока (предвиђено рашhење елемента и 2 као ефекат слабљења

фактора Х2 );

б) у тренутку ширења срчане коморе запажа се убрзавање крво

тока (као симптом предвиђеног рашhења елемен:га и 2 услед слабљења

фактора Х2 ).

Б. Кад год фактор Х2 остаје неизмењен, нормалан, а фактор ХЈ

ојача, оба
слици то

he елемента ИЈ и и 2 у исти мах
he се испољити на овај начин:

бити йојачана. У инверзној

а) кад се пресеку оба вагуса, запажа се нагло повеhање брзине
крвотока и притиска у артеријама (такви пресеци повеhавају честину

срчаног куцања, тј. појачавају фактор ХЈ, што

he

имати, као предвиђен

ефекат, истовремено појачање оба елемента ИЈ и и 2 );
б) стрихнин, појачавајуhи импулсивну снагу срца, повеhава брзину
крвотока и притисак.

В. Кад год фактор Х2 остаје неизмењен, нормалан, а фактор ХЈ

ослаби, оба

he

елемента ИЈ и

u2 истовремено

ocлaбuiiiu. Тако нпр. сте-
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шљаваље аорте (еквивалентна слабљељу импулсивне снаге срца) слаби
брзину крвотока и амплитуду варијација у каротидама.

и1

Г. Кад год фактор Х 1 остаје нормалан а фактор Х2 ојача, елеменат

he јачаШи

а елеменат и 2 слабиШи. То

he

се у инверзној слици испо

љити на тај начин што кад импулсивна снага срца остаје нормална а
отпор се појача, то he имати за ефекат појачаље крвног притиска и
смаљиваље брзине крвотока.

Реципрочни факти, предвиђени горљом феноменолошком сли
ком, испољавају се такође у инверзној слици у облику ових конкретних

појединости, које имају своје важности при дијагностицираљу пореме
hаја органа крвотока:

1. истовремено усйоравање крвотока и слабљење притиска знак је
слабљења импулсивне снаге срца;

2.

истовремено убрзавање крвотока и йојачавање притиска крви

знак је йојачања импулсивне снаге срца;
З. истовремено усйоравање крвотока и јачање притиска знак је
йојачања отпора;

4.

истовремено убрзавање крвотока и слабљење притиска знак је

слабљења отпора;
Кад год нпр. двоструки дијаграм брзине крвотока и притиска крви

(добијен помиhу познатих за то инструмената) покаже да крива линија
брзине силази а крива линија притиска се пеље, то је знак да се морала
појавити каква сметља протицаљу крви.
Механизам yiiiuцaja .механичких c.мeiiiњa на iiioк gucaњa. -Да би
се функција хематозе одржала што ближе своме нормалном стању,

постоји у респираторној функцији једна тежља за одржаљем сталности
запремине ваздуха у дисаљу, у једноме одређеном размаку времена. У
одговарајуhој феноменолошкој слици то је еквивалентна суделоваљу
једнога фактора Х који има регулаторску улогу у погледу варијација
једног елемента и, која се противи променама тоталитета тога елемен
та у поменутоме размаку времена. Па пошто су варијације елемента и

(чију улогу игра количина прuпуштеног ваздуха у јединици времена),
према ритмичком карактеру самог процеса дисаља, осцилаШорне, ефе

кат акције фактора Х (у случајевима кад ова није ометана каквим анор
малним узроцима) манифестираhе се у облику једне врсте ко.мйензаци

је из.меЬу йовеhаваl-ьа а.мйлиШуgа осцилација и у.мањивања чесШине
осцилација, и обрнуто
У инверзној

(Marey).
слици то he

се конкретно испољити у облику ових

факата.

Стешљаваља респираторних канала, смаљујуhи честину дисања,

повеhаhе љегову амплитуду. Исто

he

тако бити и кад се појави каква

препона проласку ваздуха, било у једном правцу (у смислу удисаља или
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издисања), било у оба правца. Напротив, спољна компресија прсију (из
вршена нпр. јаким стезањем трупа каквим широким појасом) произве

шће јако смањивање амплитуде дисања, а јако повећање честине дисања.
Вероватно је да и морбидне промене стишљивости плућа, које би

дејствовале као сметња дисању, имају сличан утицај на ток овога, у
коме би се случају и при таквим променама могле предвиђати поједи
ности тога тока.

Механизам нор.малиих и iiaiiioлoшкиx iiojaвa iipи iiроgукцији
вољних aкaiiia.

-

Према теорији

Th.

RiЬot-a, механизам продукције

вољних аката пресликава се у овакву феноменолошку слику:

1.

међусобно контрабалансирање једнога скупа антагонистичких

фактора, једних импулсивних, других депресивних; први се појављују
напрасно и изазивају реакције и отпоре депресивног карактера;

2.

акција једних и других фактора координирана је тако да у њој

постоји један одређен хијерархијски ред;

3.

акција и координација се врше у једномеодређеном скупу при

лика који је повољан или неповољан за поједине процесе, играјући у
поЈави улогу терена.

У инверзној је слици овакав распоред улога:
Улоге импулсивних узрока играју импулсивне покретачке тежње,
везане уопште за свако стање свести, за сваки осећај, за сваку идеју, и
које би, ничим некомпензоване, незадржане, чиниле да стање свести

одмах пређе у акт. Тежња је јача или слабија уколико је јача афектив
на страна тога стања од најинтензивнијих тежњи, везана за јаче емоци
је, страсти које у тренутку, брзо и брутално као код рефлекса изазива
ју акт, до неосетних тежња, везаних за апстрактне идеје, где су оне све
дене на своЈ минимум.

Улоге депресивних узрока играју депресивне, активне или реак

тивне тежње, везане за извесна афективна стања која су, најчешће, иза
звана самим импулсивним узроцима, и која се, јаче или слабије, противе
акцији импулсивних тежња. И јачина тих депресивних узрока јако вари
ра од једног до другог афективног стања за која су везани, од интензи

вне депресије која паралише сваку акцију (страх, ужас) до минималнога, једва осетног отпора који само унеколико умерава акциЈу импулсивних тежња.

Координативну улогу игра моћ индивидуе да своја акта координи
ра међу собом, да их управи у одређеном правцу, да их субординира
одређеном циљу, и да им, у потребној мери према циљу, регулише
јачину и смисао.

Улогу терена игра општи карактер личности, који као колекти
витет олакшава или отежава акцију једнога истога импулсивног или

депресивног узрока, чинећи је осетнијом или неосетнијом.
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Продукција аката је (вољна акција), као последица тако распоре
ђених улога, нормална кад релативне јачине импулсивних или депре
сивних узрока варирају у извесним, одређеним границама, у којима се

оне, у одређеним случајевима, крећу код нормалних индивидуа; кад је,
поред тога, координативна подобност довољно развијена а терен акци

је није такве природе да ту акцију чини немогућном, или је слаби до
мере КОЈа карактерише неактивност.

Кад све те погодбе скупа нису задовољене, вољна акција улази у

йаШолошку фазу: механизам је Шаgа каракШерисан оgре!Јеним анома
лијама имйулсивних или gейресивних узрока, или Шеренске или коор
gинаШивне уло2е, и има за последице одређене типове аномалија у са

мој продукцији аката, као што су нпр. ове:

1. кад је код индивидуе

ослабљена нпр. осетљивост (аномалија Ше

ренске уло2е, што у већини случајева долази од једне опште депресије

виталних функција), акција је импулсивних и депресивних узрока осла
бљена кадшто у толикој мери да међу њима и нема борбе, и да се резул
тат своди на неактивност, индоленцију, а у крајњим случајевима на оп
шту непокретљивост, при КОЈОЈ стања свести никако не доводе до аката;

2.

кад су импулсивни елементи сувише интензивни или сувише

нагли, неодољиви (аномалије имйулсивних узрока), акт се остварује од
мах, брутално, и има карактер аутоматског рефлексног акта, без прет

ходне борбе импулсивних и депресивних узрока, или са борбом која се
брзо свршава у корист таквих неодољивих импулсивних узрока;

3.

кад су депресивни узроци сувише интензивни (аномалије gейре

сивних узрока), као што је нпр. случај великог страха, тако да их импул
сивни узроци не могу савладати, наступа неактивност, при којој стања
свести не доводе до акта. Томе се обично придружују и аномалије само
га терена: општа реактивна немоћ индивидуе, која обележава слабост

карактера, или дефекат виталних функција и која, каткад, придружена
сувише

интензивном

депресивноме

узроку,

доводи

и

до

потпуног

уништеља вољне акције;

4.

дешава се да је састав вољног механизма у свему осталом нор

малан, али да аномалија коорgинаШивне уло2е спречава нормалну

вољну акцију. Наиме, дешава се да су и импулсивни и депресивни еле

менти нормални и у нормалним пропорцијама, али да им недостаје ме
ђусобне координације и субординације, која чини да импулси конверги
рају према одређеноме циљу, која задржава и регулише импулсивне

или депресивне тежње, а које би без ње могле сувише ојачати итд. Сва
ки узрок делује тада сам, на свој начин, у своме правцу; у општем нере
ду тежње које побеђују јесу најчешће бруталне тежње, трагови инстин
кта, које, као најјаче, најобузданије, дају дефинитиван карактер резул
тујућем акту. Једна варијанта таквих случајеваје анана коју се наилази
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у ћудљивости или хистерији, са том разликом што тада тежње које пре
овлађују могу бити извесне импулсивне или депресивне тежње вишега
ранга. Активност индивидуе је врло променљива, мобилна, нестабилна,
напрасна, са наглим скоковима при своме јављању, нестанку или вари

јацијама. Слабост или одсуство координативне, регулаторске моћи чи
не да су акти недисциплиновани, несређени, као и сама стања свести
што их изазиваЈу.

Механизам puiii.мuчкoi раз.миожавања opiaucкux фела.- Меха
низам се пресликава на феноменолошку слику овакве врсте: промене
дескриптивног елемента акцијом три фактора:

1.

једнога импулсивног, који испрва јача, па по истеку извесног

времена појачање застаје;

2.

једнога реактивног, изазваног рашћењем самога елемента;

З. једнога активног депресивног фактора који непрекидно јача у
току процеса, и то упоредо са рашћењем елемента, али са извесним
задоцњењем према овоме.

То су у исти мах и примарни факти у типу факта који је изражен
феноменолошком сликом. Из њих се предвиђају, као последице, ови
изведени факти.

Елеменат

he,

испрва расти, и то

под утицајем импулсивног фактора који јача, и сам

he

се продужити све дотле док остала два депресив

на фактора, један реактиван, други активан, не ојачају толико да могу
контрабалансирати импулсивни фактор, што

he

наступити тек после

извесног размака времена. Кад наступи тај тренутак, рашћење
мента имати застој после кога

he почети опадати,

и то

he

he

еле

се продужити

за све време док је импулсивни фактор надјачан другим двама факто
рима. Али пошто слабљење елемента повлачи са собом и слабљење та
два депресивна фактора, а импулсивни фактор ипак при своме сла

бљењу не прелази одређену границу, то

he

наступити тренутак кад

he

се тај фактор по утицају изједначити са заједничким утицајем депре
сивних фактора, па пошто они и надаље слабе, он

he

од тада опет бити

јачи од ова два. Од тога тренутка, после застоја у опадању елеменат
понова почети расти, и ако се спољне прилике не измене, то

he

he

се тако

ритмички понављати.

Расподела улога у инверзној слици оваква је.
Улогу дескриптивног елемента игра број индивидуа у посматраној
области; улогу импулсивног фактора тежња феле да се размножава

расплођавањем; улогу реактивног фактора сметње за размножавање
који потичу из оскудице простора и средстава за исхрану, као и кон

куренције; улогу активног депресивног фактора деструктивни узроци
што долазе од стране непријатеља феле. Сама инверзна слика изгледа

(по

Spencer-y)

овако.
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Кад је један размак времена нарочито повољан за развитак једне
феле, а неповољан за непријатељску фелу, прва се фела размножава
јаче но обично; скуп таквих повољних прилика за размножаваље феле
игра улогу имйулсивноz факШора. Али ускоро затим почиљу се осе
ћати извесни деструктивни утицаји. Ако је фела биљна, а земљиште на
коме она може напредовати доста ограничена, самим тим напредова

љем првобитних јединки све се више отежава напредоваље потољих.
Поред те сметље за размножаваље феле на ограниченом земљи

шту, која игра улогу реакШивноz факШора, јавља се још и један акШи
ван gейресивни факШор: животиље које живе на рачун те биљне феле

(ларве, птице, биљождери) почиљу се јаче размножавати. Ако је фела
животиљска, уколико се више размножава утолико ће бити маље хране

за љене јединке, изузимајући изванредан случај да се покаже и наро
чити прираштај животиља и биља које јој служе за исхрану.
Поред тога, почну се размножавати и животиље које живе на ра

чун те феле, љени паразити, често и болести. Фела, дакле, која се у јед
номе размаку времена пре тога била одржавала у једноме нормалном
броју не може се јаче размножавати а да депресивни фактори, реак
тивни и деструктивни, не почну такође и самијачаШи. То ће учинити да
ће, по истеку извесног времена, размножаваље феле засШаШи. Кад би

био у питаљу само реактивни фактор, онај што потиче од узајамног
стешљаваља и конкуренције, размножаваље би се, после тога застоја,
одржало и даље у ономе стаљу у коме га тај застој затекне; то би стаље
постало перманентни режим. Али активни депресивни, деструктивни
фактор то не допушта; он изазива ойаgање размножаваља и своди га на

један минимум, који наступа у време кад и деструкторска фела толико

ослаби услед смаљиваља хране поступним нестајаљем првобитне феле
да и она сама буде сведена на један минимум. То стаље минимума поста
је тада почетно стаље за једну нову осцилацију: испрва размножаваље,
са својим максимумом, затим опадаље са својим минимумом итд.
Механизам осцилација у екоио.мски.м йојава.ма.- Једно од могу
ћних објашљеља тих осцилација своди се на овакву феноменолошку
слику: промене дескриптивног елемента акцијом два фактора:

1. једнога импулсивног, који испрва јача, па онда у јачаљу застане;
2. једнога депресивног, чије јачаље иде упоредо са јачаљем факто
ра

1,

али не при онаквом стаљу овога какав је у тренутку истовремене

акције оба фактора, већ при онаквом стаљу у каквом је он био пре јед
ног одређеног размака времена.
То су у исти мах и примарни факти у типу факата коме припада
појава. Из љих се предвиђа, као последица, овај, за оно што се овде има

у виду од интереса, изведени факт: појава ће тежити једноме нормал
ном, перманентном, сталном режиму једним низом осцилација које
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нагло слабе у току времена и скоро постају неосетне, да би после из~зе
сног времена отпочео исти циклус промена.

Расподела улога видеће се из инверзне слике која је (по А.

Liesse-y)

оваква.

Регулаторска улога понуде и тражље, кад љено суделоваље није
ометано каквим довољно јаким случајним, непредвиђеним узроцима,

чини да промет има свој обичан, нормалан ток. Такав је случај у земља
ма у којима се послови обављају за готов новац, а немају велику вред

ност. Али је то другојачије у великим трговинским и финансијским
центрима где, поред поменутих фактора, суделују још и спекулативне
тежље, тежље за брзим обогаhељем, као и нарочите трговинске и фи

нансијске олакшице којима се располаже. Тада појава добија осцила
торан карактер: после једне фазе напредности, карактерисане интен
зивним пословима, великим прометом, повишаваљем цена, великим и

интензивним банкарским пословима, одједном настаје застој, nосле
тога наступа нагли пад који обележава фазу једне трговинске, финан
сијске, индустријске итд. кризе. Нагли пад се завршава једним кратким

застојем, за време кога се послови брз9 ликвидирају, па после тога от-

. почиље

поново исти циклус: рашћеље, застој, опадаље, застој итд. Тво

рац теорије периодичности економских појава,

Juglar,

резимира на ова

кав начин појединости тих фаза.
Криза никад не долази одједном, изненадно, без познатих узрока;
њој увек претходи једна фаза напредности, која са собом повлачи и

повишаваље цена. Криза обележава једну фазу у којој се више не

налази купаца, па и повишаваље цена застаје. Промет застаје, а треба
испуљавати раније узете новчане обавезе са роком. Обраћа се банкама

за потребне кредите и продужеље рокова; одговарајући на тражље,

банке појачавају своје портфеље до врло великих размера. За унутра
шљост, ствар се може уредити одлагаљима, вештачким одржаваљима

цена и др., али са плаhањима у иностранству није тако. Губи се вера код
поверилаца и за плаhаље морају се пуштати у промет банчине резерве

у металу. То тада почиље озбиљно претити да резерва буде осетно
редуцирана и морају се предузети нарочите мере да се оне не смаље

преко одређене границе. То је почетак кризе, која обично не траје дуго,
али оставља дубоке трагове у економском животу земље, а поглавито

у форсираној и убрзаној ликвидацији послова који изазивају падове.
После ље наступа потпуно, лагано враhаље ка нормалном режиму и, по

истеку извесног времена, опет отпочиље исти циклус факата.
Како се у томе могу сагледати типови улога садржани у горе наве

деној феноменолошкој слици?
Послови би ишли трајно својим нормалним током кад би то зави
сило само од регулаторске улоге понуде и тражље. Али, у великим
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центрима послова појављује се још један важан имйулсиван факШор, са
тежљом да све више појачава и размножава послове ( спекулираље,
нада и изгледи на брзо богаћеље, привлачност напредних послова и

др.), нарочито стимулираној олакшицама које се имају на располагаљу
кад се послови развијају и напредују (начин да се привлаче купци,
могућности и олакшице код банака, за исплате и др.). Тај импулсивни

фактор, који и сам јача у фази напредоваља послова, гони чак и на пре
териваље док се не дође до потпуне засићености, обележене тиме што
је немогуће више налазити довољно нових купаца, и што се улази у
фазу застоја послова. И тада се почиље појављивати и узимати осетног
учешћа у процесу један фактор дотле скоро неосетан, али чије се суде
ловаље још у тој фази застоја почиље све јаче осећати, који од тада све
више преовлађује убрзавајући фаталан ход ка кризи, која је неизбежна.
То је заgоцнели gейресивни фaкiiiop који произлази од нагомилаваља
обавеза са роком, узетим при ранијим трансакцијама. У фази напре

доваља, трансакције повлаче са собом обавезе које треба испунити тек

по истеку одређеног размака времена; многобројност и замашност тих
обавеза у пропорцији су са замашношћу самих послова у време кад су
узети, а не у време кад им се тежина почиље осећати. Фактор има, да

кле, задоцнелу акцију, дејствујући онакав какав је био раније, у време
напредности послова, у тренутку кад је обавеза узета у пропорцији са
ондашљим пословима. Поред тога, нагомилаваље ранијих обавеза, па

дакле и сам фактор, јачају још за неко· време од почетка фазе застоја,
јер још непрестано пристижу нове обавезе из раније напредне фазе. За
то време импулсивни фактор, напротив, непрестано слаби. Суперпози

ција два фактора такве врсте има за ефекат нагли економски пад са
свима

карактеристичним

појединостима,

које

обележавају

кризу.

После више или маље брзе ликвидације и опорављаља онога што није
сасвим пропало, процес почиље поступно и лагано улазити у Једну нову

периоду, у којој ће се поновити исти циклус факата.
Од интереса је навести да иста феноменолошка слика има за једну

од својих инверзних слика и механизам којима физичари

(G. Sagnac)

објашљавају извесне фотохемијске појаве са нагло слабљеним осцила
цијама, а понаособ један загонетан факт уочен при фотохемијској ак
цији светлости на осетљиву плачу. Својом акцијом на сребрну со свет
лост се редукује и ослобођено сребро чини да плоча постаје све црља.
Ово појачаваље црнила, међутим, не иде упоредо са временом експони

раља: црнило у први мах јача, затим, унеколико опадне, опет почне
расти итд. пролазећи наизменце кроз један низ максимума и минимума
који су све слабији и брзо се губе, постајући и неосетни.

Jansen је

кон

статовао три таква максимума и минимума; остале Је врло тешко запа

зити због брзине којом осцилације слабе. Једно од м:огућних објашље-
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ња тих осцилација даје механизам горњега типа. Потом би се механи
зму јачина црнила, или што је једно исто, количина редуковане соли на
плочи, имали сматрати као непосредан објекат двају узрока горе наве

дене врсте: директна хемијска акција светлости непрестано тежи да,

редукујући сребрну со, појачава црнило, и та би тежња играла улогу
импулсивног фактора у механизму појаве. Ова директна акција изази
ва, после неког времена, у редукованоме слоју једну секундарну, су

протну, акцију која игра улогу депресивног фактора и тежи да потре
ону прву; то чини тиме што изазива инверзну модификацију осетљивог

слоја, и то тако да је јачина те модификације у свакоме тренутку про
порционална величини ефекта директне акције, али не онаквој каква је

. у том

тренутку већ онаквој каква је била у једноме извесном тренутку

пре тога. То је тај задоцнели депресивни узрок што у светлосној појави
игра ону исту улогу коју у горњој економској појави игра нагомилава
ље обавеза са роком, које проистичу из ранијих трансакција.
Механизми фaкaiiia схваliени као борба фaкiiiopa.- Као што је
напред казано, мноштво појава свих конкретних врста асимилира се
борби фактора, чије околности, завршетак и епилог илуструју оно што

се у појави има у виду. Равнотеже и кретања материјалних тела сма
трају се као ефекти контрабалансирања механичких сила у међусобној
борби, а при чему је та борба стегнута у границе механичких веза. Ефе

кти те борбе испољавају се у геометријским и кинематичким поједи
ностима равнотеже и кретања. Борба афинитета хемијских елемената,
у одређеним топлотним, светлосним и електричним приликама, под

одређеним притиском, има као перипетије сам ток хемијске реакције,
са свим његовим кинематичким појединостима, а за резултат продукат
реакције. -Борба дијастаза испољава се као процес варења; многе од
перипетија те борбе испољавају се у борби разних патолошких факата.

-

Борба између микроба и организма има за исход: или победу орга

низма, што се манифестује као успела одбрана организма у тој борби;
или победу микроба, што се манифестује нпр. као акутна болест или

као уништење организма; или једну врсту примирја, равнотеже између
два противника, што се манифестује нпр. као симбиоза.

-

Психолошки

процес продукције вољних аката схвата се као борба два међу собом
антагонистичка скупа фактора, једних импулсивних, других депреси
вних, при чему општи карактер личности игра улогу терена, а коорди

нативна моћ личности координативну улогу. Напред је описано како се

перипетије, ефекти и епилог борбе споља манифестују у облику психо
лошких факата.

-

Размножавање органских фела у једној области

резултат је борбе једног скупа међу собом антагонистичких фактора:
нагона и моћи расплођаваља, сметњи што проистичу из ограничености
простора, оскудице хране и конкуренције, као и деструктивног факто-
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ра што долази од стране непријатеља феле.- Економске осцилације,

фазе напредности, декаденције, кризе и опорављења, схватају се као

перипетије борбе импулсивних и депресивних фактора, а поглавито
тежње за богаћењем и нагомилавања обавеза са роком.
На таква се пресликавања факата на борбу, равнотежу и пореме~

равнотеже наилази на свакоме кораку у књижевности и сваки

haje

дашњем животу. Говори се о борби савести и осећања дужности са

страшћу; о душевним борбама и победи савести; о победи дужности над
правом; о духовној равнотежи код нормалног човека; о равнотежи

између личних симпатија и антипатија; о уравнотеженом буџету; о
повраћају равнотеже органских функција; о равнотежи између продук
ције и потрошње; о користи од нечега која претеже штету од тога. Бо
лест се сматра као један поремећај равнотеже, наговештен боловима и

непријатним осећањем.

Bismarck је рекао: "Фауст се жали на две душе у
Pascal је ре

својим грудима, а у мени је мноштво душа које се свађају."

као да је "цивилизација немогућна без борбе и без сталног трења духо
ва и интереса".

По

G.

Feпero-y, ако у једном друштву има латентн:Их снага способ

них да повећају богатство, војну снагу, културу, а које су, међутим,

.

.

социЈалном равнотежом приморане на инакци]у, рат, пореметивши ту

равнотежу може се убрзати прогрес; али, ако нема таквих латентних

снага које би се пустиле у акцију поремећајем равнотеже ратом, овај
може довести до декаденциЈе и пропасти.

R. Poincare

је често понављао да свака влада треба да има своју

опозицију и да води борбу са овом; они што управљају бродом државе
често би се успавали кад не би били опомињани на оно што треба да
чине и кад би се одржавали у уверењу да је све добро што чине.

У борби се долази до победе или надмоћношћу инпулсивног, или
ослабљењем депресивног фактора, нпр. својом властитом снагом, или
попуштањем противника. Моралисти стога и кажу да се човек уздиже

или својом властитом вредношћу, или глупошћу других.

Инверзне слике такве врсте бескрајно су разноврсне и разнолике.
Директно и инверзно пресликавање појава на борбу фактора, и обрну

то, обележава и најстарије концепције о природним појавама, још од
првих почетака развитка људске свести и сазнања: концепције изра
жене у мийlском йресликавањ у.

Мехапиз.ми фaкaiiia и goia~aja обичпоi жuвoiiia.

-

Догађаји и

факти обичног живота имају такође своје феноменолошке механизме,
који се или непосредно схватају онакви какви су у ствари, или се само

донекле назру, наслуте, па се изражавају подесним асимилацијама. Те
асимилације нису ништа друго до по једна од инверзних слика феноме
нолошке слике механизма посматраног конкретног факта, она која се
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чини најизразитија са гледишта са кога се посматра, најјаснија или нај

подеснија да произведе у свести жељени утисак. Слика често обухвата
само мали број појединости, али ипак са врло мало елемената изража
ва оно што се има у виду и за шта би непосредан и тачан израз био мно

го компликованији и захтевао једно расипаље речи.
У мноштву случајева нпр. феноменолошки механизам факта са

стоји се у суделоваљу фактора са квалитативно одређеним улогама и са
математичким нијансама о којима се знају само квалитативне поједи
ности, нпр. да је нешто веhе или .мање, јаче или слабије од другога нече

га; да брже или сйорије од овога расте или опада, јача или слаби; да је

један фактор, у датоме тренутку, у наg.моhноаuи према другоме итд.
Поред све привидне безначајности таквих података они, пренесени са
феноменолошке у инверзну слику, могу у овој учинити разумљивим
мноштво конкретних појединости, или бар појединих међу љима које се
при томе нарочито буду имале у виду.

Тако се нпр. у механизму разгранаваља појединих језика и љихо

вог диференцираља у дијалекте испољавају две међу собом антагони
стичке тежље, које и саме лингвисте асимилирају центрипеталној и
центрифугалној сили у појавама кретаља. Једна, по љима, тежи да очу

ва јединство језика, делујуlш по једноме општем закону за социјалне
скупове, да им се састанци конформирају једни другима у свему што
доприноси бољем, целисходнијем вршељу заједничких функција. Друга
тежи да дивергентном еволуцијом диференцира језик према областима

и социјалним срединама у дијалекте или у нове језике. Све дотле док је
довољно јако јединство социјалног скупа, или док се овај још не пре
тегне на велике просторе, прва је сила у нag.мohнociiiи над другом: нема

дијалеката и одржава се јединство језика. Али, уколико јединство скупа
слаби и овај се више распростире прва сила постаје слабија, тако да је
друга може надјачати: јединство језика се тешко одржава, а да би се
одржавало, потребна је интервенција нових фактора, као што су: енер

гична акција централне управе (школе, испити, услови за примаље у
службу итд.), утицај заједничке кљижевности, пропаганде итд. Кад та

квих фактора нема, или кад они ослабе, настаје дислокација социјалног
скупа, слична оној коју производи центрифугална сила на разлаба

вљеном или ослабелом машинском делу. Таква дислокација повлачи са
собом и диференцираље језика (А.

Dauzat).

Према једној феноменолошкој слици, није увек тачно да удружени

фактори појачавају тотални резултујуhи ефекат, тако да је овај једнак
збиру појединих ефеката тих фактора, као што је то нпр. случај са ено
пом прутова. Једна инверзна слика тога била би нпр. та да n запрегну

тих коља једнаке снаге неhе брзину кола повеhати n пута; или да лек,

узет у n-струкој дози, неhе учинити ефекат

n пута

благотворнијим; или

193

ИНВЕРЗНО ФЕНОМЕНОЛОШКО ПРЕСЛИКАВАЊЕ

да

n политичара једнаких способности неhе побољшати ситуацију у сво
n пута итд.

јој земљи

Статистика показује истовремено йовеhавање броја аутомобила и
броја несреhних случај ева у аутомобилизму, али је ово друго повеhава
ње брже од првога, поред свега непрестаног усавршавања кола и
љихових руковалаца. Та би повеhавања, остављена самима себи, ишла
потпуно упоредо, исШим Шемйом; пошто то није случај, одступаље се

има приписати једноме новом фактору, несмотрености публике.
Амбиција је један од главних фактора који су подстицали Напо
леона на оно што је радио, а оно што је урадио чинила је да амбиција

све више јача. То је једна од инверзних слика феноменолошког механи
зма, у коме фактор јача уШолико више уколико му јача ефекат. У На
полеоновој активности наилази се и на инверзну слику феноменоло
шког механизма у коме фактор јача и са препонама и отпором на које
наилази.

Моралисти кажу да се човек у једном раду руководи поглавито са
три мотива: моралом, славољубљем и частољубљем. Та су три мотива

код појединаца нејеgнако gозирана и могуhно је, у мноштву случајева,

одредити који од њих и кад йреовлаЬује, па онда предвиђати и поступке
поЈединца.

У свему што се предузме

-

говорио је Наполеон

-

треба дати две

треhине разуму, а оставити осталу треhину случају; повеhати први

разломак значи неодлучност; повеhати други значи претерану смелост.

"Ја се никад нисам хтео причешhивати", каже Наполеон "јер у то
нисам gовољно веровао да би ми то било од благотворног ефекта, али
сам исувише у то веровао да бих га могао оскрнавити."

На сличне појединости се наилази на свакоме кораку и у свакида
шњем животу; свака од њих споља изражава. по коју феноменолошку
појединост везану за посматрани појединачни конкретни факт.

37.

Инверзна слика феномеиолошке улоге терена

Међу осталим феноменолошким улогама, улога Шерена је једна од
најважнијих и најпресуднијих за појаве што се дешавају у феноменским
пољима. У инверзним сликама типских феноменолошких слика та је
улога додељена најразноврснијим конкретним носиоцима. Тако:

У механичким и физичким појавама улогу терена игра феномен
еко поље у коме се појава дешава, са својим особитостима као што су:
распоред маса или другог каквог механичког, топлотног, светлосног,

електричног, магнетског скалара; везе, препреке и пасивни фактори

разних врста, од' којих произлазе олакшице или сметње за ефекте актив-
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них фактора. При хемијским реакцијама те би особитости биле: тем
пература, притисак, електрично стаље, концентрисаност или разређе

ност раствора или смеше, присуство реагенаса који олакшавају или

отежавају реакцију итд.

При размножаваљу једне биљне феле носилац теренске улоге је
земљиште на коме се врши размножаваље, са својим физичким и хемиј

ским саставом, са својом влажношћу, сунчаном обасјаношћу, средљом
температуром и др.

При продукцији вољних аката ту улогу игра општи карактер лич
ности, резултат непрегледнога броја сићушних унутарљих узрока, пси
холошки израз организма, колективни израз великога броја појединих

стаља и тежљи који, као колективитет, олакшавају или отежавају

акцију једнога истог импулсивног или депресивног фактора, чинећи га
осетнијим или неосетнијим, чинећи, код једне индивидуе, преовла
ђујућим какав активни фактор једва осетан за другу личност, парали
зирајући кадшто и најинтензивније импулсе.
У политичким догађајима исту улогу играју општа политичка
ситуација, карактеристика средине у којој се дешавају догађаји; опште
мишљеље, расположеља и "стаље духова" у једној епоси; припремне

прилике за одређен политички режим; ситуација у парламенту, погод
на или непогодна за владине пројекте; поприште револуционарног вре
ља и покрета и др.

Од нарочите је и основне важности улога терена у развијаљу и
току паразитарних болести, при чему вирулентне клице, нападајући
један терен, могу довести до брзе и потпуне деструкције организма, док
исте клице на терену другог организма исте феле производе само благе
болести. Само што је ту и сам терен много компликованији нпр. од оно
га при размножаваљу биљака, који је стабилизиран и може се у свима

појединостима проучити, док је терен у болесника жив, нестабилан,
променљив са сваким тренутком и у многим својим појединостима не
приступан анализи. Но, и поред свега тога, познате су многе особине

тих органских терена, и то баш оних који су од највеће важности за
одбрану организма.
Саставци органског терена су двојаки: статички и динамички.
Међу првима најважније место припада хемијском саставу ткаља и со

кова; други су они до којих доводи проучаваље метаболизма, тј. акти
вности сагореваља и измена материја међу ћелијама и ендокриних лу

чеља. Метаболизам се меља са променама стаља болести; он је већи од
нормале при инфекцијама које су праћене грозницом, а меља се и од
једне индивидуе до друге тако да свака од љих има свој лични метабо
лизам. Продуктима свога лучеља ендокринске жлезде држе у зависно
сти вегетативну активност организма. Напослетку, и исхрана утиче на
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састав терена и љегову стабилност, и то не само по броју калорија које

може да произведе веh, и то још јаче, по витаминима које садржи, по
требним за одржаваље нутритивне равнотеже и фиксираље извесних
елемената у ткаљу.

Фактори који изазивају промене у органском терену тројаки су:
механички, функционални и биолошки. Први долазе нпр. од контузија

и апсцеса; други од замора (мишиhног, церебралног, интестиналног и
др.), треhи од антагонизма између вирулентних клица или од љихове
сарадље.

Терен се меља и самом инфекцијом, после које он може постати

отпоран за нову инфекцију. Механизам такве промене терена састоји
се у овоме: у току прве инф~кције фагоцити улазе у борбу са микроба
ма; љихова је активност често ослабљена, па и потпуно парализирана

токсинима које луче микроби. Тако произведена интоксикација фаго

цита траје дотле док организам не стави у акцију своје антитоксине
који, ослободивши фагоците онога што им је отежавало борбу, допри
носи љиховој надмоhности, уништељу микроба и чишhељу терен:а од
љих. Терен тиме може постати и толико измељен да је отпоран за нову

инфекцију исте врсте, тиме што производи антитоксине који имају
особину да неутралишу отрове што их луче микроби, спречавајуhи ти

ме акцију фагоцита. То произвођеље антитоксина је особина која оста
је и после првога напада микроба, као да је организам свикао на то да
се тиме брани од непријатеља чији је напад једном веh издржао. Тиме
је постигнут u.мyнuilieili терена према новоме нападу микроба исте
врсте.

По једној теорији, крајници (којима се још не зна тачна улога у
организму) хватају прве клице, одузимају им љихове токсине, али не

зато да их униште

Qep

су за то врло слаб орган) веh да их као такве

упуте у крв где се налазе антитоксини, а када се клице почну ту разви

јати онда је организам, по терену борбе, веh спреман да се са љима
бори. Изгледа, према томе, да крајници чине оно што лекар ради са ак
тивним имунизираљем: мала доза токсина убризгава се у организам да

би се изазвало ствараље антитоксина који

he

га учинити имуним про

тив тешких зараза, припремивши му повољнији терен за борбу.
Тако остварен имунитет је резултат једне акiliивне имунизације, у

томе смислу што је он резултат саме борбе између организма и микро
ба, завршене тиме што је створено једно нарочито дефанзивна оруђе

које се аутоматски ставља у акцију при новоме нападу непријатеља.
Међутим, он се може остварити и вештачки, калемљељем, уносеhи у
организам пре напада микроба разблажене микробне отрове који иза
зивају борбу, а ова се испољава као блага болест, али се завршава побе
дом фагоцита и променом терена.
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Но, поред такве активне, остварује се и йасивна имунизација тере

на, серотерапијом, уносећи у организам, у самоме почетку борбе, или
бар мало пре но што је отпочела одбрана организма, антитоксине
справљене од крви или крвног серума других индивидуа. Ослобађаље

фагоцита од токсина тада није више аутоматско, активно, као резултат
борбе; дефанзивна оруђе се не ствара у току борбе већ се уноси у ову
са стране. Између та два начина имунизације постоји та основна разли
ка да први доводи до трајног, а други до привременог имунитета тере
на. Имунитет, уосталом, може бити општи и обухватати целокупан ор

ганизам, или локалан, везан само за поједина ткаља и поједине органе.
Микробски токсини могу и не вршити своју токсичку акцију, за
државајући ипак особину да изазивају формираље антитоксина; тако

измељени токсини (нпр. дејством најпре топлоте, па затим фор:мола)
јесу анаillоксини. Тако исто има инфекција у току којих се антитоксини
или не производе, или се производе у недозвољеној количини. Исход
борбе тада није деструкција микроба и потпуно излечеље: микроби се

трајно уселе у организам и изазивају хроничне болести; то је симбиоза
међу микробима и организмом у коме су се они фиксирали. Измене у
терену произведене симбиозом разноврсне су, али се при томе истиче

један општи факт: терен постаје непогодан за какву нову спољну ин

фекцију за све време док постоји симбиоза. Као интермедијерни случај
између акутних инфекција из којих организам излази као победник и

инфекција које изазивају хроничне болести постоје још и инфекције
коЈе су у рециgиви.

У промене терена имају се урачунати и оне при којима организам
стекне навику за извесне отрове од којих може подносити све веће дозе.
Тако је исто и са обрнутим променама при којима организам постаје за
извесне отрове много осетљивији но што је био пре тога; то је појава
анафилаксије, супротна навикаваљу на отров.
По своме саставу, отпорности и другим особинама, органски те

рени су бескрајно разноврсни и вероватно је да их, као и лис'Ј'ова у шу
ми, нема два потпуно једнака. Озбиљност болести зависи много више
од љих него од активитета микроба на љему, а то оправдава познату

изреку да нема болести већ да има само болесника. То би чак донекле

оправдало и последље речи које се приписују

rien, с' est le terrain qui est tout. "*

* "Клица није ништа, терен је све", (превод пр.).

Pasteur-y: "Le germe n'est

ЈЕДАНАЕСТ А ГЛАВА
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38.

Митско пресликавање

Као што је напред речено, пресликаваље факата у смислу у коме
се овде посматра одувек је била једна инстинктивна духовна потреба
човека, ЈОШ од првих свесних утисака, од првих почетака размишљаља,

од детиљства развитка љегове свести о спољном свету. Једни су факти

пресликавани на друге, бар привидно једноставније, схватљивије, а при
чему није био стран ни афективни моменат слике. Какву је улогу иг
рало пресликаваље у духовном животу човека и у развијаљу љеговог

сазнаља о свету најбоље се види кад се у мислима пређе пут којим се
при томе ишло.

Најстарије обимније људске слике спољљег света, .митови разних
народа у детиљству развитка свести и сазнаља, нису ништа друго до

нарочита врста пресликаваља. Конкретни свет факата у љима се пре

сликава на други један фиктиван свет у коме натприродна биhа, анти
тети којима се придају потребне за то моћи, стварају догађаје тако да
их наивна свест може схватити лакше но самим посматраљем и свесном

анализом, а у исти мах и тако да и афективна страна добије при томе
свој део.

Митови су уопште једна неизбежна потреба још неразвијене при
митивне свести, неспособне за дубља посматраља, анализу и апстрак-

.

.

циЈе, да да израза СВОЈИМ непосредним утисцима о спољном свету, а што

се тада могло чинити само у облику слике везане за нешто конкретно
и импресивна. Ескими нпр. и данас исказују наизменичност дана и ноћи

сликом: ноћ поједе дан. По једној другој љиховој слици, Сунце које ноћу
спава у зору пушта зраке и овима гони мрак, буди Земљу; Месец му се
уклаља с пута и повлачи са собом звезде, чекајући да дође љегов ред да
смени Сунце.

Доцније је мноштво митова, у првобитном своме облику, било
спољни и завијени израз нечега дубљег, до чега су долазили први ми-
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слиоци и у шта су завијали своја сазнаља о свету и своје спекулације о
суштинама и постанку ствари. За многе митове се то није тако резуме~

ло; симболизам, употребљен за то да преноси то знаље на потомство,
није се тумачио алегорички, већ буквално.
Алегоричко и метафоричко рухо, у које се при пресликаваљу у

мит облачи оно што има да се изрази, врло је разноврсно. Појава изне
нађује посматра'-Iа разним својим аспектима, за које се није могло наћи
непосредних вербалних израза. Сунце нпр. оживљава свет, али оно у

исто време и сагорева и убија; оно јутром обасја радошћу оне што су

провели ноћ у бризи и очајаљу. То чини да се такав антитет означава
разним

именима

и

алегорички

пресликава

на

разне

начине,

према

љеговом аспекту који се има у виду. Са друге стране, и један исти аспе
кат, кад се ствари посматрају са једног истог гледишта, изненађује при
митивну свест при посматраљу диспаратних појава.

Moh Сунца да осве

тљава, оживљава, обрадује, појављује се и назори, на извору планинске
воде, на пролећу итд. Сви такви антитети са уоченом заједничком цр

том постају тада хомоними и пресликавају се на један исти симболи
стички начин.

Основица за .миШско йресликавање лежи у мистичном наслућива
љу примитивне свести да иза видљивог, конкретног света постоЈи дру

ги, љој неприступан, испуљен антитетима чија закулисна игра одређује
догађаје што се одигравају у видљивом свету. Грчки мит нпр. припису
је тим антитетима, ванприродним бићима, атрибуте и моhи вољних
акција човека, са истим побудама и афектима, али са ванприродним мо

ћима акције. То је анШройо.морфно митско пресликаваље конкретног
света које се, са својим изразитим алегоричким сликама, одувек про
влачило кроз поезију свих народа и свих времена. Међутим, и тај други,
фиктивни свет, слика првога, поред све своје натприродности ипак има

своју логику. Изрека св. Томе да "божанство може све што није у су
протности са логиком" и ту остаје у пуној важности. Та логика, уоста
лом, није ништа друго до обична људска логика, ван чијег оквира људ
ска свест никад и ни у коме случају не излази. Кад се већ допусте и при
ме моћи и атрибути придати у слици бићима и факторима, остали са
ставци слике нису ни по чему у супротности са том логиком.

Са развитком свести и сазнаља ишло је упоредо и нестајаље пат
природности слике. Логика остаје увек иста, вечита и непроменљива,

али оно са чиме она има да ради губи своју натприродност и смељује се
другим нечим _основаним на посматраљу, вероватноћи, или опет на

истој логици, или на конвенционалностима које нису у супротности ни
са искуством, ни са логиком. Иде се и у ширину и у дубину, јер вечита

загонетка спољљег света открива све више проблема. Али, оно што је
од интереса за ова разматраља и што треба нарочито подвући јесте
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факт да йри Шо.м .миШско йресликавање не 'iуби своја йрава, ga се оно
нейресШано йровлачи кроз целокуйно сазнање, губеhи само карактер

натприродности, а задржавајуhи непромељену своју првобитну концеп
цију. Шта су нпр. данашљи научни антитети него митолошки антитети

ослобођени свога спољљег мистичног руха и натприродности, са про
ширеним областима и људски схватљивијим начинима својих интервен
ција? Шта је антитет механичке или физичке силе која вуче, гура, при
влачи, одбија, него митолошки антитет Ероса или Еола, који ни данас,

у чистој науци, по самој својој концепцији, не губи свој првобитни
антропоморфни карактер? Шта су научни појмови напона гаса, паре,
течности,

електричног

напона,

површинског

напона

и

др.

до

чисто

антропоморфски појмови сличне врсте, појмови латентне снаге која
врши своје дејство кад јој се укаже за то прилика? Шта су механички

.

ПОЈмови

отпора,

.

реакциЈе,

напора,

присиљаваља,

до

пресликаваљем

пренети појмови из области људске активности на механистичку слику

материјалних појава кретаља? Шта је антитет регулатора и компенза
тора у разноврсним механичким, физичким, хемијским, биолошким,

психолошким, социолошким, правним и др. фактима него митски ан

титет Немезе која све своди на потребну меру и регулише ексцесе како
у материјалном тако и у импондерабилном свету факата? Па шта је и
оно мноштво разноврсних, недовољно објашљених и несхватљивих
способности, ефицијентних моhи, врлина и др. који се, покривајуhи
непознаваље љихове интимне суштине, придају појединим факторима,
као што је нпр. лековитост појединих медикамената, необјашљене мо
hи дијастаза, покретачка моh идеја итд. него антитети своје врсте, који
се од митолошких антитета разликују само тиме што је у љима нат
природност замељена нечим бар привидно схватљивијим, а што се у
ствари опет не зна шта је по својој суштини?
Кроз поезију се митско пресликаваље провлачи и данас, као што

се провлачило и кроз сва времена. Оно се врши или непосредно, пре

сликаваљем догађаја на веh познате митове, или на тај начин што се
биhа и факти алегорички пресликавају једни на друге у тежљи да слика
буде изразитија, лепша од оригинала, или да је приступнија интервен
цији афеката. Колико је диспаратних факата поетски пресликано на

Прометеј а, везаног за ве чита времена за Кавкаске стене, а која је слика
првобитно изражавала немогуhност човека да се ослободи веза натуре

них му самом људском егзистенцијом! Колико их је пресликано на

Еола који на мору диже буре, а на копну необуздане бујице што све ру
ше у своме проласку; на Немезу са теразијама правичности, на Протеу
са љених хиљаду лица.
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39.

Механистичка митологија

Успеси рационалне и небеске механике које су, у погледу схва
таља и предвиђаља факата, отишле даље и дубље од свих осталих грана
науке, дали су повода варљивој, неостварљивој нади да ће све у кон

кретном свету факата моћи објаснити законима равнотеже и кретаља.
Ти су успеси и навели

Laplace-a

да у своме научном одушевљељу тврди

Једну, уосталом у математичком погледу и за материјални свет појава

тачну ствар: да би било довољно познавати, у једноме утврђеном тре
нутку, положаје, масе и брзине свих материјалних тачака у васиони па
да се из тога податка може предвидети стаље васионе у једноме ма коме

другом тренутку. "Да постоји", вели

Laplace,

"на свету такав ум, који би

познавао свеколике силе што дејствују у природи у некоме тренутку,

који би, поред тога, познавао и свеколике узајамне положаје и односе
појединих створова у љој и који би, најзад, био још и у стаљу да све што
год познаје и бројно представи, онда би тај ум једним и истим анали
тичким изразом обухватио, оличио како кретаље највећих небеских
тела, тако и кретаље најпростијега и најлакшега прашног атома.
Таквоме уму не би било ништа на овоме свету непознато и неизвесно;
пред његовим очима била би, како сва прошлост, тако и сва будућност

разастрта, сасвим јасна и знана. У астрономији, којој је човечији ум
умео да стекне толику меру прецизности, приближио се он унеколико

таквоме уму." Само што, разуме се, нити ће икада међу људима посто
јати такав ум, нити ће у једноме тренутку имати на располагаљу поме
нути податак за такву примену математичког апарата, баш кад би он
тим апаратом и као виртуоз владао. У исту би се врсту тврђења имала

урачунати и ултрамеханистичка, буквално схваћена изрека

Lord Kelvin-a

да "разумети једну појаву, значи умети начинити њен механички мо
дел".

Међутим, баш у Lарlасе-овом тврђењу лежао је повод и подстрек

за .механисШичко йресликавање, које је у једно време било јако узело
маха и било у моди и тамо где му нимало није било места. То се пресли
кавање састојало у томе да се појаве пондерабилног света сведу на
појаве равнотеже и кретања материјалних система, па да се у томе

облику објасне и предвиђају. У томе погледу, изузимајући нарочите
класе појава као што су нпр. светлосне појаве, није се имао жељени и
очекивани успех; слика је, у већини сличајева, била исувише извешта
чена, натегнута, неприродна и лишена здраве основице, и ниЈе допушта

ла предвиђаље.

Ти су неуспеси учинили да се у пресликаваљу појава матријалног
света пође другим путем. Уочено је да се разлози успеха механистичког

пресликавања састоје у томе што се пресликаване појаве своде на Ши-
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йове такве апстрактне, а довољно прецизне природе, да је математички

инструменат могао непосредно љим да ради. Са друге стране, ширељем

области сазнаља и дубљим познаваљем факата уочено је мноштво
стварних аналогија разноврсних физичких појава са појавама равноте
же и кретаља. Те су се аналогије односиле не на интимне механизме

појава које су оне обухватале, а који су механизми могли и немати
ничега заједничког са кретаљем материјалних система, већ на поједи
ности појаве као последице непознатог јој механизма. И онда је ушло у
употребу аналошко-механисШичко йресликавање, при коме се једна

појава, чији механизам не мора бити чисто механичке природе, пре
сликава на другу по аналогијама што између љих постоје. Слика и ори

гинал често имају толико заједничких црта да је прва могла бити води

ља за предвиђаље појединости на другој, без потребе да се познаје ин
тиман механизам онога што представља оригинал и да се зна да ли је

овај каква механичка појава или не. Сматрано је да обоје, слика и ори
гинал, по тим заједничким цртама припадају истоме типу појаве, па је
онда оно до чега Је довео математички инструменат на слици преноше

но и на оригинал. Тако је нпр. створена математичка теорија електри

цитета за коју је

Lord Kelvin, један од твораца те теорије, волео изјављи

вати да је то нешто чиме он зна врло добро руковати, чему до ситница
познаје законе, понашаље и промене под разним датим погодбама, а
међутим нема ни појма о томе шта је то по својој суштини, нити му је
то икад било потребно знати. Његова напред поменута омиљена изре
ка да разумети нешто значи умети начинити љегов механички модел,

погрешно је разумевана, јер је тумачена буквално. Она је, тако тума
чеН:а; чак и исмевана, а ти модели су поређени са некадашљим

Vaucan-

son-oвим играчкама и аутоматима КОЈИ су подражавали покрете разних

животиља, или са моделима јаШро-хемичара седамнаестог и осамнае

стог века, који су поједине функције организма објашљавали елемен
тарним законима механике. Мишићи су нпр. били опруге, црева фил
три, органи за дисаље машински делови, вареље, хематоза, лучење итд.
просте механичке, хидростатичке и хидрауличке ПОЈаве.

Али је

LOI'd

Kelvin-oвa изрека, исправно тумачена, ипак дала поје

диним областима физике један нов правац. За физичке појаве почеле су

се тражити "механичке илустрације", остварене помоћу механичких
модела, које пресликавају ток, механизам и појединости појаве и у који
ма сваки састанак, по својој функцији, игра улогу истоветну са оном

коју игра одговарајући фактор у моделу.* Кретаље система што са-

* На прелому два века, стручна периодика у Србији бавила се овим темама. Обја
вљено је више чланака у којима се описују механичке направе (модели) које симулирају,
подржавају, тумаче,

...

биолошке процесе. У овоме је предњачио часопис "Наставник"
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ставља модел и појединости у којима се састоји њиме пресликана поја
ва често имају толико заједничких црта да се помоћу модела могу и

схватити најважније појединости на оригиналу, и на њему предвиђати
нови факти које су после имали само да провере дубље посматраље и
експерименат. И та врста механистичког пресликавања учинила је нео
спорних услуга нпр. у теоријама топлотних, електричних, магнетних и

појединих загонетних светлосних појава коректним закључивањима по
аналогији.

40.

Феноменолошка митологија

Непрегледан свет факата, понаособ факти у импондерабилном
свету, неприступан је ма каквоме механистичком пресликавању. Може
ли онда и ту, у томе безбројном шаренилу и диспаратности, бити гово
ра о каквоме општем начину пресликавања? Математичка феноме

нологија даје на то питање позитиван одговор. То бескрајно шаренило
могућно је, на напред показан начин, пресликати у фено.менолошке
Шийове, од којих је сваки заједничка слика факата одређене феноме
нолошке врсте, па ма колико диспаратне биле њихове конкретне при

роде и спољни облици манифестација. Свет таквих типова много је јед

ноставнији од света из кога је апстрахован и који се из њега може ре
конструисати придавањем онога што му је при томе апстраховању

одузето. Тиме је створено фено.менолошко йресликавање које би, у да
нашњој концепцији света, играло улогу сличну оној коју је играло мит
ско пресликавање у примитивној свести, или механистичко преслика
вање пондерабилног света сводљивог на равнотежу и кретање. Антро

поморфистичка митологија уступа место прво оној коју је

Mach назвао

механистичком .миШоло'iијо.м, која све што се може пресликава на свет
појава равнотеже и кретања, а ова затим фено.менолошкој .миШоло'iији

која све своди на комбинације апстрактних Шийова уло'iа и манифеста
ција њихове сарадње и која ће, несумњиво, у своје време обухватити

целокупан свет факата приступан људскоме сазнању и људској изра
жљивости.

Међутим, ни типови улога нису ништа друго до антитети своје
врсте, само што у њима нема ништа од натприродности која обележа-

(Београд); нпр. Б. Јовановиh. Зоомехатtчкн моgели, Наставник

14 (1903),

З, стр.

21

са

описом модела који симулира механизам дисања код човека или рад Механичке iUeopuje о виђењу Наставник 14 (1903). 4, стр. 26 где је изложен механи•1ки модел за око, итд.
-Интересантно је овде приметити даје математичар Мирко Стојаковић радио на моде
лима крвотока - М. Стојаковић, МаШемаtТtички .моgел крвоtТtока, рукопис, Ваљево,
1944, 2 арака (рукопис сачуван) {пр. пр.).
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ва поетске антитете античке митологије. Они су, за разлику од ових,
приступни људском сазнаљу и могу се пратити кроз сву бескрајност

света факата и кроз најсиhушније појединости тога света. Хронос ту
уступа место четвртој димензији у људској концепцији васионе. Реа,
Геја и Ерос смељују се најпре механистичким антитетима: сили и мате
рији, а затим, у свету феноменолошких типова факата, феноменоло
шким антитетима: најопштије схваhеним факторима промена и инер
цији према променама. Еол, бог ветра, са својим породом: Нососом, Еуро
сом, Бором и Зефиром, уступа место најпре механичкој сили која јача
са препонама на које наилази, а затим феноменолошком антитету: оп
штем, апстрактном импулсивном фактору који је утолико јачи уколико

су веhе сметље на које у својој акцији наилази. Поетска Немеза заме
љена је прозаичним типом улоге регулатора и компензатора, који се
провлачи кроз целокупан свет факата, како материјалан, тако и нема

теријалан, регулишуhи нпр. брзину точка замајца на парној машини,
или процес дисаља код организама, или вољну акцију човека, или пону

де и тражље у економским појавама итд. Фаталност (к'смет, мектуб)
постаје логика ствари, нужност једних факата као последица других, а
Протеа, романтично морско биhе које сваки час меља своје спољне
облике премеhуhи се из једнога у други, појављује се много прозаич
није, у бескрајно шареним спољним метаморфозама и манифестаци
јама типова факата. Напред је показано колико су разноврсни фактори
који у диспаратним фактима играју исте феноменолошке улоге. Про
теа распростире своје царство и на целокупну данашљу научну област,
а у изгледу је да

he то

тако бити и за вечита времена.

Типови улога понављају се, у свету људски схватљивих и изражљи

вих факата, у разноврсним својим међусобним комбинацијама и у бес
крајно разноврсним својим спољним облицима који су само видљиве
слике невидљиве закулисне игре феноменолошких улога, божанстава

своје врсте. Скуп тих типова је ограничен, као што је ограничен и скуп
античких митолошких божанстава. И ко може знати на какве

he

нове

концепције и непознате факте навести какав нов тип улога о коме се
данас ништа и не слути! А какве хоризонте отвара проналазак какве

нове феноменолошке улоге најочитије показује нова, до најновијег
времена непозната улога времена у свету материјалних факата, рела

тивистичка улога четврте димензије у материјалној васиони.

41. Релативистичка митологија
Релативистичко пресликаваље даје за данас крајљу слику о свету
факата у низу слика до којих је редом и поступно долазила људска свест
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у непрекидном, све оштријем и све дубљем посматраљу света и све суп

тилнијим анализираљем онога до чега доводи непосредно опажаље.
Њему је дало повода приписиваље једне сасвим нове улоге времену,

које је дотле било ничим неограничен фактор на који ништа и ни на
који начин не може утицати, потпуно независан од онога што бива и
онога што се дешава. По новој концепцији то није случај: време је у за
висности од свега тога, а љегова улога у свету материјалних факата

изражена је начином на који љегове промене утичу на факте што се
дешавају у обичноме тродимензионалном простору. Непосредна после
дица такве концепције је то да не постоји никакав апсолутан систем
репераже мерљивих елемената у томе простору, тако да би посматра

чи, посматрајући факте у различним приликама, нпр. у различним кре
таљима, запажали један исти факт променљив са тим приликама.
Какве промене уноси та нова улога у људско запажаље и схватаље

материјалних факата? Има ли и у томе запажаљу и схватаљу чега апсо

лутног, независног од посматрача и од прилика у којима се посм.атра?
Та су питаља створила једну врсту научне митологије факата која
се из основе разликује од свих дотадашљих митологија, у којој нестаје
свих и механистичких и феноменолошких антитета чијом би се заку

лисном игром стварали материјални факти, и у којој су ти антитети
смељени чисто геометријским антитетима у четвородимензионалном
простору.

По релативистичкој слици, време и простор су компоненте једнога
истог четвородимензионалног антитета, iuойохронично2 йросШора. У
свакој тачки тога простора постоји, или се дешава, нешто везано за ту

тачку; скуп тога саставља васиону факата. Четири реална броја одре
ђују тачно једну топохроничку тачку у топохроничком простору, и сва

ка тачка тога простора одређена је са четири таква броја. Обичан тро
димензионалан простор добија се као пресек тога простора у једноме
одређеном тренутку. Према томе, има толико тродимензионалних про
стора колико има тренутака. Истовремене топохроничке тачке могу

састављати одређене конфигурације чије би проучаваље било предмет
геометрије. Такве би биле Шойохроничке линије, као што су нпр. тра

јекторије једне одређене врсте догађаја.
Улога одвајкада придавана времену меља се из основе. То више
није, по својој улози, независан, самосталан, ничим нерегулисан фактор
на који ништа и ни на који начин не може утицати. То је само четврта

компонента једнога прозаичног тетракомплексног антитета, која нема
своју самосталну егзистенцију и чији се ефекти испољавају само у зајед
ници са ефектима осталих трију компонената.
Веза између четири компоненте исказана је математичким обра
сцем који изражава квадрат елемента лука произвољне топохроничке

ИНВЕРЗНО ФЕНОМЕНОЛОШКО ПРЕСЛИКАВАЊЕ

205

линије као квадратичну форму по елементима тих компонената. Тај
образац садржи десет произвољних коефицијената, названих .меШри
чки.м факШори.ма или йоШенцијали.ма топохроничког простора, који су
функције просторних елемената и времена.

Метричким факторима припада једна основна и апсолутистичка
улога у свету материјалних факата. Њихове вредности су карактери
стичне за област топохроничког простора у коме се нешто одређено
налази или се дешава и Ше су вреgносШи йоШйуно независне

og .ма

че2а

шШо је везано за йос.маГирача. Оне одређују йоклайање факата, тј. пресеке топохроничких линиЈа, а целокупна историја материјалне васионе

не би била ништа друго до слика на којој би се видели сви такви пресеци у своме природном просторном и временском реду, Гиойохроничко.м

йореШку. Ти су пресеци независни од субјективности ма које врсте ве
заних за посматрача, као и tuойохронички размак између два догађаја,

који је такође одређен кад се знају одговарајуhи метрички фактори
везани за те догађаје. Два се догађаја у топохроничком простору могу
међу собом везати бескрајно многим топохроничким линијама; најкра
hа међу овима је 2еоgезијска линија што их спаја.
Веза између метричких фактора и геометријских особина кон
фигурација у топохроничком простору успостављена је уопштељем
сличних веза у обичноме, тродимензионалном простору. Помоћу та

квих веза одређују се поклапаља факата (поклапаља топохроничких
тачака), пресеци топохроничких линија, топохронички размаци између
догађаја, геодезијске линије између парова факата.

Међутим, ти се фактори мељају са оним што се налази или се
дешава у посматраној области топохроничког простора. Они имају
одређене сГиалне бројне вредности у областима у којима нема матрије
нити се дешава каква материјална појава. Они су, напротив, йро.мен
љиви, мељајући се од тачке до тачке у посматраној области, не само по
својим бројним вредностима, већ и по својој математичкој структури,
јер се и ова меља према ономе што се у области налази или се збива

(нпр. према томе да ли се у области налази какво поље гравитације или
уопште какво поље сила), као и према кретаљу у коме се налази по
сматрач. Ти фактори, својом математичком структуром, одређују у
исто време и 2ео.меГиријску сГирукГиуру области топохроничког просто

ра за коју су везани, тј. начин на који елеменат лука у тој области зави
си од елемента простора и времена. А пошто све оно што се дешава у
тој области зависи од метричких фактора, то ће оно зависити и од те

геометријске структуре области. Тиме је свеГи .маГиеријалних факаГиа
везан за 2ео.меГиријску cГupyкtuypy обласГии, у којој се факГии gешавају.
И кад се утицај те геометријске структуре на факта почне проу

чавати математичким инструментом, за који је циљ створена једна нова
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математичка област, област Шензорскоz рачуна, наилази се веh на
првоме кораку на факта која су у супротности са оним што се сматрало
као освештано у областима материјалних факата, па чак и са онима на

која Доводи чиста логика и који би требало да су потпуно независни од
факата материјалне природе.
Тако, према томе какве вредности имају метрички фактори, збир

углова у троуглу биhе веhи или мањи од двоструког правог угла, или
једнак томе збиру; количник дужине обима и полупречника круга може
бити веhи од броја 1t. Време и простор, као самостални фактори, нема
ју смисла и може бити говора само о времену на одређеноме месту и о
месту у одређеноме тренутку; обоје се мењају са оним чиме је испуње
на област топохроничког простора у коме се они одређују. Дужине се
мењају према начину кретања онога што се мери, а један исти часовник
имаhе убрзан или успорен ход према томе кретању и месту на коме се

време· одређује; обоје се мењају још и према материјалној садржини
области топохроничког простора у коме се они. мере. Кад тело апсор

бује енергију, не мењајуhи своје стање кретања, повеhава му се тежина;

исто је тако и кад се тело загрева или се електризира. При хемијским

.

реакцијама тежина једињења није једнака збиру његових састојака, а
разлика је пропорционална количини ослобођене или апсорбоване то

плате. И светлост има своју тежину, а подложна је закону опште грави
тације. Сваки делиh материје уноси у своју околину пертурбације не
само материјалне природе веh и чисто геометријске, производеhи у
самоме топохроничком простору извесно убирање; то убирање мења
саму структуру простора као и чисто геометријске особине овога, ути
чуhи тиме и на све што се у таквој области налази или се дешава. Као

што пламичак који загрева металну плачу мења у околини тачке коју
додирује њене термичке, електричне, магнетне особине, тако и делиh
материје мења геометријске, механичке, физичке и др. особине своје
околине. Тако нпр. постоји и тесна конексија између сила у тој области
и њене геометријске структуре: сви проблеми поља сила, а понаособ
гравитационог, електричног или магнетног поља, постају специјални
случајеви опште геометријске теорије неуниформних кретања, а ова се
своди на чисто геометријске проблеме везане за топохронички простор,

као нпр. на одредбу и особине геодезијских линија у томе простору.
Као што се види, у свему томе нема ничега апсолутнога и непро

менљивог; све је у тесној вези једно с другим; оно што се може сматрати

као апсолутно, то је сама егзистенција те зависности између геометриј
ских и материјалних факата. Па да ли онда и може бити говора о про

блему о коме је напред била реч, о могуhности да се слика материјал
ног света учини апсолутном, непроменљивом, истом за све посматраче,

за сва мерења и за све прилике у којима се посматра? Може ли бити го-
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вара о формулисању природних закона на такав један начин да они
остану неизмењени кад се произвољно прелази од једног система

репераже на ма који други?

Општа теорија релативитета налази да је проблем ипак решив у
позитивном смислу. Пре свега, у опис природних појава улазе две осно

вне ствари: односи објеката међу собом и њихови односи са посма
трачем. Тачно је да разни посматрачи, или исти посматрачи у разним
приликама, могу дати описе истих факата који

he

се разликовати међу

собом, онако како је горе речено. Али, поред свега тога, има објеката
и факата у којима би се сви посматра чи морали сложити и дати им исти
опис. То би нпр. били:

1.

међусобна йоклайања (коинциденције) факата, тј. пресецања

топохроничких линија;

2. peg сукцесије тих пресека;
З. iйойохронични размак између два догађаја, тј. растојање између
двеју тачака у топхроничном простору;

4.

2еоgезијске линије између два догађаја и дужина такве једне ли

5.

појам кривине и уйреgања (торзије) везан за топохронички про

НИЈе;

стор и чији аналитички израз зависи непосредно од геометријске струк
туре простора, тј. од облика метричких фактора везаних за посматрану
област тог простора; за ове је горе речено да и сами зависе од матери

јалног садржаја те области.

Све су то појмови у којима суделују елементи простора и времена,
а у исти мах и елементи везани за садржај области у којој се све то по
сматра: сваки од њих представља по једну врсту "амалгама" тих елеме
ната. Сваки је од њих по једна инваријанiйа за све посматра че, ма каква

била врста кретања у коме се овај налази.

Факти, математички изражљиви помоhу тих инваријаната, и сами
су инваријантни за све посматраче и за све врсте кретања овога, као и

од материјалног садржаја области у којој се посматрају.
Али то није све. Сама егзистенција апсолутних правилности и ап

солутних природних закона, независних од посматрача, а за коју осно
вни постулат релативистичке концепције света тврди да мора посто
јати, по'влачи са собом одређене математичке релације између помену

тих десет метричких фактора, на које се у крајњој анализи своди опис
свега материјалног што постоји или се дешава у топохроничком про
стору. Те релације, по истоме постулату, остају по своме аналитичком

облику непррмењене при преласку из једнога система референције у ма
који други, што се математичким језиком исказује на тај начин да су
закони које оне исказују коваријанiйни.
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Нека су ти коваријантни закони једне врсте појава исказани у
облику Т 1 =О, Т2 =О, Т3 =О итд. Математички изрази Т 1 , Т2 , Т3 , ... могу се
сматрати као компоненте једне врсте 'iенералисано'i вeкiiiopa, матема

тичког бића, које је карактерисано овом особином: ако су му комйо
ненiiiе јеgнаке нули за јеgан cиciiieм референције, оне

he

биiiiи јеgнаке

нули и у ма коме gpy'ioмe cиciiieмy.

Генералисани вектори, карактерисани том особином, јесу матема
тичка биhа која се називају Шензорима. То је једна врста математичког
амалгама појмова простора и времена. Помоhу њих се могу фор
мулисати природни закони саобразно општој концепцији релативите

та, тако да изражавају једну физичку стварност која постоји независно
од посматрача, система референције и кретања.
Али у слици материјалног света добијеној помоћу десет метри

чких фактора остаје један елеменат који није потпуно објективан, јер
се може мењати од једног посматрача до другог, а међутим није без
утицаја на слику; то је утицај cиciiieмa .мера. И тај је утицај потпуно ели
минисан на један опет геометријски начин: не придавањем нових ди
мензија оним четирима које карактеришу топохронички простор, већ

јеgном нарочиiiiом моgификацијом 'ieoмeiiipиjcкe ciiipyкiiiype

ciiiopa.

iiio'ia

йpo

Та измена структуре увлачи у рачун још четири нове величине,

функције четири топохроничке координате, које се са овима мењају од
тачке до тачке топхроничког простора. Скуп те четири величине, ве

зане за једну исту тачку тога простора, придодат скупу метричких фак
тора везаних за исту тачку, одређује један Шойохроничко-меiiiрички
йpociiiop, одређен на тај начин са четрнаест величина; факiiiи йресли
кани на

iiiaj

og йосмаiiiрача, ни og мaiiiepu
овај креhе, ни og cиciiieмa еiiiало

йpociiiop не зависе више ни

jaлнo'i саgржаја обласiiiи у којој се

наже. Свака таква слика изражава по једну апсолутну физичку реал
ност.

Таква би била за данас последња реч научне митологије факата,
оне у којој се, поред објашњења факата, води рачун и о томе да се ови

и њихови механизми пресликају на један начин који ће им дати обележ
је aйcoлyiiiнociiiи, бар у физичком смислу те речи.

На УниверзиШеi"йу у Акаgемији наука йрофесору ПеШровиhу је мно2о значило йрисусШ
во значајних йре2алаца у механици, асШрофизици, асiПрономији. Не2овао је сараgњу са коле2а

ма и сi"йално им указивао на своје йокушаје

ga уойиаuи механику

и iUaкo gобије нову маiUе

маiUичку gисцийлину.

После неусйеха у gобијању врха Авале за ойсерваШорију, Комисија за Асruрономску
ойсерваiПорију Универзшuеzuа у Бео2раgу кренула је йравцу Фруzике Горе. ,.Планинско

gpyzuiUвo Фрушка Гора" из Ново2

Caga знаzuно је йомо2ло у pagy ове Комисије.- Усйомен'а са
13. фебруар 1927:

йре2овора о меаuу oйcepвazuopuje на Фрушкој Гори; Змајевац

gp Раgивој Кашапип, goцeнili маzuемаzuике на

Техничком факулШеzТtу;

Јелепко Михаиловиh, уйравник Сеизмолошко2 завоgа УниверзшuеШа у Бео2раgу;

gp Михаило Пeiiipoвиh, йрофесор Шеоријске мailieмaiUикe Филозофско2 факулiПеiUа;
gp Павле Пойовиh, peкzuop УниверзшТtеШа у Бео2раgу;
gp Aнiiion Билимовиh, йрофесор рационалне механике Филозофскоz факулШеШа;
gp Muлyiiiиn Миланковиh, йрофесор небеске механике, gекан Филозофско2 факулiПеiйа
и йреgсеgник Комисије за Асruрономску ойсерваiUорију;

gp Војислав В.

Мишковиh, йрофесор асiйрономије Филозофско2 факулiйеШа;

Гаја Грачапип, йрви ceкperuap новосаgско2 Друииuва;
Чеgа Кушевиh, функционер новосаgско2 Друииuва.
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ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ГЕОМЕТРИЈУ

МАСЕ*

е

а развитком појединих наука ишло је увек напоредо њихово
диференцирање и рачвање на разне, више или мање само
сталне групе, као последица нагомиланости и хетерогености

проученог материјала, која захтева да се тај материјал среди

у групе, карактерисане извесним општим особинама. Свака од тих

група развија се даље, било самостално, било уз припомоћ других гру
па, и кад се која од њих развије до извесне границе, која се не може уна
пред утврдити, али КОЈУ у извесном моменту осете сви стручњаци такве

групе, она добија право засебне, самосталне дисциплине. У таквом мо
менту стручњаци застају за тренутак, баце поглед уназад на све што је
дотле учињено, прикупе и издвоје сва факта што припадају таквој јед

ној развијеној групи, испитају вероватноћу њеног развитка у будућно
сти и ствара се нова дисциплина или нов огранак какве дисциплине која

већ постоји. Такво диференцирање мора бити оправдано:

1.

стварном потребом (нагомиланошћу проученога материјала,

каквом важном и основном особином, која факта, што улазе у тако

створену нову дисциплину, битно разликују од осталих);

* Ово је први рад Михаила Петровића из математичке феноменологије. Настао
је непосредно по његовом доласку у Београд са студија у Паризу

(1889-1894).

Расправа

је уједно материјални доказ да је Петровић још у Паризу, у библиотекама Ecole Noпnale

Superieure и Faculte des Sciences, добио

идеју да темељније проучи многе уочене аналоги

је. Да покуша на основама такве грађе да заснује посебну област, да многе појаве у

природи и друштву генералише величинама механике и друго.

-

Неоспорно, Петровић

је имао у виду да прилази "новој науци'' и опрезно, као млад човек, испитује шта све
треба постићи да би истраживања имала одлику самосталне научне дисциплине. Значи,
он је на самом почетку имао визију да he се темељније бавити "учењем о аналогијама"
и покушати да створи нову област науке. По садржају ово је Петровићев йро'iрам шта
све треба урадити, како би добио једну генералисану рационалну механику као науку
која he обухватити сва аналошкајезгра и механизме појава (пр. np.).
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2.

извесношhу да

he

се таква нова дисциплина надалеко развити у

своме правцу, и практичним користима које би се имале од тога дифе

ренцираља за унапређеље те гране науке.

Без тих погодби сав се посао своди на просто даваље нарочитог
имена једној групи факата, што очевидно ни у чему не меља ствар нити
што унапређује. Напротив, кад су те погодбе испуљене, груписаље и

издвајаље сличних факата у једну засебну целину од велике је користи,
јер се на тај начин ствара једна генерална теорија, примељива на сваки
од љих, и која се не мора изнова градити сваком приликом појединце
кад се наиђе на сличан нов факт, као што би морало бити кад би та

факта била растурена по непрегледној маси данас познатих истина.
За математичку дисциплину о којој

he

овде бити реч и која је тек

у последље време одељена као засебан, самосталан огранак велике
групе математичких наука, лако

he

се увидети да потпуно задовољава

поменуте погодбе.

Као што је познато, наша математичка знаља обухватају:

1.

Шеорију чисШо айсШракШноzа йојма количине (ариШмеШика,

Шеорија бројева, алzебра и инфиниШезимални рачун);

2.

разне конкреШне науке у којима се ойеШ има йосла са количи

нама, али се овима йриgаје извесШан конкреШан значај, као шШо су: 2ео
меШрија, механика и маШемаШичка физика.

Од ове три дисциплине геометрија у својим спекулацијама има
посла са четири основне и различне величине: дужина, површина, за

премина и угао. Механика се служи веh готовим резултатима у геоо

о

метриЈи, само што поменутим четирима основним величинама додаЈе

још три тако исто основна и несводљива елемента: време, силу и масу.
Но, додатак та три елемента веома компликује посао, јер сваки од

њих уноси у науку огроман број нових истина, које би остале растурене,
непрегледне и чија би међусобна веза остала незапажена кад се оне не

би груписале према каквом рационалном принципу. Најприр"однији од
тих принципа очевидно би био овај: средити феномене у велике групе,
тако да у свакој од тих група фигурише још по један, и то само један, од
три нова елемента: времена, силе и масе. На тај начин добиле би се три

велике гране математичких наука: једна, у којој би се геометријским
елементима додала само још једна основна концепција, време; друга,
где би се додала само концепција силе, и треhа где би тај додатак био

концепција масе. Затим би дошле дисциплине у којима је са геометриј
ским елементима комбиновано више од једног механичког елемента.
И тако је и учиљено, чим је у развитку науке нагомиланост проу
ченог материјала изазвала потребу груписаља факата.

У почетку овога века Ampeie формулише кине.маШику, теорију
апстрактнога појма кретаља, у којој се не води рачуна о узроцима, веh
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једино о односима између геометријских елемената и времена у томе

кретању. Одвајање кинематичких проблема од осталих, у којима осим
концепције времена интервенишу још и концепције силе и масе, учи
љено је у први мах једино из практичних разлога, због конструкције и
теорије машина. Но, оправданост и потреба таквога одвајања најбоље
су доказани његовим последицама: необичном брзином којом се нова

дисциплина развила у току овога века. Она је данас пуна лепих и плод

них теорија, које чине услуге не само пракси, теорији машина, веh и чи
стој, апстрактној геометрији, која је за многе своје резултате дужна
кинематици.

Друга самостална грана, у којој се геометријским елементима до
даје још само концепција силе, без остала два механичка елемента, ства
ра данас ciiiaiiiuкy, науку о сили, коју су у чистом, апстрактном облику
јако унапредили

Poinsot, Chasles

и

Moblus

у првој половини овога века.

Остали су, најзад, они проблеми у којима се геометријским еле
ментима придодаје само још концепција масе. Ови проблеми, поред све
своје старости, све до најновијег времена нису били груписани у једну
засебну дисциплину, која би се, као и поменуте две, издвојила као засе
бан одељак математичких наука и отпочела да се развија самостално у

своме правцу. Више ранијих математичара, као што су

Conte, Chasles итд.

Carnot, Auguste

предлагало је да се те теорије одвоје у засебну целину

и разраде независно од осталих механичких теорија до онога обима
који би им дао право на опстанак као засебне, самосталне математичке
дисциплине. То је извршено тек у последње време, иницијативом ира
довима парискога математичара

Haton de la Goupilliere-a,

члана Францу

ске академије наука. На Међународном конгресу математичара, одр
жаноме у Паризу

16-19.

јула

1889,

створен је и одвојен један засебан

одељак математике: ieo.мeiiipuja .масе, са оним истим правом на само

сталну егзистенцију које веh имају кинематика и статика.
Ми hемо у овоме чланку обележити у главним цртама прави кара

ктер ове нове дисциплине, проблеме којима она има да се бави и њену
вероватну будуhност.

Beh

по самој својој дефиницији, геометрија масе има да се бави

оним питањима у којима су геометријски елементи комбиновани са кон

цепцијом масе. Али, ту баш лежи највеhи део интереса целе ствари. За

појам масе може се узети један много генералнији појам од онога који
се обично у механици придаје тој речи. Под масом једнога материјалног
предмета, у механичком смислу, разуме се количник силе КОЈа деЈству

је на предмет и убрзања којег та сила производи. Тај је количник ста
лан за једно и исто тело и може се апстрактно сматрати као један ста
лан број (бројни коефицијент), који карактерише посматрани предмет.
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Пошавши од такве апстрактније дефиниције, станимо на једно још
узвишеније гледиште. Представимо у мислима разне тачке у простору
карактерисале бројним коефицијентима, чије ћемо конкретно значење

оставити у први мах неодређено, задржавајући право да га у датом
моменту, кад се укаже потреба, прецизирамо. Ти бројни коефицијенти

могу нпр. бити: бројеви који дефинишу механичку масу појединих тача
ка, силе које на њих дејствују, јачину осветљења у тим тачкама, њихо
во топлотно, електрично, магнетско стање итд., или, изишавши из обла

сти механике и физике, густину насељености у појединим тачкама дате
територије, јачину једне епидемије и уопште ма који од оних разно
врсних феномена о којима води рачуна статистика. Сваки од тих фено
мена

-

а лако се увиђа да их има бесконачна много у свима наукама, у

којима се за поједине концепције, својствено свакој од њих, везује и
појам .мeciiia- може се представити извесним бројним сачиниоцем, који
би на неки начин дефинисао његов интензитет у појединим тачкама

посматране линије, површине или посматраног простора. Тако, ако се
има посла са механичком масом једнога предмета, и ако се овај замисли
састављен из бесконачна блиских тачака, сваку од ових можемо зами

слити дефинисану извесним бројем који представља масу те тачке или
интензитет нагомиланости материје у тој тачки; маса целокупнога

предмета биће скуп свих таквих делимичних маса, а начин на који маса

.

.

.

варира од Једне тачке до друге исказан Је законом по коме варираЈу

поменути бројни коефицијенти. Ако се има посла са осветљељем једне
дате површине, ова се може у мислима рашчланити на бесконачна мно

го тачака, од којих би свака била дефинисана извесним бројним коефи
цијентом, који представља интензитет осветљења у тој тачки, и закон
варијације осветљења по површини представљен је законом по коме

поменути бројеви варирају. Тако ће исто бити и ма са којим од осталих,

напред поменутих феномена, само што ће број који дефинише масу би
ти замењен бројем који дефинише интензитет посматраног стања.
И онда са таквим апстрактним елементима, као што су: простор и

поменути бројни коефицијент, који зависи од природе посматраног

феномена, али чија се конкретна природа при грађењу опште теорије
не мора прецизирати, могућно је разрадити једну самосталну теорију,
сасвим аналогну оној познатој теорији из које се данас састоји гео

метрија масе. Проблеми и питања који се у њој јављају могу се генера

лисати и распрострти на све малочас поменуте феномене. На тај начин

створила би се једна нова математичка дисциплина, којој би најбоље
доликовало име: ieo.мeiiipuja

xeiiiepoieuoia upociiiopa,

за разлику од

обичне геометрије у којој су просторни елементи којима она оперише
лишени сваке хетерогености. Али, ради краткоће и због њеног прво-
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битног искључивога предмета, масе, новој дисциплини задржано је име:
геометрија масе.

Шта би, дакле, био предмет геометрије масе? Задржимо се, пре
свега, на њеном првобитном и до сада најглавнијем предмету, на физи

чкој маси тела. Маса је, као што је поменуто, дефинисана извесним
бројним коефицијентима који могу варирати од једног тела до другог,
или од једне до друге тачке једног и истог тела. Први проблем на који
се наилази у геометриЈи масе јесте израчунавање целокупне масе једнога тела, хомогеног или хтерогеног, или масе једнога његовог дела, кад

се зна закон по коме је маса распоређена у разним тачкама истога тела.
То се своди на један задатак интегралног рачуна у коме ваља извршити

једну, две или три интеграције, према томе да ли се тражи маса линије,
површине или тела. Општим, основним обрасцима интегралног рачуна,

који важе за овај случај, задатак се своди на један чист рачунски посао,
чија сва тешкоhа лежи у интеграцији добијених израза.
Па и сви остали проблеми геометрије масе своде се на операције

интегралног рачуна и састоје се или у извршењу интеграције, или у
читању и тумачењу конкретних особина, изражених тако добијеним
апстрактним математичким обрасцима.

Најстарији проблем те врсте извесно је одређиваље iiieжuшiiia,
проблем, који води порекло још од Архимеда, и чија је теорија данас
врло јако усавршена. Од значајних радова на њој ваља поменути: чуве
не Guldin-oвe теореме, које је у најновије време генералисао
Tschirnausen-oвy и

SchellЬach-a

Lhospital-oвy методу тангената;

i Lhuilliei"-a

теореме

Koenigs;
Giulio-a,

о сферним сликама; Steinei"-oвe радове о теж:и

штима кривих линија уопште: значајне теореме Wшing-a,

Newton-a, Cћa
sles-a, Lionville-a, Duћamel-a, Humbe1t-a о тежиштима алгебарских кривих

линија, о тежишту система пресечених тачака две криве линије, или
њихових асимптота, или Једне од њих са асимптотама друге; о тежишту

додирних тачака једне криве са тангентама паралелним једноме датом
правцу; о тежишту средишта кривине, КОЈе одговара тим додирним тач

кама; о тежишту пресечених тачака алгебарских кривих са паралелним

тетивама итд. Радовима Miпozzi-a појам тежишта генералисан је и на
геометрију више димензија од три. Број радова о тежишту данас је вео
ма нарастао, и та теорија представља један велики одељак у геометрији
масе.

Не мање је детаљно разрађена теорија .мo.мeuaiiia лeњuвociiiu,

која је од битног значаја за теорију машина и која такође сасвим спада
у област интегралног рачуна. Такви моменти одређени су извесним про

стим, двојним или трајним интегралима, у којима фигуришу геометриј
ски просторни елементи и маса. Та теорија представља још више еле
ганције, јединства и везе међу појединим својим партијама но и теорија
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тежишта. Од значајних резултата у тој теорији ваља поменути: класични
Poinsot-oв елипсоид, Ampere-oвe конусе другога степена, чије генератрисе

играју улогу главних осовина лењивости; хомофокалне Binet-oвe повр
шине са веома значајним особинама у погледу теорије момената лењи
вости. Радовима

Haton de la Goupilliere-a знатно је у последње време уна
Lagrange, Carnot, Dffi·boux, Fouret, Koenigs, Yung развили су важне особине такозваног апсо
пређена теорија главних момената лењивости, а

лутног момента лењивости.

Појам йоiiiенцијала и његова теорија заузимају једно од најуглед
нијих места у геометрији масе. Та теорија је у исти мах и основа небеске
механике и математичке теорије електрицитета и магнетизма. И она се

такође своди на проучавање једнога интеграла, у коме фигуришу
геометријски елементи и маса, било механичка, било електрична. На
рочито је усавршена радовима

Green-a, Chasles-a, Gauss-a, Lame-a

итд. и

литература о њој толико је до данас нарасла и толико је разноврсна да
би ова теорија могла створити сама за се веома угледан одељак меха
нике.

То су за данас најглавније теорије које би састављале геометрију

. масе,

које се од обичне геометрије разликују само додатком једнога

новог елемента, .масе, обичним геометријским елементима, и које се
могу разрадити сасвим независно од осталих партиЈа механике, ствара

јући засебну, веома обимну, дисциплину, са истим правом на самостал

ну егзистенцију и развитак као и поменуте две гране, у којима се уз
чисто геометријске елементе налази још по један чисто механички еле

менат. И што је још значајно: све се те теорије одликују извесном уни
формношћу која им даје особити карактер и која се састоји у томе што
се све своде на проучавање извесних карактеристичних типова инте

грала, сличних међу собом и у којима бројни коефицијент масе свуда на
истоветан начин фигурише.

Генералишимо сад појам масе, онако као што је раније поменуто,

замишљајући је као прост бројни коефицијент, а не прецизирајући ње
гову конкретну природу. Теорије тежишта, момената лењивости, по
тенцијала итд. остају и тада онакве какве су, али конкретан смисао тих

појмова мења се и зависи од конкретног значења бројних коефицијена
та који замењују масу.

Задржимо се бар при генералисаном појму тежишта, који одго

вара тако генералисаном појму масе. Обична, механичка дефиниција
тежишта једног система материјалних тачака била би ова: тежиште је
нападна тачка резултанте ма каквих паралелних сила које би на тело
дејствовале. Према особинама нападне тачке резултанте таквих пара

лелних сила, растојање те тачке од једне, ма које, равни једнако је зби
ру производа масе и растојаља појединих датих тачака од те равни, по-
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дељеном збиром маса истих тачака. Та би се дефиниција, иако тада
привидно губи од своје прецизности, могла изразити и овако: тежиште
једног система тачака јесте средиште распоређености масе тих тачака;

то је тачка око које је најсиметричније распоређена маса таквог си
стема. Замислимо сад масе посматраних тачака замењене ма каквим

другим бројним коефицијентима и потражимо опет тачку која би има
ла ту особину да је њено одстојање од ма какве равни једнако произво
ду из тих бројних коефицијената и одстојања појединих тачака којима
су они придодати од исте равни, кад се тај производ подели збиром

самих бројних коефицијената. Тако нађена тачка играла би опет улогу
неке врсте тежишта датих тачака: она би била средиште распоређено

сти поменутих бројних коефицијената у тим тачкама, тј. тачка око које
су најсиметричније распоређени ти коефицијенти. Стога hемо јој и
задржати назив тежишта.

Тако се нпр. може тражити тежиште бројева на сатном кадрану,
тежиште

осветљења

какве

неЈеднако

осветљене

површине,

кретање

тога тежишта које би произилазило од кретања светлосног извора итд.
Уочимо нпр. једну извесну насељену територију, где би био познат рас
поред становништва по свима њеним тачкама, поЈединим местима тери

торије. Тај се распоред може представити бројним коефицијентима
који би представљали број становника у датој тачки и тада се помоhу
таквих елемената

-

координата места и броја становника у њему

же тражити тежиште насељености такве територије. Тако је нпр.

let

- мо
Moi-

тражио тежиште насељености Париза и нашао да се оно у време

његових истраживања налазило у ше

des

Boшdonnais. Уместо насеље

ности може се узети ма који од оних многобројних и разноврсних
феномена о којима води рачуна статистика и тражити тежиште тих

феномена на датој територији. У томе правцу чувена су истраживања

Alfied-a

Dшand-Claye-a о ширењу и распорду тифоидне грознице у Па

ризу, у којима је врло лепо показана веза између поступног померања

тога тежишта и разноликих фактора под чијим се утицајима вршило то
померање, а које је аутор увео у своје рачуне. Уопште, кад се представи

интензитет једнога феномена у датој тачки извесним бројним коефи
цијентом може се тражити тежиште таквих феномена по истим прин
ципима и методама које важе за обично, механичко тежиште. А таква
истраживања, мада покаткад могу бити и чисто математичке спеку

лације, ипак често могу имати и практичног значаја и користи, као што
је то био случај са поменутим МОilеt-овим и Дшаnd-Сlауе-овим истражи

вањима. У класичном делу Ммеу-а

experimentales)

(La methode graphique dans les sciences

налази се описан један врло куриозан случај, у коме су

слична истраживања навела на прави и неслуhени узрок учесталих
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пожара који су се дешавали у извесним провинцијама Француске, а чији
Је узрок лежао у отпацима метеора.

И појам момената лењивости може се генералисати на сличан на
чин, и таква једна генерализација навела је

Duhamel-a на његову чувену

теорију спроводљивости топлоте у кристалисаним телима, у којој гла
вне улоге Играју извесне фиктивне особине, аналогне главним особи
нама лењивости.

.

Hinrichs
.

је прецизирао појам момената лењивости за

молекуле хемиЈских Једињења, одредио те моменте за неко од таквих

једињења (нпр. за хлорне деривате толуола) и дошао до значајних ре
зултата о односима између физичких особина (нпр. тачке кључања) и
хемиЈског састава тела.

Једна од највећих користи тако генералисане геометрије масе
биће у томе што

he

се, вероватно, таквом генерализацијом теорије које

се односе на обичну, физичку масу и које су данас веома разрађене

моћи пренети бар унеколико и на друге објекте, који би у другим
феноменима играли улогу масе. Такве генерализације увек су наводиле
на значајне аналогије, које често постоје између разнородних и врло

диспаратних феномена, који немају никакве везе међу собом. Те се

.

аналогије често манифестују у природној философији и, мада на први
поглед изгледају случајне, ипак није тешко увидети им прави узрок,
који је идентичан са оним на коме се оснива аналогија проблема гене
ралисане геометрије масе међу собом. Често врло разнородни феноме

ни, за које би ретко коме пало на ум да их ма у чему приближи један

другом, кад се ослободе своје конкретне, природњачке одеће и задрже
се у виду само улоге њихових интегралних састојака и односи између
ових, постају са тако апстрактног гледишта један исти феномен. Разно
родни фактори, који фигуришу у тако разнородним феноменима, често

имају истоветне улоге, па према томе и за последице њихова утицаја
важе истоветни закони. Тај је принцип учинио врло великих услуга у

развитку извесних грана физике, а од многобројних примера навешћу
овде само најеклатантнији: аналогију која постоји између математич
ких теорија кретања електрицитета, распростирања топлоте и кретања
течности.

Својом конкретном страном поменута кретања представљају међу
собом врло разнородне појаве. Али ослободимо их те физичке, кон

кретне одеће, а обратимо пажњу само на улоге појединих фактора у
њима и на односе између тих фактора. Рачун тада показује да темпера
тура једне тачке у топлотном проблему игра исту улогу коју и потен
цијал у електричном, или брзина течности у датој тачки у хидродина
мичком проблему; специфична индукциона моћ игра у електричном
проблему исту улогу коју и коефицијент спроводљивости топлоте у

топлотном проблему итд. Уопште свака, било чисто математичка, би-
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ло физичка концепција у једној од тих трију диспаратних теорија, има
свој еквивалент у осталим двема, и то тако да је довољно разрадити
једну од тих математичко-физичких теорија па су тиме у исти мах

разрађене и остале две, сменивши просто физичке концепције у оној
првој њиховим еквивалентима у овим последљим теоријама. Из тога је
веh разумљиво да

he

аналитичке, рачунске тешкоhе бити истоветне у

свима љима, и да оне са рачунскога гледиша представљају апсолутно је

дан исти проблем, чије резултате ваља само превести на три разна
начина, према томе како се кад буду примељивали у аналитичкој тео
рији топлоте, или електрицитета, или у хидродинамици.

Тако, у првој половини овога века

Fourier је

поставио аналитичку

теорију топлоте, нашавши и дискутујуhи диференцијалне једначине на
које се своди проблем распростираља топлоте. У готовој, разрађеној

теорији ваљало је само сменити факторе који у љој фигуришу љиховим
електричним еквивалентима: температуру електричним потенцијалом,
количину топлоте количином електрицитета итд., па да се добије мо

дерна математичка теорија кретаља електрицитета, бар у љеној осно
ви. Диференцијалне једначине на које се своде поменути електрични
проблеми идентичне су са онима код топлотних проблема и између

физичких закона који се из тих једначина изводе влада потпуна анаЛо
гија. Ако у ма којој од тих теорија ослободимо поменуте факторе (тем
пературу, потенцијал, количину топлоте или електрицитета итд.) љи
ховог конкретног значеља, задржавши им само улоге које имају у проб

лему, као што смо то раније учинили са концепцијом масе, онда је
могуhно разрадити једну општу, апстрактну теорију, сличну малочас

генералисаној геометрији масе, која би у себи садржала у исти мах и
теорију топлоте, и теорију електрицитета, и хидродинамику и која би
се свела на прву, другу или треhу од ових теорија, према томе како се

кад конкретно значеље буде придавала појединим факторима и резул
татима.

Таква иста аналогија постоји и између теорије осцилаторнога кре
таља електрицитета, теорије кретаља течности у савијеним цевима и
теорије кретаља шеталице, кад се води рачуна о отпору средине кроз

коју се ова креhе. Тих аналоiија из.меl)у gиciiapaiiiниx феио.мена и.ма
.мноiо, и биле би врло занимљив iipeg.мeiii за ciiiygиjy. Bepoвaiiiнo је

he

ga

и ieo.мeiiipиja .масе биiiiи .моhио cpegciiiвo за љихово изиалажење и

објашњење.

(1, 1896. г.)

О МАТЕМАТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ

АКТИВНОСТИ УЗРОКА*
ПРИСТУПНА АКАДЕМИЈСКА РАСПРАВА

Госйоgо акаgемици,

овој, за мене свечаној прилици, бићу слободан изнети пред
вас план и прву скицу Једне теориЈе, у ЧИЈе се све ПОЈединости

не могу упуштати у овој прилици, а за коју сам држао да би
било од интереса разрадити је, како по њеном предмету тако
и по услугама које ће се извесно од ње имати. Поред свега тога, што

ћете одмах увидети, да сам њен основни предмет, са којим се, експли
цитно или имплицитно, у свима наукама и на сваком кораку има посла,

није нимало нов, држао сам да је од интереса обрадити га у овоме

облику, у коме ће бити изнесен у овој расправи и спојити у једну гене
ралну теорију поједине изоловане и диспаратне истине што се односе
на љегове разнолике варијанте у разним наукама.

* Ово је

академска беседа Михаила Петровиhа објављена у Гласу

LIX, 1900,

стр.

Као што је познато Петровиh је 5. фебруара 1897. године (било му је 28 година)
изабран за дописног члана, а 4. фебруара 1899. године за редовног члана Српске краљев
ске академије.- У свечаној сали Капетан-Мишиног здаља, одржан је 9. јануара 1900. годи
не свечани скуп Српске краљевске академије за проглашеље Михаила Петровиhа редов
ним чланом. Скупу су били присутни: председник Академије Сима Лозаниh, веhи број чла
нова: Димитрије Нешиh, Љубомир Клериh, Јован Жујовиh, Михаило Валтровиh, млади

183-247.

Јован Цвијиh и други; затим веhи број професора Велике школе и средљих школа, као и

група студената. У

16

часова и

10

минута Петровиh је добио реч и у једночасовном изла

гаљу приказао основе своје беседе О маШемаШичкој теорији акШивиШеШа. Проглашеље
Петровиhа правим чланом Српске краљевске академије извршио је председник Сима
Лозаниh пригодним говором.

Пре ове свечаности у Академији природних наука 1. децембра 1899. године Пе
тровиh је приказао своју беседу и од меродавне Академије добио сагласност да је може
прочитати на скупу целокупне Академије. Приметимо даје при штампању наслов своје
беседе нешто изменио.
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Теорија, о којој

he

овде бити реч, онаква каква

he

изгледати кад

буде потпуно разрађена и кад скица, овде овлаш извучена, буде допу
љена, имала би за основни задатак да у област математичке анализе
уведе један прост елеменат, један генералан појам, који је до сада у
своме чистом, апстрактном облику употребљаван само у логици, а у

конкретним наукама увек се јавља нераздвојен од свога супстрата и
своје конкретне, материјалне природе. Тај би се појам могао назвати
активитетом узрока, давши појму узрока љегов обичан природњачки

облик, тј. подразумевајуhи под љиме сваки феномен који тежи да меља
какво стаље или да уноси пертурбације у какав други феномен, а под
његовим активитетом саму ту љегову динамичку страну, оличену у тој

тежњи, апстрахованој од свога супстрата и дефинисаној, као и у ана
литичној динамици, својим смислом и интензитетом.

Лако је и на први поглед уочити да се све што се дешава, сматра
но као узрок каквога феноме~а, може сматрати као карактерисано изве
сном тежљом и да се, у исто време, може схватити као статички или

динамички резултат сукоба разних активитета. Кад би нам активитети

свих фактора што активно или пасивно суделују у ствараљу или
одржаваљу каквога феномена били познати, феномен би био потпуно
разумљив и љегово би нам стаље за сваки тренутак било унапред по
знато, као што је у рационалној механици за сваки тренутак познато
стаље каквога кретаља, кад се знају силе што га производе, отпори што

му сметају и материјалне везе које се одржавају за време кретаља.
Обратимо нарочиту пажљу на квантитативну страну феномена: на

љихов кинетички ток, на релације што постоје између карактеристи
чних променљивих количина у љима и уопште на све оно у чему су

оличени математички закони феномена. Облик ових закона зависи йо
'iлавито

og уло'iа

и активитета узрока што суgелују у йосматраноме

феномену: у два разна феномена, па ма како они били међу собом дис
паратни по конкретној природи, математички закони биhе по облику

истоветни ако og'ioвapajyhи фактори у феноменима и'iрају истоветне
уло'iе и ако им је иста gинамичка йpupoga активитета. Тај је факт доЗашто је Петровиh изабрао ову област за приступну академску беседу када је у тео
рији диференцијалних једначина и математичкој анализи имао афирмативне резултате
које је наука прихватила? Одговора може бити више. Према традицији у Француској, и
Академија у Београду је прихватила обичај у жељи да се у беседи академик обрати неком
општом темом, да је експозиторна и оригинална, и преко ње искаже своје погледе, ми

шљење и даље унапреlјивање предмета о којем је реч. Овај обичај, са неким изузецима,
задржан је до данашљих дана (примери таквих беседа: Димитрије Нешиh, Богдан Гаври
ловиh, Милутин Миланковиh, Антон Билимовиh, Миодраг Томиh, Ђура Курепа, ... ).
Поред овог уобичајеног захтева, а знајуhи да академска беседа треба да је и оригинална,
да износи потпуно нове резултате и ставове у науци, вероватно из тих разлога Петровиh
је иступио са беседом из феноменологије (пр. пр.).
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вољно познат по многобројним аналогијама које су до сад запажене

између веома диспаратних феномена и он

he

нам служити као полазна

тачка за едификацију теорије о којој је реч. Он и чини да чист и апстрак
тан појам активитета узрока, ослобођен свега метафизичког, а у исто
време и свега овога што га везује за конкретну, материјалну природу,

може бити предмет једне генералне математичке теорије. Таква теори
ја, уколико сам о томе обавештен, није до сад обрађена, бар не у онако
чистом и генералном облику какав држим да јој је могуhно дати. Њена

се бледа слика може назрети у извесним данашљим генералнијим

физичким теоријама, но које су увек везане за извесне врсте феномена
и где појединим концепцијама и закључцима нису дати онако чисти
облици и пространа значеља како то допушта сама природа ствари.

Поглавити he задатак ове расправе бити да покаже:
1. да је могуhно извршити поменуту апстракцију и да је љоме доби

јен појам активитета чист, генералан, прецизан појам, који има све од
лике појмова којима оперише математичка анализа;

2. да је могуhно

разрадити једну општу, чисто математичку теори

ју којој би предмет био: испитиваље разноликих активитета са гледи
шта љихове динамичке природе; испитиваље разноликих љихових ком

бинација и одређиваље ефеката који резултују из утицаја тих активите
та на какав одређени феномен;

3.

да се тако развијена теорије може примељивати на тражеље

квантитативних закона свију феномена код којих се познају активитети
узрока, па ма какве природе они били.
Овај би се посао могао извршити на два начина.

Први би се састојао у томе да се пође од прецизних дефиниција

основних појмова којима се оперише; да се покаже да они имају све оно
што се тражи од објеката математичке анализе; да се, затим, поставе

један или више основних принципа на којима би цела теорија била за
снована и, најпосле, да се на веh развијеној теорији, придавши поједи
ним апстрактним појмовима у љој разнолика конкретна значеља, пока
же љена примељивост у разноврсним феноменима. Тако би активитет,
који у целој ствари игра основну улогу, био дефинисан као скуп свега
онога што саставља динамичку страну једнога узрока оличену у љего
вој тежљи да производи промену. Овако дефинисан активитет, а по
аналогији са појмом силе у механици, може се сматрати као потпуно
одређен кад се зна смисао поменуте тежље и љен интензитет у свакоме

тренутку. А из самога тога што се ова тежља може замишљати јача или
слабија и што се интензитет једне може упоређивати са интензитетом
друге какве тежље, може се закључити да активитет узрока спада у

мерљиве количине, ако не увек у практичном, а оно бар у математи

чком смислу, који се овде искључиво и има у виду. Помоhу тога осно-
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вног поЈма могу се генералисати извесни принципи рационалне меха

нике, сменивши у њима појам силе појмом поменуте тежње; појам масе

извесним коефицијентом, који би у теорији активитета играо исту
улогу коју игра физичка маса у механици; појам инерције тежњом фе
номена да кад активног узрока напрасно нестане, он остане у ономе

стању у коме је био у тренутку кад је узрока нестало; појам брзине кре
тања појмом брзине промене у феномену итд. Из тако добијених основ
них појмова и принципа може се дедукцијом едифицирати потпуна тео
рија активитета, по облику сасвим слична аналитичкој динамици.
Али у овоме тренутку и на овоме месту мислим да

he

бити при

родније поћи другим путем, оним који сасвим природно наводи на идеју
за целу ствар и на коме

he

се моћи не само увидети њен смисао и њена

могућност већ и једна сигурна метода за развијање теорије о којој је
реч. Наиме, мислим да

he

ствар изгледати јаснија и природнија ако се,

пошавши одоздо, од конкретних феномена, апстракцијом извесних
уочених правилности и поступном генерализацијом појмова са којима
се у томе има посла, уздигнемо до оне висине са које ти појмови и те

правилности неће више изгледати везане за поједине феномене или

поједине врсте феномена, већ добити одлике што карактеришу чисте и
генералне појмове и законе математичке анализе. То је пут кога се ми
слим држати при излагању ове теорије.

*
Упоређујући међу собом разнолике математичке теорије ових
конкретних феномена у које је до данас успела продрети математичка
анализа, уочено је веома много аналогија између појединих од њих, а
несумњиво је да

he

дубљим продирањем у сплет узрока ићи упоредо и

уочавање све већега броја тих аналогија. Међу њима има их веома
много које су саме по себи природне и јасне, које је лако и на први по
глед разумети: то су оне што резултуЈу из каквога више или мање гене

ралнога природног закона који влада једном категоријом феномена
исте или бар сличне конкретне природе. Тако је, на пример, потпуно

разумљива аналогија што постоји између феномена који резултују из
електричног привлачења и оних којима је узрок гравитација.

Али, поред таквих постоји једна велика група аналогија које и

после дубљег проучавања изгледају случајне и које постају разумљиве

тек онда кад се погледају са веће висине но што је она на којој се налази
природњачка тачка гледишта. Наиме, запажено је таквих диспаратних
феномена који немају никакве везе међу собом, ни материјалне ни
каузалне и који се ни са које стране не могу један другоме приближити,

али који кад се ослободе своје конкретне, природњачке одеће, а задрже
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се у виду само улоге љихових елемената и фактора што их одређују, да

онда такви феномени, поређени међу собом истичу на видик извесне

аналогије. Такве су, на први поглед случајне, аналогије полазна тачка
за нашу теорију и ја ћу се стога за који тренутак на љима задржати.

Једна оД најзначајнијих аналогија те врсте јесте она између мате
матичких теорија: равнотеже и кретаља електрицитета, распростира
ља топлоте и кретаља течности. Својом материјалном страном та кре

таља представљају међу собом врло разнородне феномене. Али осло

бодимо их у мислима љихове физичке одеће и обратимо пажљу само на
улоге и релације појединих фактора у љима. Рачун тада показује да
температура једне тачке у топлотном проблему игра исту улогу коју и
потенцијал у електричном или брзина течности у хидродинамичком
проблему; да специфична индукциона моћ игра у електричном пробле
му исту улогу коју и коефицијенат топлотне спроводљивости у топлот
ном проблему и да уопште свака, било физичка било чисто математи

чка, концепција у једној од поменутих трију диспаратних теорија има
свој еквивалент у осталим двема. Аналогија је толико потпуна да по
менута три феномена, са својим многобројним и разноврсним варија

цијама представљају, са аналитичког гледишта, један исти проблем чи
Је решеље ваља само растумачити на три разна начина, према томе

како се кад буде примељивало у аналитичкој теорији топлоте или елек
трицитета или у хидродинамици.

Тако је исто потпуна аналогија запажена између осцилаторног
кретаља

електрицитета

при

испражњавању

кондензатора,

осцила

торног кретања течности у савијеним цевима и кретаља шеталице кад

јој средина кроз коју се креће даје отпора. Кад се, на пример, арматуре
каквога електричног кондензатора помоћу спроводне жице споје са
земљом или међу собом, кондензатор се испражњује. Но, испражња
ваље није тренутно; за време за које оно траје кроз спроводну жицу
креће се електрицитет и то се кретање манифестује у струји испра

жњавања. Интензитет и смисао ове струје, услед индукционих утицаја,

мељају се од једнога тренутка до другог и представљају једну серију
осцилација које у току времена поступно постају све слабије и после
извесног времена постају неосетне. Теорија овога феномена аналогна
је до најмаљих појединости теорији осцилаторног кретања течности у
савијеним цевима и кретаља шеталице кроз какву отпорну средину.

Као веома прост, а за ствар коју овде истичем карактеристичан при

мер математичких аналогија које постоје између квантитативних закона
диспаратних феномена, навешћу пространу класу феномена из разно

врсних наука за које важи ексiiонепцијални закон. Овај се прост закон
састоји у томе што између извесне променљиве количине која варира
упоредо са интензитетом узрока, и друге једне променљиве количине
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која варира упоредо са ефектом тога узрока, постоји таква релација да
је, за све време трајаља феномена, количник ло2ариiй.ма прве промен
љиве и са.ме

gpy2e йро.меl-lљиве непрестано

сталан број. То су феномени

графички представљени експоненцијалном кривом линијом

где су а и
и ја

hy

k

сталне количине. Ова је класа феномена веома пространа,

навести неколико познатијих феномена што јој припадају.

Светлост, пролазеhи кроз какав било чврст, било течан, било
гасовит хомоген слој, бива ослабљена по интензитету и закон по коме

варира тај интензитет са дебљином слоја, јесте поменути експоненци
јални закон

где су

i и i 0 интензитети светлости при излазу и улазу у слој, х- дебљи
на слоја, а k- љегов коефицијенат апсорпције.
Кад се какво загреј ан о тело поступно хлади, закон по коме љего
ва температура опада у току времена опет је експоненцијални закон

Т=
где је Т температура тела,

t-

Toe-kt,

време, а

k-

извесна стална количина. То

је познати Њутнов закон хлађеља.
Кад је каква течност наелектрисана и почне испаравати, њена
пара у сваком тренутку односи собом извесну количину електрицитета

тако да се на површини течности опажа известан губитак електричног
оптереhења који се меља у току испаравања. Ово мељаље бива по
закону

где је т електрично оптереhење, t - време, а

k - коефицијенат губитка

у јединици времена. То је познати Pellat-oв закон електричног испа
равања.

Кад се каква кугла креhе хоризонтална у каквој течности исте
специфичне тежине које је и кугла, њена се брзина утолико више
смаљује уколико је дубље продрла у течност, и то по закону

где је

v брзина, а х - дубина продираља кугле.

Кад се каква метална шипка загрева на једноме своме крају, то
плота се од тога краја шири по целој шипци, али температура једне
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тачке биhе утолико мања уколико је тачка удаљенија од загрејанога
краја. Закон те зависности исказан је обрасцем
Т=

T0 e-kx,

где је Т температура уочене тачке, а х- њено одстојање од краја.
Опадање атмосферског притиска са висином такође бива по експоненциј алном закону

где је р притисак, а х

-

висина.

Кад се какво течно хемијско тело поступно трансформише под
утицајем каквога физичког агенса, количина непромењенога дела по
ступно опада у току времена, и то по закону

где је х поменута количина, а

t - време (инверзија шеhера, хемијска

акција светлости, фермената итд.).
Постоји велики број феномена за које важи исти експоненцијални
закон, али код којих се она променљива количина чија варијација дефи

нише варијацију интензитета узрока, јавља увек као цео број. То су
феномени код којих узрок, пошто је једном произвео свој ефекат, деј

ствује понова и на истоветан начин на резултат те акције, затим опет на
истоветан начин на резултат те поновне акције итд., и за које важи
закон

у= Уо ekn,
где је у извесна променљива количина која у сваком тренутку мери ин
тензитет ефекта,

.

k-

извесна стална количина, а

.

колико Је пута поновљена акциЈа узрока.

*

n - број који показује

Под ту шему се може подвести велики број диспаратних феноме
на, као што су нпр. разреlјивање ваздуха у каквоме затвореном суду по

моhу обичног ваздушног шмрка; растење једне суме новаца дате под
интерес на интерес; опадање у току времена какве особине услед ве

штачке селекције примењене на великоме броју генерација једне исте

* Примери и само примери. То је општа карактеристика свих Петровиhевих тек
стова из феноменолоrије. Толико је много примера изложених природним језиком, да
они једноставно заrушују теоријску суштину коју је Петровиh исказао. А супротно
примерима, опште теорије нема. Она је по њеrовој замисли требало да "сакупи" све
уочене примере и искаже их јединственим коначним формалним језиком. Да створи

теорију и тако пуним правом оправда постојаље математичке феноменолоrије као
самосталне научне дисциплине (пр. пр.).
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биолошке феле; опадаље степена вероватноће коју придајемо каквоме
извештају, ако нам овај није дошао из прве већ из п-те руке, преко
једнога низа извештача што су га примили један од другога итд.

Немогуће ми је улазити дубље у излагаље и прецизираље оваквих
диспаратних аналогија. Њих је веома много и ја

hy

их само набројати

још неколико да бих истакао на видик пространство емпиричне основе
за едифицираље теорије о којој је реч.
Тако,

Helmholtz је

уочио математичке аналогије које постоје изме

ђу вихорастих кретаља какве флуидне масе и електродинамичких фе
номена.

Lame

је уочио аналогију између теорије еластичне равнотеже,

теориЈе распореда температуре у унутрашљости каквога чврстог тела

и теорије Њутнових потенцијала за тела разних облика.
Запажено је много аналогија између разноликих феномена ста
тичног електрицитета и магнетизма; између разних феномена термо
динамичких и електродинамичких; између феномена истицаља гасова

кроз укрштене цеви и распростираља електричне струје по укрштеним
спроводним жицама; између раствараља чврстих тела, испараваља и

дисоцијације; између кретаља ј она при електролизи и кретаља матери
јалне тачке под утицајем какве сталне силе, кад се води рачуна о

отпору треља итд. 1
У ову врсту аналогија може се уврстити и све што је урађено на

ше.маiйизирању физичких феномена йо.моhу .механичких .моgела који их
илуструју и код којих сваки део и љегова функција играју исту улогу
коју и одговарајући фактори у физичком феномену што таквом моделу
одговара. Сер

W. Thomson,

доследан своме принципу, по коме "разуме

ти какав феномен значи моћи начинити љегов механички модел" први
је дао идеју за такво шематизираље и конструисао механичке моделе за

В. о оваквим аналогијама: Mascart-Joubert, Le{·ons sur /' electricite et le magnetisme,
1872. i.l. р. 65-69; 215-244; 245-268; 321-332; 375; 418; 420; 709-722; С. Neumann, Analogien
zwischen Hydrodynamik und Electrodynamik, Ber. uber die Verhaudl. der Kgl. Sachs. Gescllschaft
der Wissenstaften zu Leipzig- Math. phys. Кlasse 1 (1892); Н. Poincare, Theorie des tourblllons,
Paris 1893; Lippmann, Principe de /а conset·vation de /' e/ectricite о и second jetacipe de la theorie
des phenomenes electriques, Journal de Physique (ist) р. 381-394; Lippmann, Сотр. rend. de l' Academie des Sciences, 92 (1876), р. 1425; Zeuner, Grundzйge der mechanischen Wiirmetheorie,
Leipzig 1877; Maxwell, Theorie der Wiirme, Braurschweig 1878; Mach, Die Principien der
Warmelehre, Leipzig 1896; Mach, Zю· Geschicћte und Kritik des Carnot'schen Wiirmegesetzes,
Wiener Sitzungsberichte, 101 П (1892); V. Oettingen, М ет. de l' Acad. imper. de St. Petersbourg,
7/32 (1885); Е. Bouty, Analogie tћeгmodynamique des phenomene.f thamoelectriques et du phenomene de Peltia, Journ. de Phys. (1882), р. 267-268; W. N. Shaw, Sur une analogie pneumatique
du pont de Wћeatstone, Journ. de Phys. (1891 ), р. 247; N. Nesehus, Ueher die Analogien zwischen
den electrischen und den Wiirmevorgiingen, Zeitschr. fur phys. und chem., 11 (1898), р. 153-150.
1
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велики број разноврсних физичких феномена. 2 - Ј.
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D. Everetз је, нпр.,

нашао механичке системе који илуструју извесне компликоване опти
чке феномене, као што су: аномална дисперзија, фосфоресценција итд.

-

Са истога гледишта су од нарочитога интереса механички модели

које је дао Garbasso4 за шематизирање феномена испражњавања кон
дензатора и у којима улогу електричног кола играју извесна тела што
се обрћу око једне осовине; улогу електромоторне силе игра механичка
сила која креће систем; улогу количине електрицитета игра угао обр
тања; улогу електричног отпора механички отпор; улогу коефицијента

селфиндукције моменат инерције система итд. Математички закон и
целокупна математичка теориЈа испражњавања кондензатора потпуно
су аналогни онима што важе за законе кретања механичког система

оличеног у тим моделима.

-

Исти је физичар изнео више механичких

система за коЈе су математички закони кретања потпуно аналогни они

ма што важе за спрегове електричних кола са међусобним индукцио
ним утицаЈима.

Радови ове врсте у последње време су доста многобројни и основ
на им се идеја, као и онима горе наведеним, може у крајњој анализи све

сти на ову: кад је дат какав физички феномен Ф, ако се у овоме знају
улоге појединих фактора или врсте акција узрока што га производе, па

ма ти узроци и не били познати по својој интимној природи, могућно је
наћи такав механизам за чије

he

кретање важити исти математички

закони што важе и за феномен Ф. Између креШања Шакво'iа сисШема и

феномена Ф йосШоји Шаgа йоiuйуна маШемаШичка анало'iија, и Шо баш
оне врсШе о којој је овgе реч.

*
Мени се чини, господо, да оваквим аналогијама досад није указана

сва она пажња коју оне заслужују.* Оне су или сматране само као кури
озум, или су се употребљавале као водиља у појединим изолованим испи-

2

Conferences scientifiques et allocutions, Paris 1893.

3

Phil. Magazin (1898), р. 227-243.

4

Nuovo Cimento (Vl) 1897.

*

Свакако да Петровиh мисли на једну формалну теорију о аналогијама, јер на
аналошким феноменима радили су много и заснивали капитална дела Максвел, Хелм

холц, Фурије, Лорд Келвин и многи други. Као што he се доцније показати, а највише
расправом Покушај јеgне ойшйiе механике узрока и монографијом Елементи майiе
майiичке феноменоло'iије, и сам Петровиh није дошао до такве јединствене теорије о
аналогијама. Покушао је и донекле успео да генералише рационалну механику и преко

њених принципа искаже неко заједништво међу различитим појавама које су међусоб
но аналогне на било који начин (пр. пр.).
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тивањима, сматрајући као вероватно да ако је запажена аналогија из
међу два феномена била потпуна до једне извесне тачке, она ће важити
и надаље, преко те тачке. Корист од таквих посматрања била је у томе

што је, кад је већ уочена аналогија између два феномена и кад је већ
разрађена математичка теорија једнога од њих, онога чија је теорија
очевиднија, ова по аналогији, а са више или мање успеха, примењивана
и на други феномен.

Али, из таквих се аналогија може извући друга једна корист, која

је од битног значаја баш за ствар о којој је реч. Покушајмо истаћи на
видик оно што чини да оне постоје, оно што тако диспаратне феномене
као што су они малочас набројани спаја међу собом и даје им један
заједнички тип.

Пре свега, очевидно је да узрок постојања тих аналогија не може
бити материјалне природе: за то јасно говори сама диспаратност фено
мена између којих оне постоје. Узрок треба тражити на другом месту и
он је чисто апстрактне, математичке природе. Апстрахујмо разноврсне
и диспаратне феномене од њиховог конкретног облика, ослободимо их

њихове материјалне одеће и задржимо у виду само улоге појединих
фактора чијом комбинацијом феномен постаје, начине утицаја тих фа
ктора, релације између ових, као и између њихових акција и ефеката,
па ћемо одмах запазити прави разлог постајању горњих аналогија: он се
сасШоји у исШовеШносШи улоzа йојеgиних факШора у феноменима.
Уочимо, нпр., малочас наведену класу феномена обухваћену екс

поненцијалним законом. Лако се увиђа да исту улогу коју игра дебљи
на слоја што апсорбује светлост и слаби јој интензитет, игра и дубина
продирања кугле кроз хомогену течност која јој смањује брзину; да
исту улогу игра и растојање посматране тачке на загрејаној шипци од
њеног загрејаног краја, или висина при опадању барометарског при
тиска; да исту улогу игра и време у наведеним феноменима: хлађењу
тела, опадању електричног оптерећења на површини какве наелек
трисане течности која испарава; опадању првобитне количине каквога

хемијског тела које се поступно трансформише под утицајем топлоте,
светлости, фермената итд. И, штавише, не само да се може констато
вати та истоветност улога већ се може дегажирати и прецизирати и

сама природа те улоге: њена је тежња да непрестано и стално јача или
слаби посматрани феномен, и то у сваком тренутку утолико интен

зивније уколико је сам феномен у томе тренутку интензивнији.
Исто тако уочимо, нпр., аналогију која постоји између феномена
електричне равнотеже и феномена униформног распростирања топло

те по каквој хомогеној средини. Разматрајући феномене са гледишта
улога које поједини фактори у њима играју, лако се увиђа рачуном да
улогу изолујуће средине у електричној равнотежи игра изотропна
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спроводна средина у феномену распростирања топлоте; да електрични
потенцијал и специфична индукциона моh играју у електричном проб
лему исту улогу коју игра температура једне тачке и коефицијенат то
платне спроводљивости у топлотном проблему итд. И та истоветност

улога постаје очевидна кад се има на уму да су полазне хипотезе при

едификацији поменутих теорија, кад се ослободе своје природњачке
одеhе, једне и исте у оба та феномена, јер Ohm-oвa основна хипотеза у

. ,.

.

.

.

електрицитету, у свОЈОЈ суштини, НИЈе ништа друго до Једна вариЈанта

основне Fourier-oвe хипотезе у аналитичкој теорији топлоте.

Тако је исто лако истаhи на видик истоветност улога појединих
фактора код феномена испражњавања електричних кондензатора и
кретања шеталице кроз какву отпорну средину. Електрично оптере

hење игра улогу елонгације при кретању шеталице; електрични отпор
игра улогу специфичног отпора средине кроз коју се шеталица креhе;

известан фактор, који има за вредност обрнуту вредност електричног
капацитета кондензатора, игра исту улогу коју и сила што у сваком
тренутку тежи да врати шеталицу у њен равнотежни положај итд. Као

и малочас, аналогија између та два тако диспаратна феномена резулту
је из те истоветности улога.
То се исто може констатовати и код осталих аналогија које су

наведене. Аналогија, у смислу у коме смо је овде уочили, увек се састо
ји у истоветности релација, а ове су увек природна и нужна последица
истоветности улога. То је, уосталом, и логички јасно, али је за нас од

нарочите важности извуhи тај резултат из самих факата, као што смо
ми малочас учинили, и на тај начин не само констатовати ту истовет
ност улога веh и ближе одредити саму њихову математичку природу.

Али, пођимо сад један корак даље. Кад се зна шта је то што једној
маси диспаратних феномена даје један исти заједнички тип, природно је
помислити на овакву генерализацију: да ли би се, дегажирајуhи из једне
групе аналогних феномена оно што им је заједничко, што их спаја, што
им, поред све диспаратности, даје исти тип, могла разрадити једна

ойшiйа Шеорија за Шу 'iруйу феномена у којој не би била прецизирана
конкретна природа феномена и појединих фактора у њима, а која би се
спецификовањем те конкретне природе свела на поједине специјалне

теорије тих феномена и на тај начин обухватала једну масу разнород

них теорија? Да ли би се, нпр., могла разрадити једна општа теорија
која би обухватала као специјалне случајеве и теорију испражњавања

електричних кондензатора, и теорију кретања шеталице и теорију
кретања течности у савијеним цевима и која би се свела на прву, другу
или треhу од ових теорија, према томе како се кад конкретно значење

буде придало појединим концепцијама у њој?
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Одговор је, господо, на ова питаља афирмативан. Уочимо један
прост пример, из кога ће се видети не само могућност, смисао и значај

такве генерализације већ и сам начин на који се она може извести:
уочимо малочас поменуту групу разнородних феномена који потпадају

под експоненцијални закон. Сваки је од љих карактерисан егзистенци

јом и делаљем једнога или више узрока који непрестано и стално теже
да јачају или слабе посматрани феномен, и то тако да је љихов утицај у
сваком тренутку сразмеран интензитету самога феномена у томе

тренутку. Тај је податак довољан за математичку анализу да из љега
изведе квантитативни аспекат таквих феномена. Међутим, и то је оно

што бих нарочито хтео нагласити, за те рачуне није нимало потребно
познавати конкретну, материјалну природу узрока, ефеката и фактора

који на ма који начин суделују у феномену: gовољно је знаШи само Ше
жњ у узрока, смисао и йравац њихове акције у нај'iенералнијем gина

мичком облику. Знајући на који начин један узрок или једна група узро
ка тежи да слаби или јача какав феномен, може се израчунати љихов

ефекат и одредити закон по коме ће се овај мељати кад се јачина узро
ка са тако одређеним тежљама буде мељала. И онда, кад се у тим рачу-

. нима

спецификује конкретна природа феномена и узрока, имаће се

одмах готова теорија таквог специјалног феномена. Тако, ако се општи
појам узрока смени апсорбоваљем светлости а ефекат слабљељем ин
тензитета, имаће се одмах закон по коме бива то слабљеље; ако се уз
рок смени хемијском трансформацијом, а ефекат опадаљем првобитне

количине тела што се трансформише, имаће се Wilhelmy-jeв закон, по
коме бива то опадаље за хомогене реакције првога реда; ако се узрок
смени тежљом тела да му се температура изједначи са температуром

околине, а ефекат опадаљем температуре тела, имаће се Њутнов закон
хлађеља итд.
Генералишимо, нпр., Fourier-oвy хипотезу о распростираљу топло

те у унутрашљости каквога тела, ослобађајуhи из ље оно што није веза

но за конкретну природу феномена и узрока. Та би генерализација тада
изгледала овако: замислимо у датоме елементу каквога тела Једно ста

ље, чија конкретна природа не мора бити прецизирана, а које тежи да
се распростре по свом телу, али поступно, од тачке до тачке, и то по
оваквом закону:

1.

ciiiaњe у једној Шачки има уШицаја само на Шачке у нейосредној

близини;

2. оно се расйросШире од Шачака у којима је јаче'i инШензиШеШа ка
Шачкама 'iде је Шај инШензиШеШ слабији;

3.

уШицај једне Шачке на дру'iу не зависи од саме вредносШи

инШензиШеШа у Шим Шачкама, веh искључиво од вредносШи њихових
разлика.
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Ове су премисе, поред све њихове привидне неодређености, дово
љне да се из њих може развити потпуна теорија распростирања такво

га стања по телу, која би обухватала као специјалне случајеве и анали
тичку теорију униформног распростирања топлоте кроз какву хомо
гену средину, и теорију електричне равнотеже и теорију перманентног
кретања течности кад се претпостави да нема компресије и трења.

То се исто може учинити и са осталим аналогијама. Свака је од
њих, понаособ, карактерисана нечим што феноменима између којих

постоји даје један заједички тип, а то је: истоветност улога појединих
фактора у њима. Истакнимо само ту њихову заједничку страну, водимо
рачуна само о тежњама скопчаним за те улоге, о начину на који су те

тежње међу собом комбиноване и на релације што из тога резултују
између њих и ефеката, дајмо свему томе најопштији могуhни облик,
али ипак довољно одређен да би њиме могла оперисати математичка
анализа, па

је, која

he

he

нас свака таква аналогија довести до једне опште теори

имати овакав изглед: наместо гравитационих, електричних,

магнетских, хемијских итд. сила имало би се посла са општим појмом
узрока и њихових активитета; наместо механичког, физичког, хемиј

ског итд. феномена који се посматра, имали бисмо апстрактну концеп
цију ефеката; наместо специјалних закона по којима делају поменути
конкретни узроци, имало би се посла само са законима што важе за те
жње узрока по којима ови теже да утичу на феномене. Другим речима:
Свака апалоiија gеiажирањем и iеиералисањем

onoia

шiiio је

каракiiiерише павоgи па йо jegny iiieopиjy узрока шiiio gелају па jegan
извeciiian начин, йо gаши.м законима, йа .ма какве кonкpeiiine йрироgе

iiiи узроци били.

Тако, из групе феномена што потпадају под експоненцијални
закон може се дегажирати општа теорија акције свих оних узрока који

теже да јачају или слабе свој објект сразмерно интензитету свога ефек
та. Из групе феномена аналогних осцилаторном кретању шеталице мо-

.

.

.

же се дегажирати општа теориЈа акциЈе свих оних узрока КОЈИ теже да

произведу какво финално стање

L,

слабеhи какав феномен у сваком

тренутку утолико интензивније уколико је његово стање у томе трену
тку удаљеније од стања

L

и савлађујуhи при том непрестано другу једну

тежњу: инерцију феномена, тј. његову сталну тежњу да остане у ономе

стању у коме је кад прве тежње напрасно нестане. Рачун тада показује
да

he

стање феномена, па ма какве природе он био, непрестано осцило

вати око стања

I.,

тј. да

he

му се почети приближавати, проhи кроз то

стање, затим се удаљавати од њега, опет се почети приближавати итд.

*
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Замислимо, господо, да има врло много оваквих математичких
аналогиЈа и да смо са сваком од њих учинили ово што и малочас са по

менутим аналогијама. Резултат

he

у свакој таквој прилици бити мате

матичка теорија извесне врсте узрока који делају на дати начин и свака
би аналогија чисто индуктивним путем довела до једне такве теорије.
Уочимо

cag све

тако gобијене йосебне теорије са јеgне узвишеније

тачке, са које би оне из2леgале као gелови јеgне исте целине. Уздигни

мо се до најапстрактније, најгенералније концепције узрока, која пре
стаје бити везана за поједине врсте феномена и која резултује из оп
штег схватања феномена као йро.мене нечега, као резултат активно
сти другога каквог феномена.
У свакоме феномену или скупу феномена сматраном као узрок,
може се разликовати његова статична и gина.мична страна. Прву ка

рактерише егзистенција извесних прилика потребних да би феномен
могао развити своју активност; она се, дакле, састоји у колокацији еле
мената што суделују у феномену. Друга је оличена у самоме активите
ту, који је карактерисан извесном тежњо.м да у оним статичким при
ликама у којима је феномен произведе одређену промену.
Уо чим о какав феномен, сматран као узрок, са његове чисто дина
мичке стране, са гледишта активитета који га карактерише. Тежња за
произвођењем одређене промене, у којој се и састоји тај активитет и
која се, нпр., у механичким феноменима манифестује као сила, у разно
врсним другим феноменима као пертурбациона моh, модификаторска
тежња итд., потпуно је дефинисана:

1. објекто.м,

йравце.м и с.мисло.м, усвајајуhи ове термине по анало

гији са онима за силе у механици и генералишуhи им обичан геометриј
ски смисао;

2.

својом квантитативном страном: интензитетом у датоме тре

нутку.

Тако дефинисана тежња спада у ред мерљивих величина у мате

матичком смислу: она се, па ма какве конкретне природе била она и
њен супстрат, може замишљати јача или слабија; њено се стање у јед
ном тренутку може упоређивати са стањем у другом каквом тренутку и
њене се варијације по интензитету могу исто онако лако замишљати

као и варијације јачине механичких сила. У механици и физици овакви
се интензитети могу практички мерити и изражавати у изабраним
јединицама мера. У модерној психологији за извесне интензитете по

стоје методе и за практично мерење, а за друге се испитује на који на
чин слабе или јачају кад се извесни фактори, од којих они зависе, мења
ју у току времена. У хемији се могу прецизно дефинисати и међу собом
поредити активитети појединих тела или агенса и одређивати закони
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љихових варијација. У медицини се могу разна средства поредити међу
собом по активитету и може се испитивати како интензитети ових ва
рираЈу са променом прилика; тако исто могу се прецизирати активи

тети појединих врста бацила и одређивати квантитативни закони како
за акцију појединих таквих врста тако и за симултану акцију једне од
ређене групе хетерогених бацила. У биологији се може одређивати ак
тивитет каквога феномена или групе феномена, сматраних као узрок,

по љиховом утицају на какав одређени феномен: може се, нпр., одређи

вати утицај каквога спољног феномена на варијацију какве одређене
функције једне индивидуе или феле итд.
Очевидно је да се у свима овим случајевима поменута Шежња уз
рока може апстраховати од свога супстрата, дегажирати од свога при

родљачког облика и сама за се сматрати као нешто мерљиво, нешто
што се може мељати, бити упоређивано и у сваком тренутку бити де

финисано својим интензитетом. Величина тога интензитета може се и
у датоме случају познавати или не, али она је увек одређена и увек се
могу замишљати љене варијације независно од супстрата за који је ве
зана.

И кад је то случај, онда се са појмом активитета, као елементом,
може едифицирати једна општа теорија, којој би био задатак: теорија

разноликих активитета и класификација узрока према динамичној при
роди љихових активитета; слагаље и разлагаље активитета исте врсте

(одређиваље резултаната једне групе тежљи и компонената једне дате

тежље ); одређиваље ефеката једнога или више активитета дате дина
мичке природе, аплицираних на исти објекат итд. Та теорија, којој би се
могло дати име .мaiiie.мaiiiuчкe

iiieopuje

aкiiiuвuiiieiiia, имала би, схва

тивши феномене или стаља као ефекте једнога или више активитета,

као борбу или резултат борбе разних тежљи, тачно одређених у сваком
тренутку, да изведе законе који

he

одређивати ефекат у свакоме тре

нутку.

Ова би теорија представљала једну пространу генерализацију о би
чне механике и основне би улоге у љој играли извесни појмови, доби

јени комбиноваљем појма тежље са разноликим мерљивим факторима
и генерализацијом појмова који су одавно уведени у механику. Јер,
међу појмовима ове дисциплине има их знатан број који се могу осло

бодити конкретног значеља и уздиhи

he

се генерализацијом дотле да

престају бити везани искључиво за механику, физику и остале поједине

науке. Тако, појам силе био би генералисан и смељен општијим појмом
тежље, дефинисане својим објектом, правцем, смислом и интензите

том; маса се може сменити извесним коефицијентом који би играо
улогу величине масе у свима могуhним феноменима, па чак и у онима у
којима не може бити ни речи о каквој физичкој маси; као што је донек-
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ле веh и урађено у данашњој 'iеомеШрији масе;* инерција се може сме
нити, нпр., тежњом каквога стања да остане онакво какво је у тренутку
кад узрока, што изазива његову промену, напрасно нестане; појму уда

ра одговарао би појам изненадних, напрасних узрока, који се тренутно
јављају, па било да перзистирају било да их нагло нестане; појмовима
акције, реакције, отпора, равнотеже могао би се задржати исти смисао

који имају и у механици; појам брзине и акцелерације кретања може се
генералисати појмом брзине и акцелерације промена у феномену итд.
Са генерализацијом извесних сцоженијих појмова, као што су:
механички рад, жива сила, моменти инерције, импулс итд., ишло би не

што теже, али ту је ствар извршива на овај начин. Ваљало би најпре у
разноврсним наукама у којима се може имати посла са мерљивим ве
личинама у математичком смислу, тражити оно што би се могло на

звати еквиваленШним йојмовима. То су појмови који у разноврсним фе

номенима играју истоветне улоге, па било да они веh постоје или да их
тек треба стварати. Кад су они једном нађени, ваља их очистити, осло
бодити сваке везе са конкретном природом феномена из кога су ап

страховани и комбиновати их онако како се то ради у механици при
стварању малочас поменутих сложенијих појмова из простих елемена

та. На тај начин је лако генералисати, нпр. механичке појмове: рада,

енергије кретања, импулса, акције (у смислу принципа најмање акције)
итд., давши им такав облик да се њима може оперисати у математичкој
теорији активитета онако исто као што се тим појмовима данас опери
ше у механици, и такви појмови имали би да послуже као елементи из
којих би се едифицирала сама та теорија.

Немогуhно је, господо, у оваквој прилици улазити дубоко у поједи
ности те едификације. Ствар је пространа и чисто математичке при

роде и ја

hy

бити слободан изнети је у појединостима онде где јој буде

место. Овде бих могао дати укратко само идеју о начину на који мате
матичка анализа може оперисати поменутим појмовима теорије акти
витета и о општем аспекту који

he

та теорија имати кад буде потпуно

разрађена.

*
Пре свега, један ма какав феномен Ф може бити дефинисан изве
сним веhим или мањим бројем карактеристичних променљивих коли
чина

*

Погледати напред изложену Петровиhеву расправу Јеgан йоzлеg на zео.меШри
ју .масе (пр. пр.).
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које се мењају упоредо са мењањем какве независно променљиве ко
личине (за коју hемо овде узети, примера ради, само време t) и у чијој
се колективној варијацији и састоји сам посматрани феномен. Овај

he

са квантитативне стране бити потпуно познат ако се знају математички
закони

<i>1 (a 1,t) =О,
<i>2 (a2,t) =О,

(1)

по коЈима се свака од променљивих

Свака од једначина

(1)

ai мења у току времена.

дефинише по један елеменШаран феномен,

који се састоји у варијацији само једне променљиве у току времена, а по
закону исказаном у тој једначини. На тај начин сваки феномен, па ма
какве природе и ма како компликован он био, може се замислити ра

зложен на онолико симулШаних елеменШарних феномена

<i>1, <pz,

<Ј>з,

··· • <i>п

колико има карактеристичних променљивих количина што га одређују.

Пошто се феномен Ф и састоји у симултаности ових елементарних фе
номена, то се квантитативно испитивање једнога ма како комплико

ванога феномена може свести на тражење закона

(1),

у којима су оли

чени елементарни феномени <р 1 , <р 2 , <р 3 , .•• , <р 11
Задржимо се на једноме таквом елементарном феномену <р, нпр.

на ономе што се састоји у варијацији променљиве а у току времена. Та
варијација бива увек под утицајем каквога узрока или какве групе узро

ка, који се могу познавати или не, али који увек постоје и имају тежњу
да утичу на феномен, мењају количину а; ову hемо тада звати објекШом
те тежње.

Акција једнога таквог узрока на објекат а може се математички
дефинисати:

1.

интензитетом тежње узрока да мења променљиву а, а овај ин

тензитет може бити сталан или променљив у току варијације те про
менљиве;

2.

математичким законом по коме би се мењало а кад би посма

трани узрок дејствовао сам, изолован од осталих и имао при томе за све

време акције једну сталну вредност.
Претпоставимо да је узрок С нейосреgан узрок елементарноме
феномену <р тј. да, кад се посматра само његов утицај на променљиву а,
варијације те променљиве нестаје чим нестане узрока С, а да се она

опет јавља са појавом узрока С, и то тако да је стална ако је узрок ста-
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лан по интензитету, а променљива ако се овај интензитет мења. Про

менљива а биће тада нейосреgан објекаiй узрока С, а сама величина те
променљиве у тренутку

t мериће

интензитет елементарног феномена <р

у томе тренутку. Према овим дефиницијама, у феноменима кретања,
где улогу активне тежње игра сила што производи кретање, непосре

дан је објекат те тежње брзина кретања; у феноменима хлађења, који
резултују из тежње да се температура теда које се хлади изједначи са
температуром околине, непосредан је објекат брзина хлађења; у хемиј

ској кинетици непосредан је објекат тежње активних тела брзина реак
ције; у феномену електричног испаравања то је брзина овога итд. Ве
личина ових брзина у датоме тренутку карактерише интензитет фено
мена у томе тренутку.

Финални нейосреgан ефекаiй узрока С од времена t0 до t биће дат
разликом а - аљ где а и а 0 означују интензитете феномена у времену t
и t0 и где нађеној вредности треба придати знак
ли узрок тежи да јача или да слаби феномен.

+ или -

према томе да

Елеменiйаран нейосреgан ефекаiй узрока С у размаку времена од
до

t + dt

биће, према томе,

da.

t

И онда, усвојивши и генералишући осно

вни принцип који је полазна тачка за обичну динамику и према коме је

-

тако генералисаном

-

елементарни непосредан ефекат једнога уз

рока у свакоме тренутку сразмеран интензитету активитета тога узро

ка у томе тренутку и бесконачна малом интервалу времена за које је
ефекат постигнут, добија се једначина

(2)
где Х представља интензитет узрока С у тренутку

t,

а

k-

известан по

зитиван сачинилац, који би у механици играо улогу масе и који йрема

iйоме zенералише овај йојам. 5 Тежњи Х ваља придати знак

+

или

-,

према томе да ли узрок тежи да јача или слаби интензитет феномена.
Израз

zенералише йојам величине инерције, онакав на какав се наилази у
механици.

Ако је варијација променљиве а ефекат више непосредних узрока,
ЧИЈИ интензитети нека су

5 Овај би се коефицијенат, према улози коју игра у проблему, могао назвати

коефицијенаШ инерције за посматрани феномен.
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за њихову симултану акцију важиhе образац

k da =""Х.
dt
~ ,,

(З)

где тежње које јачају интензитет феномена ваља рачунати као пози
тивне, а оне што га слабе као негативне.
Тежње

Xi

могу бити сталне или променљиве. Ако су сталне, закон

посматраног феномена биhе представљен линеарном једначином
а=

at + Ь,

где су а и Ь количине независне од а и од

t.

Ако су променљиве, њихове

промене могу, нпр., зависити или непосредно од времена

t

или од вели

чине интензитета а у посматраном тренутку, или од брзине промене

da
dt
на (2) или (З) биhе у таквим случајевима извесна диференцијална једна
-у томе тренутку, или од свих ових вредности у исто време. Једначи-

чина првога реда

чијом се интеграцијом добија закон варијације

q> (t,

а)= О,

по коме се интензитет а мења у току времена и који квантитативно дефи
нише елементарни феномен што се састоји у варијацији променљиве а.
Интеграциона константа одређена је почетном вредношhу интензите-

та а или брзине промене cla .
dt

У извесним случајевима, као нпр. кад тежња зависи од величине
интеграла

Ј adt,
као што је то, нпр., случај у механици кад сила зависи од преlјеног пута

-

диференцијална једначина је вишега реда и у наведеном специјалном

случају биhе другога реда.

Ако је уочен какав сложен феномен Ф, оличен у симултаности
елементарних феномена

q> 1, q>z,

ч>з.

··· '

ч> п
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сваки ће од ових бИти дефинисан по једној од једначина

(4)
k" da"
rlt

где коефицијенти

=~
Xni•
L;

k; играју улогу масе у феноменима <J>i, а

Xki предста

вљају интензитете тежљи што суделују у тим феноменима. Те тежње
могу бити сталне или променљиве.

Ако су једна или више :ЕрИХ сталне, љиховим објектима одговара
по Један линеаран закон

a=at+b
и између два ма која таква интензитета
та;+

nak

ai и ak постоји линеарна релација

+р= О.

Ако су пак тежље Xki променљиве, једна чине

(4)

представљаће

групу обичних или симултаних диференцијалних једначина према томе
да ли свака тежља зависи само од онога објекта на који је аплицирана
или и од неколико осталих објеката.

Сами интензитети тежљи што суделују у каквоме феномену могу
бити дати:
Нейосреgно законом љихове варијације за време iiipajaљa
c.мaiiipaнoi феномена.

-

iio-

Тако, нпр., у механици у проблемима кретаља

активна тежља је сила која је дата законом свога мељаља у току кре

таља; у проблему апсорпције светлости активна је тежља непосредно
сразмерна интензитету светлости; у проблему електричног испараваља

она је

непосредно

сразмерна

електричном

оптерећељу

површине

наелектрисане течности; у проблему хлађеља она је сразмерна разлици
температура тела што се хлади и околине; у опадаљу барометарског

притиска са висином сразмерна је висини посматранога слоја ваздуха; у
феноменима хемијске кинетике сразмерна је количинама активних хе

мијских тела што суделују у посматраној реакцији итд.
Отуда је општа диференцијална једначина ових феномена, као и
за кинетички ток хомогених хемијских реакција првога реда

da
kdt

= l1a,
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где а има поменута конкретна значења која одговарају природи уоче
нога феномена, а

k и h су

константе.

Феномен, нпр., скретање галванометарске казаљке под утицајем

струје што пролази кроз галванометар, а који представља тип читаве
групе аналогних феномена, резултат је трију разних тежњи:

а) покретачке, активне тежње, која је непосредно сразмерна ин
тензитету струЈе што пролази кроз галванометар;

б) отпора трења, који зависи од брзине скретања и који ће, према
томе, бити

где је е угао скретања;
в) још једне врсте отпора, који произлази из торзионе силе конца
о коме виси казаљка и који је сразмеран самоме углу упредања.

Отуда, приметивши да је брзина промене угла е, тј. променљива

de

a=dt
непосредан објекат ових тежњи, према општој једначини

(3),

добија се

непосредно диференцијална једначина феномена

k da

dt

= l7i- /(а)- те,

где, ако се смени

de

a=dt'
добија се диференцијална једначина другога реда
2

e

d 2 + .f
k-

dt

(de)
- +
dt

.=

те -111

о'

која се претвара у познату линеарну једначину другога реда, ако се у

првој апроксимацији узме да је отпор трења сразмеран самој брзини
скретања.

Зат,оном йо коме би се збивао феномен
би

ia

ова сама iiроизвела.

-

- eфeкaiii јеgне Шежње каg

Проблем одређиваља закона по коме тежња

варира за време своје акције, биће тада одређен или неодређен, према
томе да ли је дат општи закон њенога ефекта са једном или више нео
дређених константи или закон за један посебни феномен такве врсте где

су те константе одређене. У сваком случају, према обрасцу

(2) интен-
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зитет тежље Х биhе сразмеран величини извода da у датоме тренутку,
dt
тако да је

Х= kda

(5)

dt
и тежља

he

бити позитивна или негативна према смислу њене акције.

Претпоставимо, нпр., да једначина
(б)

F(t,

а, С)

= О,

где С означава какву неодређену константу, представља општи кван

титативни закон феномена

-

ефекта једне тежље Х, која нека је непо

средан узрок тога феномена. Из ље и једначине

дF da + дF =О,
да dt
да
елиминацијом константе С, добија се једначина из које се може израчу-

.

на ти

da
dt

-

као

ф

.

ункциЈа променљивих а и

зитет тежље биhе дефинисан обрасцем

.

t,

а кад Је ова позната, интен-

(5).

Тако, код централних феномена, који слабе са квадратом одсто

јаља и где остојаље х игра улогу независно променљиве количине, коју
је у досадашљим примерима играло време

t,

имали бисмо

с

a=-z,
х

одакле

da

dx

2С

=

х3

и према томе тежља слабљеља биhе

Х= 2ka.
х

На сличан начин би се поступало и онда кад закон ефекта, анали
тички изражен, садржи више неодређених константи.

Напротив, ако дати закон није изражен у најопштијем облику, веh
важи само за један посебни феномен, у коме би вредности што зависе

од почетног стаља феномена биле прецизиране, проблем одређиваља
тежље постаје неодређен. Тако, ако је дат закон
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(7)

F (t,

а)= О,

из љега бисмо имали

(8)
Из једначина

(7)

и

(8)

може се Х изразити као функција а и

t на

бесконачна много начина, што значи да постоји бесконачна много

закона по којима би се могла мељати тежља Х па да произведе један
исти дати ефекат. Међутим, у таквим случајевима проблем постаје
одређен ако се унапред импозирају извесни услови за облик траженог
закона. Тако, ако се тражи да интензитет тежље зависи само од интен

зитета ефекта, имали бисмо само један, потпуно одређен, закон вари
јације тежље, који би се добио елиминацијом времена t из једначина

и

(7)

(8).
Знајуhи, на један или на други од поменутих начина, закон варија

ције интензитета тежљи што суделују у каквоме феномену, и~ основних

једначина

(2),

(З) и

(4)

налазе се интеграцијом закони који

he важити за

сам феномен.
Учинимо,

као

.

конкретну примену

.

оваквих рачуна,

.

слабљеље

каквога стаља коЈе се од Једне изворне тачке радиЈално простире кроз

какву хомогену или хетерогену средину, а под утицајем ове две тежље:

1. тежље слабљеља која произлази од удаљаваља од изворне тачке
и која чини да је интензитет стаља у једној тачки обрнуто сразмеран
квадрату одстоЈаља од изворне тачке;

2. тежље

слабљеља што произлази од какве врсте апсорпције коју

врши средина и коЈа Је у сваком тренутку сразмерна интензитету тога
стаља.

Закон варијације интензитета прве тежње дат Је, као што смо
видели, обрасцем

где је х одстојаље, а- интензитет стаља а k- генералисани коефиције
нат масе.

Интензитет друге тежље биhе дат обрасцем

х2
где је

1!

= -ha,

коефицијенат апсопрције, који

he

бити сталан ако је средина

хомогена; зависиhе од одстојаља х ако је средина хетерогена и симетри

чна око изворне тачке и, најзад, зависиhе од х и од угла е између једне
сталне праве што спаја изворну тачку са оном где се посматра интензи-
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тет стаља ако је средина хетерогена и несиметрична. Ако се претпо
стави овај последљи, најопштији случај, биhе

!1

(9)

= .f(x, е),

где је .f извесна функција чији облик зависи од распореда апсорпционе
моhи у материјалу што саставља средину по којој се врши простираље
посматранога стаља, тако да образац

(9)

исказује закон по коме та моh

варира са одстојаљем х и углом е. Према томе биhе
Х2

= -а .f(x, е)

и диференцијална једначина феномена постаје

kda
- =- [2k
-+ .f(x,e) Ј а.
dx
х
Њен је интеграл

-ffлx.e)dx

1

а=-<р(е)е

(10)

xz

1

,

где <р(е) означује интензитет стаља на одстојаљу х=

Из обрасца

(10)

1 од изворне тачке.

може се израчунати интензитет стаља у ма којој тачки

средине, кад се зна потег х и угао е те тачке.

Под горљу шему се може подвести слабљеље интензитета свет
лости, топлоте, звука, потреса итд. услед удаљаваља од изворне тачке

и апсорпције, ако при томе нема од б иј ања ни преламаља.

У хемијској кинетици, код хомогених реакција, као активна тежља
јавља се резултанта активитета свих активних тела што суделују у

рекацији, а као једна врста отпора резултанта активитета продуката
реакције. По основном закону хемијске кинетике, интензитет прве
сразмеран је производу концентрација смеше по активним телима, а

интензитет друге производу концентрација смеше по продуктима. Оту
да непосредно излазе познате основне диференцијалне једначине за ки
нетички ток хомогених реакција итд.

Из основних једначина

(2),

(З) и

(4)

разноликим комбинацијама

добијају се принципи који би служили као основа теорије активитета и
који генералишу основне принципе рационалне механике.

Тако, у једначини

(3),

написаној у облику

-k da +~Х.= О
LJ 1
'
c.t
l
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нейосреgно је оличена :генерализација D'Alembeгt-oвo'i йринцийа: у сва

ком тренутку постоји равнотежа између инерције феномена и активних
тежњи које је савлађују.
Под радом у механици разуме се вредност

R дефинисана обрасцем

dR =Fds,
где је

F

сила а

ds -

пређени пут под утицајем те силе у елементу време

на. У теорији активитета генерализација јачине силе

F

био би интен

зитет тежње Х; са друге стране, пошто је

ds
и пошто је брзина

= v · dt

v генералисана интензитетом феномена а, који је не

посредан ефекат тежње Х, а време

t-

независно променљивом количи

ном, то количина

(11)
генералише пређени пут

q

=Ј adt

s. Pag Шежње Х у

йосмаШраном елеменШарном

феномену, за време за које се независно йроменљива количина йромени

за

dt,

биhе, gакле

(12)

dR =Xdq.

Појам рада, уосталом, веh је донекле генералисан у данашњој
енергетици и под њим се разуме производ два фактора, од којих један
дефинише инШензийlеШ а други ексШензиШпu каквога агенса. Екстен

зитет је у нашој теорији представљен количином

q.

Енергија кретања у механици представљена је изразом

1
и= -mv 2 •

2

'

пошто у теорији активитета улогу масе игра коефицијенат

k, а улогу

брзине интензитет непосредног ефекта тежње Х, Шо израз

(13)

1
2

и= -ka 2

'iенералише йојам енер'iије креLuања: Шо би била енер'iија уочено'iа еле

менШарно'i феномена.

У проблемима кретања улогу променљиве а играла би брзина
кретања и енергија је сразмерна квадрату те брзине; у апсорпцији свет
лости, топлоте, звука, потреса итд. ту улогу игра интензитет светлости,

топлоте итд. и енергија је сразмерна квадрату тога интензитета; у фе
номену електричног испаравања она Је сразмерна квадрату електри-
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чног оптерећења површине што испарава; у хомогеним хемијским реак
цијама првога реда, у којима се троши само по једно активно тело, она
Је у сваком тренутку сразмерна квадрату заостале количине тога тела
итд.

Множећи обе стране основне једначине

са

dq
добија се

= adt

kada =Xdq,

одакле је интегралећи

~ka 2 +С=

f Xdq

или

И- И0 =R,

(14)
где

U0

означује енергију феномена у тренутку од кога се почиње по

сматрати утицај тежње Х на феномен.

Образац

(14)

показује да је прираштај енергије феномена раван

раду узрока који је тај прираштај произвео. Ова Шеорема 2енералише за
све елеменШарне феномене йринций оgржања енер2ије и она се на исти

начин изводи и за случај кад у феномену суделују више од једне тежње.
Тако би се исто генералисао за све елементарне феномене и йрин
ций најмање акције, где би акција била генералисана изразом

Имйулс тежње Х за време док се независно променљива количина

промени од t0 до

t

био би дат изразом
t

f Xdt,
to

а пошто је из основне једначине

а...:..а

(2)

о

интеграцијом

1 fl
Xdt
k
'

=-

to

249

О МАТЕМАТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ АКТИВНОСТИ УЗРОКА

то се види да је финални ефекат једне тежње у једноме размаку време
на сразмеран њеном импулсу у томе размаку. Тиме је zенералисана gи

намичка Lueopeмa о јеgнакосLuи йриршиiйаја количине креiйања и им
йулса силе йоg чијим је уiйицајем креLuање извршено и очевидно је да

она важи и за случај кад се има посла и са ма коликим бројем тежњи
итд.

Сви се ови принципи могу генералисати и на сложене феномене,
састављене од комплекса симултаних елементарних феномена; на ове

би се, поред тога, генералисали и извесни сложенији а општији принци

пи који важе за динамику система. И iйaga се Ши йринцийи моzу, као и
у gинамици, нейосреgно уйоiйребљавшuи за решавање разноврсних йро
блема iйеорије акiйивиШеiйа.

Али, вратимо се основним једначинама

(2), (3)

и

(4).

У њима, као и у zорњим йринцийима, лежи кључ за разумевање ма
iйемаiйичких аналоzија о којима је раније било речи и оне, са својим

комбинацијама, непосредно истичу факторе који у разноликим дис
паратним феноменима играју истоветне улоге. У општој теорији, која
се из њих изводи, феномени zубе своја конкрпuна значења; йојеgини

факiйори у њима zубе своје сйецифичне оgлике и оно шiйо осiйаје јесу
само њихове улоzе у феноменима и акiйивиiйеi:Uи iйих улоzа оличени у
йрецизно gефинисаним Luежњама.
Да би се видео тип и општи изглед теорема ове теорије, ја

hy

навести неколико најпростијих, које се непосредно изводе из горњих
диференцијалних једначина и које се веh у таквом облику могу непо
средно примељивати у врло разноликим приликама.

Кад један непосредан узрок или једна група таквих узрока непре
стано тежи да јача или да слаби какав елемента ран феномен, и то у сва
ком тренутку утолико јаче уколико је он сам у том тренутку интензив
нији, интензитет таквога феномена мора стално расти или стално опа
дати по експоненциЈалном закону

тако да је израз 6

1

~ (log у
х

сталан број

(k),

који

he

-log у 0 )

бити позитиван или негативан према томе да ли

узроци теже да јачају или да слабе сам феномен. За један исти почетни

6 х означује независно променљиву количину, а у и у финални и почетпи интен
0
зитет феномена.
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интензитет брзина промене је сразмерна величини тога сталног броја,
а убрзање њеном квадрату.

Финални ефекат у размаку од почетног тренутка до времена

t ва

рираhе са временом по закону

У

=Yo0-ekr)

и расти бесконачна ако је утицај узрока појачавајуhи, а тежиhе финал
ном стању у= у 0 ако је тај утицај слабеhи. Ако се има посла са више
оваквих активитета, резултати остају исти, само се константе сумирају.

Ове просте теореме обухватају као специјалне случајеве све ма
тематичке аналогије уочене код феномена за које важи раније поме
нути експоненцијални закон. Оне важе за акцију оних веома многоброј
них и разноврсних врста узрока који јачају или слабе (нпр., трошеhи се)
сразмерно своме ефекту, тако да уколико је ефекат знатнији утолико
је узрок јачи или слабији.
Као други пример навешhу овај општи резултат. Замислимо какав

елементаран феномен што резултује из акције три врсте узрока, од
којих је активитет једних оличен у сталној тежњи да доведу феномен у

једно одређено стање У.; активитет других се састоји у једној врсти от
пора, који је у сваком тренутку сразмеран интензитету феномена у то
ме тренутку; најпосле, активитет треhих се састоји опет у једној врсти
отпора, али сразмерног екстензитету феномена у уоченом тренутку.

Такав

he

феномен, према релативним величинама тих тежњи бити

или конШинуалан или осцилаШорно аморiuизиран. У првом случају

he

његов интензитет непрестано опадати и тежити финалном стању У.. У
другом случају његово

he

се стање приближавати стању У., проhи кроз

њега, удаљавати се од њега, почети му се опет приближавати, поново

проhи кроз то стање, затим се поново удаљити, али слабије но малочас

итд. Ти су феномени представљени једним низом осцилација око фи
налног стања У., које

he бити све слабије у току времена, док напослетку

не постану неосетне, тако да се феномен претвара у стање У..

Детаљне теорије феномена своде се, према основној једна чини

(3),

на интеграцију и дискусију извесне линеарне нехомогене диференци
јалне једначине другога реда са сталним коефицијентима

d2
d
М _1__
+ N ___l + Ру + Q = О
2
dt

dt

.

.

за КОЈУ карактеристична квадратна Једначина

Мг2

+ Nl· +Р= О

.
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,. има

решена по

корене или реалне и негативне или имагинарне са не

гативним реалним делом; у интегралу ове једначине оличене су разно
лике особине оваквих феномена.
Наведена теорема, са својим последицама, обухвата као специ

јалне случајеве све математичке аналогије запажене између феномена
осцилаторног испражњавања електричних кондензатора, кретања ше

талице кроз средину што јој даје отпора, кретања галванометарске ка
заљке при пролазу струЈе кроз галванометар, кретања течности у сави

јеним цевима итд. Она би извесно, згодно употребљена, дала кључ за
објашњење

осцилаторног

карактера

великога

броја

осцилаторно

амортизираних феномена у разноврсним другим наукама.

Уочимо, као пример треhе врсте, овај случај: замислимо какав

елементаран феномен који постаје акцијом два непосредна узрока, од
којих је један сталан по смислу и интензитету, а други му дејствује насу
прот и у сваком је тренутку

t сразмеран интензитету самога феномена,

али не ономе који је у томе тренутку веh онаквом какав је био у тре
нутку

t-l1,

тако да овај други узрок има над оним првим извесно сiйал

но заgоцњење

11.

Теорија таквих феномена своди се на интеграцију и дискусиЈу
диференцијално функционалне једначине

G:f'(t) + b.f(t-h)
где су а, Ь и с одређене константе, а

зитет феномена ефекта у тренутку

.f(t) =с+

+с= О,

.f(t)

представља непознати интен

t. Општи је интеграл ове једначине

L Ckef/,

где су С 1 , С 2 , С 3 , ••• интеграционе константе а г 1 , 1·2 , г 3 , ••• корени тран

сцендентнеједначине

решено по г. Феномен

he

под извесним условима, према релативним

вредностима константи а, Ь и с, које зависе од почетних активитета, би
ти осцилаторан и осцилације

he

се потпуно амортизирати у току вре

мена, али по математичком закону другојачијем но малочас.

Под ову шему се такође може подвести известан број диспаратних

феномена, и то оних што постају заgоцнелом акцијом узрока. Најзад
замислимо, као последњи пример, какав сложен феномен састављен од
комплекса

n елементарних

феномена

оличених у варијацијама променљивих количина
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које се мењају под утицајем непосредних узрока

и то тако да:

1.

у сваком од ових елементарних феномена симултано

суделује по неколико узрока Ci;

2.

да је интензитет свакога узрока не

престано сразмеран интензитету по једнога од феномена

<i>k·

И ови феномени могу бити континуални или осцилаторни, што
зависи од почетних активитета узрока

Ck

и коефицијената инерције

елементарних феномена. Проучавање феномена се своди на интегра

цију и дискусију система n симултаних једначина првога реда

(15)

Ако су корени карактеристичне алгебарске једначине система

(15)

(16)
решене по Л реални, феномен

he

бити континуалан: интензитети еле

ментарних феномена, што га састављају, могу имати највише по један
максимум или минимум, после кога сваки од њих варира непрестано у

једноме истом смислу, растуhи или опадајуhи, што

знакова и релативних величина корена једначине

he

зависити од

(16).

Ако су сви корени те једначине имагинарни, феномен

he

имати

осцилаторан карактер, а од знакова и релативних величина реалних де

лова тих корена зависиhе да ли he те осцилације у току времена бити
поступно све јаче или све слабије. Ове

he

бити поступно амортизиране

ако су реални делови корена сви негативни и феномен

he

се у току вре

мена приближити једноме финалном стању једним низом таквих осци
лациза.

Ми смо довде увек претпостављали да се има посла са нейосреg

ни.м узроцима, тј. таквим да, кад се посматра само утицај таквога узро
ка на променљиву а, која је његов непосредни објекат, варијација те

променљиве нестаје чим нестане узрока, а да се она опет јавља са њего-
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вом појавом, и то тако, д~ је стална ако је узрок по интензитету сталан,
а променљива ако се оваЈ интензитет мења.

Али йретхоgни резултшuи .моzу се 2енералисати и на случајеве

каg узроци што суgелују у феномену нису сви нейосреgни. Само, тада се
мора водити рачуна о нарочитим врстама инерције, на које се не наи

лази код акције непосредних узрока. Код ових последљих инерција се
састоји у томе што кад узрока тренутно нестане, интензитет ефекта
остаје сталан и задржава ону вредност коју је имао у тренутку кад је уз
рока нестало. То више није случај кад узрок није непосредан: феномен,
кад узрока нестане у једном датом тренутку 't, неће остати у једном ста
њу, веh ће се ово мељати у току времена по каквом одређеном закону

'lf(t, а)

(17)

= О.

Ако се појам инерције генералише још даље но што је то овде

учиљено и ако се под инерцијом у тренутку 't, у погледу акције датога
узрока С разуме тежља феномена да се, кад узрока С у томе тренутку

напрасно нестане, меља по закону

(17),

тако gефинисана инерција ја

вља се као јеgна врста отйора акцији узрока С, као што се обична,

права инерција јавља као једна врста отпора акцији непосредних узрока.
Тако, у феноменима кретаља, кад се као феномен ефекат сматра

растеље дужине пређенога пута у току времена, а као узрок сила под

.

.

.

.

ЧИЈИМ Је утицајем то кретаље извршено, сила НИЈе непосредан узрок

феномена пошто варијације дужине пута не нестаје са нестанком силе.
Инерција у тренутку 't за овај феномен, а у погледу на акцију уоченог

узрока, састоји се у тежљи да се пут

s меља

са временом

t по линеарном

закону

s

=а+

bt

и та се тежља јавља као отпор активној сили.
У феноменима магнетисаља, кад се као узрок сматра спољна маг

нетишућа сила, а као ефекат мељаље интензитета магнетнога стаља

посматранога тела под утицајем те силе, инерција је оличена у познатој
хистерезијској тежљи, која чини да магнетно стаље не остаје онакво
какво је било у тренутку кад је магнетисаље престало, већ се враћа у
извесно стаље различно од првобитнога и онога у последљем тренутку

магнетисаља. Та тежља игра у овим феноменима улогу једне врсте
отпора.

Исти је случај и са мељаљем еластичног стаља каквога чврстог

тела услед каквих спољних механичких итд. утицаја.
При одређиваљу тежље У, у којој би била оличена инерција каквог
датог феномена Ф за један дати узрок С, радило би се на овај начин. Ва
љало би испитати какав би био закон феномена оличеног, нпр. у вари-
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јацији променљиве а, кад би у једном произвољном тренутку 't узрока С
напрасно нестало; затим одредити тежњу која би

-

сматрана као не

йосреgни узрок феномену што се састоји у варијацији променљиве а по

тако наl)еном закону- била у стању да такав феномен произведе: 7 то

he

бити тражена тежња У.

Тако, ако је, нпр., поменути закон

'Jf(t, а, k)
где је

k

= О,

какав параметар чија вредност зависи од вредности времена 't,

што дефинише тренутак у коме је узрок престао, елиминацијом тога
параметра из последње једначине

д'Јf + д'Јf da
дt

да

и решењем добијене једначине по

da
dt

dt

da
dt

-,

=0
било би

·

= 8(t,a)

и тежња У била би дата обрасцем
У=

где је

/1

l18(t,

а),

стална количина.

Али се овgе више не сме нейосреgно йримениШи йринций йо коме

између Шако нађене инерције и акШивне Шежње йосШоји у сваком Шре

нуШку равноШежа. То се сме чинити само онда, кад би обе те тежње би
ле аплициране на јеgан исШи нейосреgан објекаШ, што овде, код посред

них узрока, није случај: објекат а је непосредан за тежњу инерције тако
дефинисану, али не и за посматрану активну тежњу. Стога се, пре при

мене поменутог основног принципа, мора извршити свођење акШивних

Шежњи, инерције и разних враuа оШйора на јеgан исШи нейосреgан обје
каШ, а то је операција која чини да су основне једначине, рачуни и оп

шти принципи за акцију посредних узрока знатно компликованији од
оних које смо раније изложили. Међутим, у применама те једначине и
ти рачуни доводе до тако исто простих и генералних резултата као и
они у случаЈу непосредних узрока.

Навешћу само, као пример једнога резултата таквих рачуна, ову
просту и општу теорему, која налази непосредне примене у разновр-

7 Што би се радило по ранијим упутствима за непосредне узроке.
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сним феноменима. Замислимо какав феномен који резултује из акције
две врсте узрока, и то:

1. једне

врсте активних узрока чији је активитет оличен у тежњи

да доведу феномен у једно стање

и у сваком је тренутку утолико јачи

2:

уколико је феномен од тога стања удаљенији;

2. какве

врсте отпора који су у сваком тренутку утолико јачи уко

лико се феномен у томе тренутку брже мења.
Претпоставимо, поред тога, да је феномен карактерисан извесном

врстом инерције оличеном у непрестаној тежњи да брзина промене оста
не онаква каква би била кад би поменутих узрока тренутно нестало.
Феномен

he

и овде, према почетним вредностима интензитета

ових тежњи бити или континуалан или осцилаторно амортизиран и у

оба

he

случаја тежити финалноме стању

2:, по

законима који се добија

ју интеграцијом и дискусијом извесне линеарне једна чине другога реда.
Општа теорија акције појединих врста узрока биће од нарочите
користи за одређивање .моgификација или йерШурбација, које какав уз
рок са одређеним активитетом уноси у какав феномен кад овај не пре
стаје са престанком тога узрока, већ само мења свој облик. Она

he тако

исто учинити могућним и решење обрнутога проблема: одредити акти
витет једнога узрока кад се знају модификације које он уноси у какав
одређен феномен.

*
Држим, господо, да се из овога летимичног погледа може већ до

бити идеја о облику математичке теорије активитета, о њеној новини,
генералности, применљивости и, што је главно, о могућности њене пот
пуне разраде. Ту је разраду, као што се види из овога што је напред ка
зано, могућно извршити на два разна начина, који се, уосталом, међу
собом допуњују.

Први, .чисто инgукШиван, састојао би се у тражењу аналогија у
разноликим наукама и у разноврсним феноменима једне исте науке; у

издвајању фактора који у уоченим диспаратним, а аналогним феноме
нима играју истоветне улоге; у ослобађању улога њихових супстрата и,

напослетку, у разради теорије тих улога генерализацијом теорије јед
нога од таквих посебних феномена.
Један врло важан претходан посао, који би био полазна тачка за
ову апстракцију, састојао би се у томе да се у разним наукама и разним

феноменима исте науке прецизирају, колико се боље може, Шежње

узрока што одређују феномене и оШйори на које ови у својој акцији
наилазе и да се сваки феномен шематски представи као ефекат супер
позираних акција тих тежњи, као резултат њихове борбе. У феномени-

256

НАУЧНЕРАСПРАВЕ

ма, нпр. магнетисања, улогу тежљи играју спољне магнетишуhе силе,

улогу отпора корецитивна сила магнета која се противи акцији спољ
них сила, а улогу нарочите врсте инерције позната тежља која се мани

фестује у феномену хистерезиса.

-

У историјским феноменима, и то

специјално у онима где се могу занемарити многобројни ситни, случај
ни и незнатни узроци и где се ефекат може приписати поглавито ути

цају неколиких одређених и претежних узрока, веhином се могу истаhи
на видик извесне велике активне тежље; отпори које су ове имале да
савлађују и који се манифестују на извесне нарочите начине, које је
такође могуhно уочити; извесне врсте инерције које се манифестују,

нпр. у навикама, предрасудама итд. Штавише, вероватно је да би се та
квим шематизираљем феномена, а помоhу општих теорема о активите
тима, разумео нпр. осцилаторни карактер извесних историјских фено
мена.- У испитиваљу утицаја околине на развитак какве биолошке фе
ле имало би се, нпр., посла, поред осталих тежљи, са активном тежљом

која се манифестује у прилагођаваљу спољним приликама; извесна би
се врста инерције манифестовала у наслеђу, атавизму итд. -Такве се

активне тежље, врсте отпоР.а и инерције вероватно могу истаhи на

. видик и у науци

о развиhу језика, у политичкој економији итд. Посао је

уопште или веh делимично извршен или је извршив готово у свима
наукама, па и у онима до којих још није допрла математичка анализа.

Напослетку, од нарочитог би и теоријског и практичног интереса

био посао који би се састојао у тражељу оних фактора у разноврсним
феноменима разних наука у чијој се варијацији огледа извесна еконо

мија, извесна тежља да се такав фактор у феномену шШо је .мо'iуhно
више шШеgи. Hamilton-oв и Gauss-oв принцип одређују такве факторе за

феномене кретаља; принцип најмаље акције у политичкој економији
истиче тежњу за извесном штедљом у феноменима те науке; у физици,
у биолошким наукама, у теорији развиhа језика, појединих друштвених
установа итд. познато је више принципа такве врсте. Било би од вели
кога значаја за општу теорију, о којој је овде реч, разрадити ове разно

врсне посебне теорије са гледишта штедље, која се огледа у љиховим

феноменима и јасно истаhи у свакој од љих факторе који би играли
улогу онога што се у феномену стално штеди. Познаваље такве тежље
за економијом за један дати феномен заменило би познаваље читавога
комплекса активитета разних љегових узрока и, као што се у рационал

ној механици, знајуhи да фактор представљен Hamilton-oвим инте
гралом постаје минимум у феноменима кретаља, из самог тога податка

непосредно изводе и појединости кретаља, тако би и теорији активите

та подаци о поменутој тежљи за економијом били у великоме броју
случајева довољна основа за даље едифицираље теорије феномена.
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Други би се, чисто gеgукШиван начин, састојао у томе да се, поша
вши од прецизне, апстрактне, генералне дефиниције узрока и љихових
активитета, на начин потпуно аналоган ономе на који је едифицирана

рационална механика, развију опште релације између узрока и ефека
та и одреде општи квантитативни закони феномена кад су познати

активитети узрока што их одређују. Као водиља при тој едификацији
могла би послужити аналогија ове теорије са рационалном механиком,

али користеhи се таквом аналогијом само утолико уколико јој је могу
hно наhи разлога а

piiori.

Од нарочите би помоhи при томе била и дана

шља термодинамика у онако генералном и апстрактном облику у ка

квом су је у последље време развили GiЬbs и

Duhem

и где је појединим

концепцијама дато много шире значеље но што су га првобитно имале.
Ова би се два начина, кад ствар буде разрађена, међу собом допу
љавала и довела до потпуно разрађене теорије активитета. А да је од
интереса разрадити такву теорију и допунити скицу која је довде у
главним цртама извучена, лако се увиђа и по услугама које

he

она бити

у стаљу чинити.

Она би, пре свега, сйајала и свела на исШу основу велики број gи
сйараШних Шеорија, које иначе не би имале никакве међусобне везе. Ра
није сам нагласио, како се из неколико општих теорема теорије акти
витета може непосредно извести целокупна математичка теорија ра
спростираља топлоте, електрицитета и, уопште, ма каквог стаља које
задовољава услове претпостављене тим теоремама. Нагласио сам како

извесна теорема из теорије активитета обухвата математичке законе
једне велике групе диспаратних феномена, оних за које важи поменути
експоненцијални закон, као што су: апсорпција светлости, хлађеље за

грејаних чврстих тела зрачељем, варијација брзине хомогених хемиј
ских реакција првога реда у току времена, губитак електрицитета при
испараваљу наелектрисаних течности итд. Та иста теорема допушта

предвиђаље истога експоненцијалнога закона и у другим феноменима,

по конкретној природи веома разноврсним, код којих активитет узрока
опада сразмерно напретку резултујуhег ефекта. Замислимо какво
хемијско тело које трансформишу микроби, и то тако да сваки од ових,
извршивши своју улогу у трансформацији, угине. Број микроба

he

по

ступно опадати у току трансформације и претпостављајуhи код свију
љих један исти активитет, колективни активитет свих микроба који су
живи у једноме датом тренутку, а који се може сматрати као непосред

ни узрок феномену, сразмеран је, с једне стране, броју тих микроба, а са

друге стране, он слаби у оној мери у којој напредује трансформација. За
кинетички ток ове последље мора, дакле, важити експоненцијални
закон, из чега се, између осталога, непосредно долази до закључка да

докле год феномен траје, логаритам количника првобитнога броја ми-
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кроба и оних који су још у животу у једноме датом тренутку између по
четка и свршетка феномена, сразмеран је размаку времена од почетка

трансформације па до тога тренутка; затим тежина тела, трансформи
сана до тренутка

t,

биhе дата изразом

q

= qo(l-e-kt)

где је q0 тежина тела у почетку трансформације, а

k - известан сталан

и позитиван коефицијенат, који дефинише специфични интензитет
активитета уочене врсте микроба итд.

Квантитативна теорија акције бацила била би врло плодно поље
за разноврсне примене теорије активитета и она би целокупна била

обухваhена општим теоремама ове теорије. Колективни активитет јед
не групе истоветних бацила расте сразмерно њиховом броју; он може

бити појачан, ослабљен или потпуно неутралисан активитетом друге
какве групе бацила и, знајуhи тачно динамичку природу тих активите
та, отпоре које они имају да савлађују, њихове варијације што резулту
ју из мењања прилика, факт да се бацили множе делењем, па дакле по
геометријској постепености итд., наше опште теореме довеле би до

прецизних квантитативних закона за феномене што резултују из суко
ба тих активитета.

Тако, нпр., ако су активитети двеју врста бацила које се умножава
ју делењем, али неједнаким брзинама, оличени у тежњи да мењају ка
кав непосредан објекат а, али у супротним правцима, а при томе се има

да савлађује још и известан природан отпор организма који је носилац
феномена, закон који

he

важити за кинетички ток феномена добио би

се интеграцијом једна чине

k da
dt

(18)

= Лто eg1 -••п
е 111 - R,
~ 0

која резултује непосредно из основне једначине

(3)

и где Л и J.l означују

специфичне интензитете активитета једне и друге врсте бацила,

њихов број у почетку акције,

не умножавања тих врста,
отпора организма, а

m 0 и n0
g и h извесне бројеве који дефинишу брзи

R коефицијенат који мери јачину природног

k коефицијенат инерције

ефекта. 8 Тренутак, нпр., у коме

посматраног феномена he феномен бити најинтензивнији до

био би се решењем трансцендентне једначине

8 Обрасци Х
1

= Л.m 0 eg 1 и Х2 = џn0 ek 1 представљали би законе по којима активитети

једне и друге врсте бацила расту у току времена.
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из које се дискусијом лако сазнаје како се тај тренутак помера кад се

мељају: почетни број бацила, н,ихови специфични интензитети активи
тета, коефицијенти умножаваља и отпор организма. Сви ови коефици
јенти могу бити стални, или се мељати у току времена по каквим од

ређеним законима који зависе од спољних прилика. У свакоме од ових
случајева квантитативна теорија феномена своди се на интеграцију и
дискусију диференцијалне једначине

(18),

која је непосредна последица

основних једначина теорије активитета и која у исто време важи и за
једну читаву групу диспаратних а аналогних феномена.
Застанимо за тренутак на једноме питаљу које је од интереса за

ствар о којој је реч. У чему би, са чисто математичког гледишта, лежао
разлог применљивости теорема опште теорије

активитета у тако

разноврсним приликама? Очевидно у самој полазној тачки, у ономе
што је узимана у рачун при едификацији теорије и што остаје непро
менљива у најразноврснијим приликама у којима се ова примељује. Ма
тематички закони, у КОЈима су оличене поменуте теореме, представље

ни су извесним релацијама облика

q> 1 (t,a.~.y .... ,k1 ,k2 , ... ) =О

q> 2 (t,a,~,y, ... ,k 1,k 2 , ... ) =О

где су а, ~. у,

...

карактеристичне променљиве количине у чијим се про

менама и састоји сам уочени феномен;
количина,

k1, k2,

t је независно променљива

... константе, за које се само то зна да остају непромен

љиве за све време трајаља једнога истог феномена, али им се, остајуhи

у тако великој генералности каква карактерише теорију активитета, не

q> 1, q>2, q> 3, ... , q>11 су
функције чији облик зависи једино од природе активитета оних узрока

могу прецизирати те сталне вредности; напослетку,

што суделују у ствараљу или одржаваљу феномена и љихових релација
са својим објектима. И онда, кад се општа теорема, оличена у једној
таквој групи образаца,

xohe

да примени на какав специјалан случај, за

који се ма на који начин зна да задовољава услове претпостављене тео

ремом, тј. ако узроци посматранога феномена имају активитете и рела

ције са својим објектима какве теорема претпоставља, облици функци

ја q> осiйају, йо самој йрироgи сiйвари, нейромењени, променљиве а, ~.
у,

...

добијају конкретна значеља, а константе

k1, k2 ,

... специјалне вред

ности које се мељају од једног феномена до другог, али остају сталне за
један исти феномен.

Тај факiй и чини

ga

йојеgиносiйи феномена йа

није увек йоiйребно йознаваiйи све сиiйне

ga

се ийак мо2у наhи маiйемаiйички облици
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закона који њи.ме влаgају, јер се дешава да те појединости утичу само на
вредности константи

k1, k2 ,

... , а не и на облик функција <р 1 , <р 2 , ••• Тако,

нпр., у феномену апсорпције светлости, да би се извео експоненцијални
закон који важи за феномен, довољно је знати да је колективни акти
витет узрока апсорпције оличен у тежљи да непосредно слаби интен

зитет светлости која бива апсорбована, и то утолико јаче уколико је тај
интензитет јачи. Сам тај факт доводи до закона

само се не може прецизирати вредност константе

k док

се не знају све

појединости феномена, интимни узроци из којих резултује апсорпција,
унутарља молекуларна кретаља у телу које апсорбује светлост итд.

Код трансформација које производе микроби, општи облик кван
титативних закона зависи од динамичке природе тежљи, у којој је али
чен љихов колективни активитет; природа хемијских процеса при тим

трансформацијама и сам љихов интимни механизам имају утицаја само
на величину константи у тим законима.

Опоменимо се, нпр., и тога да је целокупна теорија електрицитета
и топлоте основана на једноме малом броју принципа који су независни
од конкретне, интимне природе ових агенса. Облици функција што фи

гуришу у једначинама електрицитета или топлоте, независни су, дакле,
од љихове конкретне природе: од ове зависе само величине извесних
константи.

И то је општи случај: ма која теорема теорије активитета, приме
љена на одређене, прецизиране, случај ева која доводи до математичког
облика функција што исказују релације између независно промен
љивих и карактеристичних променљивих количина, немоhна је да пре
цизира и саме вредности константи које у тим функцијама фигуришу и

у којима је груписано све оно што спецификује посматрани феномен са
гледишта материјалне природе и интимног механизма акције узрока

који га одређују. Али баш у томе и лежи практични значај теорије ак
тивитета: за одредбу тих константи има други један начин, који се са
стоји у љиховом експерименталном одређиваљу, док би оно што је гла
вно у целој ствари, сам аналитички облик релација у веhини случајева
било немогуhно тим путем одредити. Математичка теорија активитета
решавала би, међутим, баш овај последљи проблем. У осталом, баш оно

што је у великоме броју случајева од највеhег интереса за теорију фе
номена, не зависи толико од саме величине константи колико од љихо

вих знакова, а ове је готово увек могуhно одредити а

priori.

Друга се врста услуга које је у стаљу чинити математичка теорија
активитета, састоји у томе што, каg је е.мйирички йознаШ кванШиШа

Шивни закон каквоzа феномена, .моzу се -још йре но се сазна за кон-
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креШну йрироgу узрока utШo

'ia

йроизвоgе

-

чиниШи Шачни или йри

ближни закључци о акШивиШеШима Ших узрока и тиме олакшати при
родњачки посао прецизирања њихове природе и самога интимног ме

ханизма њихове акције.
Данас се у свима наукама за представљаље тока каквога феноме

на употребљују дијаграми, који у облику криве линије представљају ем

пиричке релације између једне основне независно променљиве коли
чине и карактеристичних променљивих количина у феномену. Често се

из самога општег облика такве криве линије може закључити не о ин

тимној природи узрока, веh о динамичкој природи њихових активитета,
па ма које врсте они били.

Тако, кад се емпирички дијаграм каквога феномена, где је време
узето за апсцисе, подудара са општим обликом опадајуhе експоненци

јалне криве линије, може се закључити да феномен бива под утицајем
узрока чију конкретну природу можемо и не познавати, али чија резул
танта непрестано тежи да га слаби, и то сразмерно његовом интензите

ту, тако да се има посла са узроцима чији активитет опада сразмерно
интензитету постигнутог ефекта.
Ако се дијаграм каквога феномена ма и само приближно подудара

са линијом чији је општи изглед представљен сл.

1

(где је права у

=а

асимптота), а која је дефинисана једначином

у= a(1-e-k~~,
феномен чији је интензитет, што одговара вредности х независно про
менљиве количине, представљен величином у, може се сматрати као

финални ефекат једнога непосредног узрока или једне групе непосред
них узрока чија резултанта непосредно тежи да слаби феномен, за који

је у финални ефекат, сразмерно његовом интензитету; или у којој групи
активитет такве природе има најпретежнији узрок.
Из тога обрасца је

dy=k(a-y)
dx
и пошто вредност у= а карактерише финално стање феномена (х, у), то
се овај може сматрати и као непосредан ефекат једнога или више узро
ка који теже да га јачају сразмерно његовој удаљености од тога стања.

Такав би се случај имао, нпр., у феномену магнетне дилатације:
гвоздена шипка, магнетишуhи се под утицајем каквога магнетног поља,

издужује се и величина издуживања зависи од интензитета поља. Пре
носеhи на апсцисну осовину вредности овога интензитета, а на орди
натну осовину издуживања што тим вре~ностима одговараЈу, емпири

чки дијаграм феномена је извесна крива линија која се по облику поду-
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дара са оном на сл.

1 и, према томе,

за феномен би вредели горњи за
кључци.

Феномени чији дијаграм пред
ставља какву криву линију што ос

цилује око једне праве, и то тако да
се осцилације поступно амортизи

рају, као што показује сл.

2,

могу

постати суперпозицијом акција ви

~-----------------------х

ше узрока чији активитети могу на
разне начине варирати.

Слика

1

Они могу постати акцијом два
непосредна узрока чије су акције у
супротним правцима и од којих је

један сталан по интензитету, а дру
ги се мења сразмерно интензитету

феномена и има у својој акцији из
весно стално задоцњење. Таквим
би се врстама узрока могао објас

нити један загонетан и досад необ
јашњен факт, уочен при хемијском
деловању светлости на фотограф
ску плачу. Својим дејством на сре

Слика

2

брну со на плочи, светлост је редукује и ослобођено сребро чини да плоча постаје све црња. Али, то по

јачавање црнила није сразмерно времену: оно у први мах донекле расте,
затим унеколико опадне, опет почне расти итд. Ове су осцилације све
слабије, тако да после извесног, уосталом доста кратког времена, црни
ло добије једну извесну сталну јачину. Ако се феномен подведе под ма
лочас наведену шему, излази да би он могао постати на овај начин: ди
ректна хемијска акција светлости непрестано тежи да, редукујуhи сре
брну со, појачава црнило и та је тежња стална и по смислу и по интен
зитету; ова директна акција изазива после извесног времена у редуко

ваном слоју једну секундарну супротну акцију која тежи да потре ону
прву, и то тако да је интензитет те тежње у сваком тренутку сразмеран
интензитету ефекта директне акције, али не онаквом какав је у томе
тренутку, веh какав је био у једном извесном тренутку пре тога. Овак

ва би хипотеза била довољна да, са гледишта теорије активитета, обја
сни осцилаторни карактер феномена; дубље испитивање имало би само

да прецизира конкретну природу узрока чија је динамичка природа на
тај начин истакнута на видик, или да нађе факта која такву хипотезу
чине немогуhном.
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Осцилаторни феномени, као што је показано, могу постати и
симултаном акцијом три врсте узрока, од којих су једни дефинисани
сталном тежљом да доведу феномен у једно финална стаље, други се
састоје у извесној врсти инерције, а трећи у извесној врсти отпора. Та
кви феномени могу постати и на друге начине, који би били прецизи
рани у теорији активитета. Сваки од тих начина даје по једну могућну
хипотезу за објашљеље осцилаторног тока феномена; од ових

he

се усво

јити она која у датом случају најбоље одговара конкретном стаљу ства
ри, а о томе има пресудну реч детаљно, природљачко испитиваље. За

слуга би опште теорије активитета тада била у томе што је и без ду
бљег улажеља у појединости механизма посматраног феномена, једино
на основу података о љеговом кинетичком току, у стаљу истаћи могућ
не хипотезе које би биле полазне тачке за дубља испитиваља.

Оваквих осцилаторних феномена има у свима наукама, па и у
онима до којих још ни са које стране није допрла математичка анализа.
У некима од љих могућно им је прецизно, математички преставити ток;
у другима се то осциловаље састоји у томе што се зна да феномен по
ступно тежи једноме финалном стаљу, прелазећи

каже

-

-

као што се обично

преко једнога низа крајности које постају све ближе једна дру

гој, док се напослетку не слију у то стаље. Кад би такав један феномен
био ефекат малога броја узрока, могао би се подвести под коју од поме
нутих хипотеза. Али, то је често могућно учинити и онда кад је фено
мен резултат веома великога броја узрока које можда никад нећемо

познавати, међу којима их може бити и сасвим случајних, тренутних, а
који, међутим, уносе пертурбације у једном или другом правцу.
Тако, може се десити да се у таквој маси узрока налази један или
више перманентних узрока чији је утицај претежан, а остали случајни,
тренутни узроци да су по утицају много незнатнији. Феномен се тада
може у првој апроксимацији сматрати као ефекат само перманентних

узрока и по дијаграму феномена може се закључивати о динамичкој
природи љихових тежљи.

Па чак и онда кад тренутни, случајни узроци нису по утицају на
феномен тако незнатни да се могу занемарити, дешава се да је резултат
симултане акције целога комплекса узрока углавноме онај исти који би
био кад би се водило рачуна само о перманентним узроцима феномена,
тако да је и онда могућно у појединостима дијаграма уочити присуство

таквих узрока и смисао љихових тежњи. То бива, нпр., онда кад је број
случајних узрока веома велики, а међу тим никаква нарочита околност

не чини да пертурбације, које они уносе у феномен, имају какав наро
чийlи правац и смисао. За акцију таквих узрока важи познати закон
вероватноће, који важи и за случајне грешке при мерељима: они су под
једнако вероватни у једном и другом смислу и кад су у врло, врло
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великом броју, самИ се међу собом потиру. И тај

he

закон бити утолико

ближи истини уколико је број случајних узрока веhи. Колективни акти
витет целога комплекса узрока своди се, дакле, углавном опет на збир

активитета перманентних, правилних узрока. Овај

he

he

факт учинити да

теорија активитета моhи обухватити и теорије многих феномена

који би јој по случајности и непредвиђености узрока што их одређују,
изгледали на први поглед занавек неприступачни. У многим се феноме

нима који су резултат акције веома великог броја непознатих узрока,

манифестује, нпр., известан осцилаторан карактер: прелаз од крајности
у крајност, али са поступном тежњом извесном финалном и стабилном
стању. Такви би се феномени могли подвести под опште теореме о
активитету. Специјалније, дубље испитиваље феномена имало би да
прецизира у чему се и на који начин манифестује у љему, нпр. помену
та перманентна тежља ка финалном стаљу, инерција феномена, отпори

на које наилазе активни узроци, а без којих би се, и кад не би било ни
какве врсте инерције, феномен одмах свео на то. стање итд.
Област примене теорије активитета постаје још пространија ако
се уочи да ова теорија може чинити услуга и онда кад није познат пре-

.

цизан, математички закон једне тежље или резултанте каквога ком

плекса узрока, веh се о љему имају само приближни, каткад привидно
врло неодређени подаци. Тада, и ако се не могу прецизирати квантита
тивни закони феномена- ефекта, ипак се може закључити о томе да ли
овај јача или слаби са растом независно променљиве количине или има

осцилаторан карактер; феномени који су ефект једне исте тежље, али
разног интензитета, могу се међу собом поредити у погледу брзине,

интензитета, смисла итд. Штавише, подаци извесне врсте, који садрже
у себи врло мало прецизних индикација и које је баш због тога лако
имати, могу довести до прецизних математичких закона феномена на
које се односе.

Познато је како се у механици решава велики број привидно нео
дређених проблема у којима се као једини податак има то што се зна да

две или више количина у проблему једна од друге зависе и да облик
релације, која их везује, мора на себи носити општи тип извесне врсте
хомогености која карактерише основне једначине рационалне механи
ке. Тип овакве врсте случајева имали бисмо у познатом, привидно нео

дређеном, а међутим потпуно решљивом проблему: знајуhи једино то
да време трајаља
не дужине

ности

-

l

t врло малих осцилација шеталице зависи само од ље

и акцелерације теже g, наhи- на основу принципа хомоге

релацију која везује

t, l

и

g.

Прииций xo.мoieuociiiи, уиеколико из.мењеи, .може се ieuepaлиca
iiiи и па релације

go

којих gовоgи .мaiiie.мaiiiичкa iiieopиja aкiiiивиiiie-
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Ша и са њи.м.е су везаие чиШаве

ipyiie

iipивиguo ueogpeljeuиx iiробле.м.а

које би ои учииио iioШiiyuo решљиви.м..
Напослетку, једна нарочита врста привидно неодређених пробле

ма за које би од нарочитог значаја била примена теорије активитета,
баш због оскудице прецизних података, била би она што би се добила

генерализацијом проблема аналогних класичном Betrand-oвoм пробле
му: наћи облик закона по коме би каква централна сила што утиче на

.

.

.

кретање Једне матерИЈалне тачке, морала да зависи од растоЈаља из-

међу центра и те тачке да би таква сила не само допуштала већ и и.мйо
зирала кретање тачке по увек заiiiвореној трајекторији. Генерализаци

ја би се извела на општи, раније показани начин: ослобађајући сваку
концепцију у проблему њенога конкретног значења, уочивши у њој са
мо улогу коју игра у проблему и генералишући за те улоге оне закљу
чке што су изведени за специјални проблем од кога се и пошло.

*
Госйоgо акаgе.мици,

Из ово неколико овлаш повучених црта, којима сам мислио дати
само основну идеју и прву скицу теорије, може се увидети оно што ми
је и била намера истаћи на видик у овој расправи, а то је:

ga

је .м.оiуlшо увесШи у oблaciii .м.aiiie.м.aiiiичкe аиализе oiiшiiiи

iioja.м. aкiiiивиШeiiia као йpoci"ii eлe.м.euaiii,
шљива и

ga

.ма извеgе.

ће биШи

og

ga је обраgа iiieopиje извр
ga се oua у iiojegиuociiiи-

иеосйорие корисШи

*

(3, 1900. г.)

* Одјек Петровиhеве академске беседе у науци није познат. У Годишњаку СКА
за 1899. годину (књ. 13, стр. 160-161) изложен је кратак садржај беседе. Иако је штам
пана hириличним српским писмом, немачки реферативни часопис Jahrbuch ilbeг die
Fortschritte der Mathematik (В. 32, S. 246) донео је кратку информацију о Петровиhевој
беседи. Неколико аутора новијег доба сматрало је да се Петровиh феноменологијом
јавља академском беседом, не познавајуhи његов рад из 1896. године Јеgан йоzлеg на
zeo.мe~upujy .масе (пр. пр.).

АНАЛОГИЈЕ МЕЋ У

ДИСПАРАТНИМ ПОЈАВАМА*
ешава се и у обичном животу да каква појава неком својом

страном,_ извесним својим појединостима, подсећа_ на другу
какву ПОЈаву, од ње сасвим различну по конкретноЈ природи.

То се подсећање огледа, на пример, у оним честим меШафора
ма КОЈе се и у животу, и у кљижевности, и у разноврсним наукама упо-

*После прочитане и објављене академске беседе
ји акtТtивности узрока (Глас

LJX. 1900,

стр.

183-247),

(2), тј.

О маШематичкој Шеори

Петровић је желео да на један

приступачан начин обавести јавност Париза и Београда шта је започео да ради, да
искаже надања у покушају да аналогије у природи и друштву, као и научне аналогије,

обједини у једну јединствену науку. Било му је стало до гласа јавности, и да се млада
лачки похвали, и да добије добронамерне приговоре, мишљења. Знао је Петровић да је
јавност у науци и култури велика порота, суд, оцена до које се држи. Изабрао је два
часописа у Паризу и Београду, најчитанија и од угледа. Тако је 1901. године у Revue
generale des Sciences puvres et appliquees (t. 12, 1, рр. 626-632) објавио Les analogies mathematiques et /а pl1ilosoplzie natuгelle, а у Београду наредне 1902. године у Српском књи
жевном гласнику (књ. 7, 8, стр. 589-598) рад Анало'iије меЬу gисйаратним йојавама. У
једној занимљивој, веома информативној речи, оба рада доносе Петровиhеве основне
замисли из академске беседе и које ће даље развијати. И у Паризу, и у Београду, то су

били скоро истоветни текстови. Одлучили смо се да овде саопштимо рад (б) из Српског
књижевног гласника, јер има неколико делова који су нешто детаљније изложени.

-

Није нам познат одјек овог Петровиhевог рада, али верујемо, да је јавност, која је
читала Српски књижевни гласник, а то су били људи из лепих области културе - била
веома заинтересована. Како се један математичар односи према метафори и уноси је у
свет науке? Зар је могуће тако јак, фундаменталан параметар (објект) уметности, као
што је метафора, пренети у природу, науку? Београд је постављао ова питања и тиме
отворио просторе праћењу даљег Петровићевог дела. У ствари, Петровиh је живео и
радио у присуству највеће метафоре, математике. Тако, Винер, парафразирајуhи зна
чајан закључак Броновског, пише да "математика у којој веhина нас види најчиње
ничнију од свих наука, сачињава најколосалнију метафору која се може замислити и да
је треба ценити како естетски, тако и интелектуално на основу успеха ове метафоре"

(N. Wiener, Tl1e !штап use
131-132), (пр. пр.).

ој" !штап

heings- Cyhemetics and Society, New York 1954,

рр.

r
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требљују на свакоме кораку и у којима се једна или друга појава иден
тификује са каквом појавом сасвим друге природе, са којом она не стоји
ни у каквој вези. Остављајуhи на страну најобичније, каткад баналне
метафоре којима дају повода аналогије међу диспаратним појавама,
подсетиhемо, на пример, како се са ударом често идентификују изне
надне, напрасне промене ма које врсте: са бујицом, чија деструктивна
моh расте са препонама, идентификују се интензивни узроци ма какве
конкретне природе чији ефекти јачају упоредо са сметњама које им се
стављају насупрот; појаве ма које врсте, механичке, физичке, физио
лошке, историјске и тако даље, које се састоје у непрекидном, лаганом,
периодчном осциловању извесног стања између двеју крајности, пореде
се каткад са лаганим, одмереним периодичним кретањем веома дуге
шеталице, или са приливом и одливом, или са извесним перисталти

чким кретањима у физиологији: са врењем се идентификују, на пример,
жива а неодређена унутарња кретања великих људских маса, без ви

дљивих циљева: атавизам се пореди са хистерезијским појавама при
променама еластичног или магнетног стања и тако даље.

Таквим се метафорама јаче и изразитије истиче на видик један или
други карактер појаве: поредеlш је са другом каквом, њој диспаратном
појавом, боље пада у очи онај нарочити карактер који им је заједнички,
а који се и мисли истаhи на такав начин. Појава са којом се врши поре
ђење, обично је таква да се на њој може јаче и живље осетити она поје
диност због које се поређење и врши. Од ње се тражи да на један осо
бити начин илуструје оно што се нарочито мислило истаlш на појави са
којом се има посла, а у извесним приликама чак и да појаву улепша.

Овај је последњи случај са метафорама у поезији, где употребљена сли
ка на коју наводе аналогије међу диспаратним појавама, треба да изази

ва живље представе и јаче

ocehaje

но што би чинила сама појава, онак

ва каква Је.

Кад је аналогија међу појавама одређенија и потпунија, кад се по
јавама тачно знају заједнички карактери и границе до којих се може
иhи при њиховој идентификацији, аналогија постаје у исто време и

згодно оруђе за разноврсна научна истраживања. Такав је случај са
многобројним аналогијама које су запажене у разним наукама и које су
у великоме броју случајева дале кључ за разумевање било саме сушти

не појава, било њихових улога или односа према другим познатим поја
вама, било каквих нарочитих појединости које би без њих остале неза
пажене или загонетне.

Међу аналогијама запаженим у животу и наукама нај одређеније су
и најпотпуније оне што постоје између разноликих механичких и фи
зичких појава. Оне су данас тако многобројне да се за сваку механичку

или физичку појаву може наhи по једна, или више од ње по конкретној
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природи сасвим различних појава које би јој биле аналогне и које би је

на један или други начин илустровале. Овакве су аналогије играле на
рочиту улогу у развитку извесних грана науке: оне имају, по услугама

које су чиниле, своју историју која им даје нарочита интереса. Ми hемо
у овоме чланку изнети неке најкарактеристичније међу њима и пред
ставити, у кратким потезима, услуге које су оне чиниле и које и данас
чине.

*
Аналогије међу механичким и физичким појавама двојаке су при
роде.

Једне су и саме по себи јасне и лако их је и на први поглед разуме
ти: такве су оне што произлазе из каквога општијег природног закона
који обухвата једну категорију појаве исте, или бар сличне, конкретне
природе. Тако су, на пример, потпуно разумљиве математичке аналоги

је које постоје између појава што произлазе из електричног привла
чења и оних којима је узрок гравитација: у обема врстама појава влада
један исти закон привлачења и природно је да појаве које су последица

. тога

основног закона буду бар једном својом страном међу собом сли

чне. Тако су исто разумљиве и аналогије између начина на који се уби
ра и развлачи танак слој какве еластичне материје nод утицајем прити
сака и резултата убирања Земљине коре: или оне познате аналогије

међу физиолошким појавама у животу микроба и обичних hелија и та
ко даље.

Али, поред оваквих обичних. очевидних, опште познатих аналоги

ја, постоје и такве које се запажају тек после много дубљег проучава

ња, па и онда на први поглед изгледају случајне, и које постају разум
љиве тек кад се погледају са једне нарочите тачке гледишта. На име,

постоји веома велики број диспаратних појава које немају међу собом

никакве везе, ни материјалне ни каузалне, и које се ни са које конкре
тне стране не могу једна другој приближити, али које ипак посматране
са извесних гледишта показују доста потпуне и одређене међусобне

аналогије. Такве аналогије излазе на видик тек онда кад се појаве у ми
слима ослободе своје конкретне, природњачке одеhе и кад се задрже у

виду само улоге појединих њихових елемената и начин на који су те
улоге међу собом комбиноване. Ми hемо сенарочито задржати на ана
логијама ове врсте, које су и саме по себи куриозне, а у исто су време и
поуздане водиље у проучавању природних поЈава.

Једна од најзначајнијих таквих аналогија, која је била од судбоно

сног значаја за развитак читавих грана математичке физике, јесте она
што постоји међу појавама кретања електрицитета, распореда топлоте,

и кретања течности. Својом конкретном, материјалном страном та
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кретања представљају међу собом врло разнородне појаве. Али, осло
бодимо их у мислима њихове физичке одеhе и обратимо пажњу само на

улоге и релације појединих фактора у њима. Математичка анализа тада

показује да температура једне тачке у топлотном проблему игра улогу
сличну оној коју игра потенцијал у електричном, или брзина течности
у хидродинамичком проблему: да специфична индукциона моh игра у
електричном проблему улогу сличну улози коефицијента топлотне
проводљивости у топлотном проблему и да уопште свака, било физи

чка било чисто математичка концепција у једној од теорија поменуте
три диспаратне појаве, има свој еквивалент у теоријама осталих двеју.
Аналогија је толико потпуна да те три врсте појава, са својим много

бројним и разноврсним варијацијама, представљају са аналитичког гле
дишта један исти проблем, чије решење ваља само растумачити на три
разна начина, према томе како се кад буде примељивало у теорији то
плате, или електрицитета, или у хидродинамици.

Тако је исто потпуна аналогија између осцилаторног кретања елек
трицитета

при

испражњавању

.

кондензатора,

осцилаторног

. .

.

кретања

течности у савиЈеним цевима и кретања шеталице кад ЈОЈ средина кроз

коју се креhе даје отпора. Кад се, на пример, арматуре каквога електри
чног кондензатора помоhу проводне жице споје са земљом или међу
собом, кондензатор се испражњује. Но испражњавање није тренутно:

за време за које оно траје кроз спроводну жицу се креhе електрицитет

и то се кретање показује у струји испражњавања. Јачина и смисао ових
струја, због индукционих утицаја, мењају се од једнога тренутка до дру

гог и представљају један низ осцилација које у току времена поступно
постају све слабије и после извесног времена постају и сасвим неосетне.
Теорија ове појаве аналога је, до најмањих појединости, са теоријом
осцилаторног кретања течности у савијеним цевима и кретања шета
лице кроз средину која јој даје отпора. Електрично оптереhење при
испражњавању кондензатора игра у електричном проблему ону пету
улогу коју игра даљина од равнотежног положаја при кретању шета
лице; електрични отпор игра улогу механичког отпора средине кроз

коју се шеталица креhе и тако даље.

Један веома прост, а при том карактеристичан пример аналогија
које постоје међу диспаратним појавама, представља пространа класа
појава из разноврсних наука које обухвата такозвани логаритамски за
кон. Овај се прост закон састоји у једном нарочитом математичком од

носу који постоји између извесних карактеристичних елемената појаве
и који се може шематизовати на овај начин: извесна променљива коли

чина, која се мења упоредо са јачином узрока појаве, и друга једна, та

кође променљива количина, која се мења упоредо са јачином саме
појаве, тако су међу собом везане да је у сваком тренутку прва коли-
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чина сразмерна лоrаритму друге. Светлост, на пример, пролазеhи кроз

какав чврст, течан или гасовит хомоген слој, слаби по јачини и закон по

коме јој се мења јачина са дебљином слоја јесте поменути логаритам
ски закон: количник дебљине слоја и логаритма јачине светлости сталан

је број. Слој има ту улогу да непрекидно и равномерно слабијачину све
тлости, и то утолико јаче уколико је сама светлост интензивнија. Кад се
какво загрејане тело поступно хлади, закон по коме његова темпе
ратура опада у току времена опет је логаритамски закон: улогу јачине
светлости игра температура тела, а улогу дебљине слоја само време.

Кад је каква течност наелектрисана и почне испаравати, љена пара у
сваком тренутку односи собом извесну количину електрицитета, тако
да се на површини течности опажа известан губитак електричног оп

тереhења, који се мења у току времена. Ово мењање опет бива по гор
њем закону: улогу јачине светлости игра електрично оптереhеље, а

улогу дебљине слоја време испараваља. Кад се каква кугла креhе у
каквој течности исте специфичне тежине које је и она сама, љена се
брзина утолико више смањује уколико је дубље продрла у течност и то
смањивање бива по логаритамском закону: улогу јачине светлости игра

. брзина

кугле, а улогу дебљине слоја дубина продирања кугле. Кад се

какво хемијско тело поступно трансформише под утицајем каквога

физичког агенса или микроба, количина непромељеног дела поступно
опада у току времена, и то опет по горњем закону: улогу јачине свет

лости игра поменута количина, а улогу дебљине слоја само време тран

сформације. Слабљење, у току времена, какве органске особине ве
штачком селекцијом, примељеном на велики број генерација једне исте
биолошке феле, бива опет по логаритамском закону: улогу јачине све

тлости игра јачина поменуте особине, а улогу дебљине слоја број гене
рација на којима је вршена селекција.
Под исту шему се може подвести још и велики број других дис
паратних појава, као што су: опадаље барометарског притиска са виси
ном: распростираље топлоте дуж какве металне шипке загрејане на

једноме своме крају; разређивање ваздуха у каквоме затвореном суду

помоhу обичног ваздушног шмрка; опадаље степена вероватноhе која
се придаје каквом извештају ако је овај добивен из п-те руке, преко
једнога низа извештача што су га примили један од другога и тако даље.
Запажено је веома много диспаратних аналогија међу разноликим

појавама статичног електрицитета и магнетизма; између разних термо
динамичких и електродинамичких појава: између истицања гасова кроз

изукрштане цеви и распростираља електричне струје по укрштеним
проводним жицама: између раствараља чврстих тела, испаравања и

дисоцијације: између кретања наелектрисаних делиhа при електролизи
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и кретања материјалне тачке под утицајем какве сталне силе кад се
води рачуна о отпору трења и тако даље.

У ту врсту аналогија може се уврстити и све што је урађено на
шематизовању физичких појава помоhу механичких модела, који их

илуструју и код којих сваки део и његова функција играју исту улогу
коју и одговарајуhи фактори у физичкој појави што одговара таквоме
моделу. Радови те врсте нарочито су постали многобројни у последње
време и основна им се идеја може, у крајњој анализи, свести на ову: кад
је дата каква физичка појава, ако се у овој знају улоге појединих факто
ра или врсте акција узрока који их производе, па ма ти узроци и не били
познати по својој интимној природи, могуhно је конструисати такав
механизам за чије

he

функционисаље важити исти закони што важе и

за саму посматрану појаву. Између кретања таквога механизма и фи

зичке појаве коју он шематизује, постоји тада потпуна аналогија, и то
баш оне врсте о којој је овде реч. В. Томсон, доследан своме начелу, по
коме

"разумети

какву поЈаву

значи умети начинити њен механички

модел", конструисао је механичке моделе за врло велики број разно
ликих физичких појава. Енглески физичари, код којих је нарочито
омиљена та врста истраживања, нашли су разноврсне механичке си

стеме који до појединости илуструју извесне компликоване оптичке

појаве, као што су: аномална дисперзија, фосфоресценција итд. Тали
јански физичари су се поглавито бавили тражењем механичких модела

за шематизовање разних електричних појава. Од нарочитога су интере
са такви модели за шематизовање извесних електродинамичких поЈава,

као, на пример, појаве испражњавања кондензатора у којима улогу
електричних фактора играју чисто механички фактори; улогу елек

тричног кола играју извесна тела што се обрhу око једне осовине; улогу
количине електрицитета игра угао обртања; улогу електричног отпора

механички отпор; улогу коефицијента индукције моменат инерције ме
ханичког система и тако даље. Закони и целокупна теорија таквих
појава аналогни су, до сиhушних појединости, онима који вреде за меха
ничке системе оличене у тим моделима.

Свима овим, као и безбројним другим аналогијама запаженим до
данас међу диспаратним појавама, треба тражити разлог у сличности

улога, које играју одговарајуhи диспаратни елементи у појавама међу
којима постоје такве аналогије. Та сличност улога и чини да кад је

обрађена математичка теорија једне појаве, самим тиме обрађена је у
исто време и теорија свих појава у којима се знају еквивалентни елемен
ти, ма колика била међу њима разлика у кон~ретној природи. Тиме је
самим наговештен значај који овакве диспаратне аналогије могу имати
за природну филозофију као водиље у разноврсним испитивањима, као

драгоцено оруђе у приликама у којима друга средства изневеравају.
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И одиста, историја развитка математичке физике показује да се
запаженим или унапред претпостављеним аналогијама међу разно

ликим појавама има поглавито благодарити за могуlшост обраде мно
гих и многих теорија које данас састављају ту грану природне филосо

фије. Благодареhи, на пример, унапред претпостављеној аналогији из
међу извесних топлотних и електричних појава, Ом је успео да изведе

своју чувену теорију распростираља електрицитета по угледу на једну
теорију коју је веh био разрадио Фурије за распростираље топлоте. Те
су две теорије потпуно аналогне: свака концепција у једној од љих има

у другој појави свој еквивалент, који у овој игра ону улогу коју и одго
варајуhа концепција у првој појави. Аналогија је толико потпуна да се
обе те теорије могу стопити у једну која би их обе обухватала и у којој
не би имало потребе везати се за конкретну страну појава са којима би
се имало посла. Наиме, та би генералнија теорија имала за предмет ре
шаваље овога општег аналитичког проблема: проучити начин распро

стираља једнога стаља које, почевши од једне дате тачке каквога тела,
тежи да се распростре по целом телу, и то по оваквим законима:

1.

ста

ље у једној тачки има утицаја само на тачке у непосредној близини;

2.

оно се распростире од тачака у којима је интензивније ка тачкама у

којима је слабије;

3.

утицај једне тачке на другу зависи искључиво од

разлике интензивности тога стаља у овим тачкама. Опште решеље ово
га проблема обухватило би не само Фуријеву теорију распростираља
топлоте и Омову теорију простираља елктрицитета веh и један велики

број других диспаратних теорија, које иначе не би имале никакве везе
међу собом; придајуlш појединим апстрактним концепцијама такве
опште теорије разна конкретна значеља, имала би се, као специјални
случај, час једна час друга од тих посебних теорија.
Аналогије међу диспаратним појавама више су пута корисно по

служиле Хелмхолцу у љеговим истраживаљима у разноврсним обла

стима математичке физике. Он је, на пример, уочио аналогију између
вихорастих кретаља какве флуидне масе и извесних електродинами

чких појава, и та је аналогија данас основа при излагаљу теорије ових
појава. Ламе се у својим радовима, који су толико унапредили матема

тичку физику, више пута користио запаженом аналогијом између тео
рије еластичне равнотеже, теорије распореда температуре у унутра

шљости чврстих тела и теорије Њутнових потенцијала за тела разних

облика. Максвел се врло често служио разноврсним аналогиј ама у сво
јим радовима о електрицитету. Поредеhи, на пример, електромагнетне
појаве са једном извесном врстом вихорастих кретаља код течности,

између којих појава одиста постоји аналогија оне врсте о којој је овде
реч, Максвел је наишао на основне једначине за електромагнетизам,

које данас носе љегово име. Развитку теорије осмотског притиска, који
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игра тако важну улогу у физиолошким појавама, допринела је врло
много запажена ан~логија између закона који вреде за тај притисак и
оних што важе за притисак савршених гасова.

И уопште, историја развитка математичке физике пуна је приме

ра оваквих услуга које су чиниле аналогије међу диспаратним појавама.
Оне данас имају високу научну вредност и не сматрају се више, као
некад, за просте куриозуме. Као водиље у гдекојим тешким истражи-

.

.

ваљима у КОЈИМа су оне понекад Једино средство за продираље унапред,

оне и данас чине стварних и знатних услуга. Само што те услуге ваља
умети свести на љихову праву меру: оно што се може тражити од ана

логија као средства за научна испитиваља, јесте то да наговесте правац

којим

he таква испитиваља у датом случају вероватно довести до резул

тата и да истакну гдекоје такве вероватне резултате. Тачније, анали
тичко или експериментално испитиваље имало би да одабере од тако
добијених резултата оне који би се имали дефинитивно задржати као
тачни. Од аналогија се, као ни од математичких·образаца, не може оче

кивати ништа више од онога што оне саме у себи не садрже. Али веh то
што оне указују на пут којим ваља иhи у појединим испитиваљима, што

изазивају дискусије у извесним правцима и експерименте којима би се
имала утврдити тачност или нетачност закључака до којих оне доводе,
довољно је да им осигура важно место међу разноликим средствима

којима располажу испитивачи при проучаваљу природних појава.

(6, 1902.

г.)

ПОКУШАЈ ЈЕДНЕ ОПШТЕ

МЕХАНИКЕ УЗРОКА*
УВОД

једној ранијој расправи 1 истакао сам могуhност и важност
обраде једне опште теорије чији би предмет био генерални

појам акШивиШеШа узрока.
Појму узрока имао би се при том дати његов природњачки,
динамички облик, подразумевајуhи под њиме сваки фактор, појаву,
особину итд. која тежи да мења какво стање или да уноси пертурбаци

је у какву појаву, а под његовим активитетом имала би се подразуме
вати сама та његова динамичка страна, оличена у тој Шежњи, апстрахо
ваној од свога супстрата и дефинисаној својим смислом и интензитетом.
Сваки факт сматран као узрок какве појаве, карактерисан је изве
сном тежњом; у исто време, свака се појава може сматрати као стати
чки или динамички резултат сукоба разних активитета. Кад би акти

витети свих фактора што активно или пасивно суделују у изазиваљу
или одржавању какве појаве, били познати, појава би била потпуно
разумљива и њено би стање за сваки тренутак било унапред познато,
као што је у рационалној механици за сваки тренутак познато стање ка
квога кретања кад се знају силе што га производе, отпори што му сме

тају и материјалне везе које се одржавају за време кретања. Облик ма
тематичких закона у појавама зависи поглавито од улога и активитета

узрока што у њима суделују: у двема разним појавама, ма колико оне

*

Ова расправа, објављена у Гласу LXIX Српске краљевске академије 1905. го
дине (стр. 21-131), Петровиhу је наредне, 1906. године у Паризу у Библиотеци "Scientia", штампана као посебна књига под насловом La nu!canique des phenomenesfondee suг les
analogies, Paris, 1906, р. 95. (пр. пр.).
1

О .маШе.маШичкој теорији акШивносШи узрока, Глас

LVIII,

Срп. краљ. акад.
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биле међу собом диспаратне по конкретној природи, .маШе.маШички за
кони бuhe йо облику исШовеШни ако og'ioвapajyhu фaкiiiopu у њи.ма
иzрају исШовеШне уло'iе и ако и.м је исШа gина.мичка йрироgа акШи

виШеШа. Тај је факт довољно познат по многобројним аналогијама које
су досад запажене међу диспаратним појавама. Он и чини да чист

апстрактан појам активитета узрока, ослобођен свега метафизичког, а
у исто време и свега онога што га везује за конкретну материјалну

природу, може бити предмет једне опште математичке теорије.

Као што је наглашено у поменутој ранијој расправи, едификација
овакве једне теорије могла би се извршити на један од ова два начина:
Први, чисто индуктиван, састојао би се у тражељу аналогија ура
зноликим наукама и у разноврсним појавама једне исте науке; у издва
јаљу фактора који у уоченим диспаратним и аналогним појавама игра
ју истоветне улоге; у ослобађаљу улога љихових супстрата и, напосле
тку, у разради теорије тих улога генерализацијом теорије једне од
таквих поЈава.

Дpyiu би се, чисто дедуктиван начин, састојао у томе да се, поша
вши од прецизне, апстрактне, генералне дефиниције узрока и љихових

активитета, на начин сличан ономе на који је едифицирана рационална
механика, развију опште релације између узрока и ефеката и на тај
начин едифицира једна врста опште механике узрока. Као водиља при
овој едификацији може служити аналогија ове теорије са рационалном
механиком, али користеlш се таквом аналогијом само утолико уколико
јој је у датоме случају могуlшо наhи дубљих разлога, везаних за саму
природу ствари.

Предмет овога рада биhе једна оваква чисто дедуктивна едифика

ција механике узрока. Прва, овлашна скица теорије, изнесена у помену
тој ранијој расправи и којој је био циљ да само истакне могуhност опе
рисаља појмом активитета узрока као простим елементом и изврщљи
вост обраде теорије и да наговести практичне улоге што се могу од ље

очекивати, овде

he

бити допуљена и изведена у дубљим појединостима.

ПРВИ ОДЕЉАК

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И
ЈЕДНА ЧИНЕ
Активитет, тежња узрока

Једна од најважнијих и најопштијих улога коју може играти какав
фактор према каквоме објекту факту, појави, особини, стаљу итд., јесте
улога узрока. Она се састоји у извесној акцији коју врши узрок на објек
ту, а ова се огледа у модификацијама што их узрок намеhе објекту и ко

је се јављају чим се јави узрок и мењају се и саме кад се узрок почне
мељати. Ове модификације, као и све оно што оне од своје стране по

влаче, јесу ефекаiй посматраног узрока.
Сваки узрок, узет у смислу у коме се овде посматра, карактерисан

је, дакле, извесним акШивиШеШо.м према своме објекту; овај се акти
витет састоји у извесној Шежњи, која се манифестује као: покретачка
моh, пертурбациона моh, модификаторска тежља, деструктивна тежља
итд. и коза се може, са гледишта математичке анализе, упоредити са
механичком силом.

Кад је објекат О акције једнога узрока и скуп прилика које су ну
жне да би се акција што се. има у виду могла манифестовати, тежља
овога узрока биhе дефинисана:

1.

Својим нейосреgни.м објекШи.ма, означавајуhи тиме сваку про

менљиву количину везану за објекат О која се континуално меља за
време док узрок утиче на О, и то тако да те варијације нестају или се
појављују са нестанком или појавом узрока. Непосредни објекти, нпр.
механичких сила, биле би компоненте брзина; за електромоторну силу

каквог електричног извора, која изазива кретаље електрицитета у

електричном колу, ту улогу игра електрично оптереhеље; при хлађељу

тела као непосредни ефекат узрока који изазивају хлађеље, може се
сматрати температура тела итд.

2.

Својим инШензиШеШо.м, сталним или променљивим у току по

јаве, који се има сматрати као позитиван или као негативан према сво

ме смислу, тј. према томе да ли уочена променљива количина, у чијим
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се варијацијама огледа акција узрока, тежи да расте или да опада под
непосредним утицајем овога.

Тако дефинисана тежња спада у ред мерљивих количина, бар у ма
тематичком смислу тога израза: она се, ма какве конкретне природе

била она и њен супстрат, може замишљати јача или слабија; њено се

стање у једном тренутку може упоређивати са стаљем у другом неком
тренутку и њене се варијације по интензитету могу онако исто лако
замишљати као и варијације јачине механичких сила. Више разних те

жњи примењених на један исти непосредни објекат или систем таквих
објеката, могу се при акцији узајамно појачавати, сметати једна другој,
потирати се међу собом делимично или потпуно итд.
У механици и физици овакви се интензитети тежњи могу прак
тично мерити и изражавати у изабраним јединицама мера. У хемији се

могу прецизно дефинисати и међу собом поредити активитети поједи
них хемИјских тела, функционалних група, агенса итд., одређивати им
законе варијација а кадшто и непосредно или посредно мерити. У фи
зиологији за извесне интензитете тежњи постоје методе за љихово пра
ктично мерење; за друге се испитује начин на који они јачају или слабе

кад се извесни фактори који на њих утичу и сами мењају. У медицини
се разна средства пореде међу собом по активитету и испитује начин на
који се интензитет овога мења са променом прилика. У појавама ра
зних других наука често се истичу извесне преовлађујуће, колективне

или резултујуће тежње, које играју видне улоге у њима и код којих се
важност тих улога има и приписати њиховом Ја чем интензитету.

Очевидно је да се у свима овим случајевима поменута тежња узро
ка може апстраховати од свога супстрата, ослободити у мислима своје
природњачке одеће и сама за се сматрати као нешто мерљиво, нешто
што се може мељати, поредити и што Је у свакоме тренутку каракте

рисано својим интензитетом. Величина тога интензитета може се у да

том случају познавати или не, али она је увек одређена и увек се могу

замишљати њене варијације независно од супстрата за који је везана.

Променљиве количине при акцији узрока

Сваки објекат акције узрока, у смислу у коме се овде узима, карак

терисан је извесним ограниченим или бескрајним бројем параметара
чије величине дефинишу његово стање у посматраном тренутку. Коор

динате или Lagгange-oви параметри дефинишу положаје; компоненте

брзина дефинишу кретања; дужине таласа боју; број вибрација у секун
ди висину звука; разни параметри дефинишу интензитет~ разноврсних

особина

-

електричних, магнетских, топлотних, виталних итд. Скуп
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вредности таквих параметара у једноме датом тренутку дефинише

једно стање; њихове варијације, тј. узастопне варијације тих стања

дефинишу једну одређену појаву. Акција датога узрока састоји се у ва
ријацији величина извесног броја тих параметара. Ако је та акција кон
тинуална, и ове

he

варијације бити континуалне.

Поступна промена једнога таквог параметра а представља изве

сну појаву коју hемо симболички означити са (а). Појава (а) може бити
искључиво ефекат посматраног узрока С или само делимично ефекат

тога узрока. Први

he

случај бити ако се параметар а престаје мењати

кад узрока С наједанпут нестане и ако се исти параметар изнова почне
мењати у тренутку кад се узрок опет појави. Узрок С hемо тада назвати

нейосреgним и искључивим узроком појаве (а), а параметар а нейо
среgним објекzuом Шо2а узрока. У случајевима кад варијације параме
тра а, мада су модификовале појавом узрока С, не престају са његовим
престанком, али кад се акцији овога узрока придода симултана акција
извесног скупа узрока

Ci, скуп С+ Ci се понаша као непосредан и и:скљу

чиви узрок уочене појаве, узрок С hемо назвати gелимичним нейо
среgним узроком појаве. Напослетку, ма какав узрок који не задовоља
ва ни једне ни друге од набројаних услова, а при свем том врши извесну

акцију у посматраној појави, биhе назван инgирекШним узроком ове.
Атракција је, нпр., непосредни и искључиви узрок промене брзине ка
квога тела кад ова пада у безваздушном простору; она је само делими
чни непосредни узрок промене брзине кад тело пада кроз какву сре

дину која му даје отпора; напослетку, она је индиректан узрок загре
вању тела при падању кроз ову отпорну средину.

Да би се проучавале варијације у којима се огледа акција каквога

узрока С у једној датој појави, оне се могу упоређивати са варијацијама
извесних независно йро.менљивих количина, које су карактерисале ти
ме што се мењају независно од акције узрока С, тако да њихове вари

јације нити су изазване појавом овога узрока нити су и на какав начин
измењене његовом акцијом. Међу оваквим променљивим количинама

може се уочити једна нарочита њихова врста, коју hемо назвати биШним независно йроменљивим количzтама и које играју у посматрано]
акцији узрока такву улогу да ова акција, у погледу на бар један непо
средан објекат узрока, постаје немогуhна чим се једна таква количина
престане мењати. Тако, при кретању улогу битне независно промен

љиве количине игра време; при апсорпцији светлости ту улогу игра

дебљина апсорбујуhег слоја; при мењању барометарског притиска у пе
њању и спуштању кроз атмосферу исту улогу игра сама висина посма

траља; при поступном распростирању каквога (топлотног, електри
чног итд.) стања од тачке до тачке дуж какве шипке, постоје две неза
висно променљиве количине: време и растојање променљиве тачке, у
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којој се то стање у датом тренутку посматра, од извесне сталне тачке
на шипки; битна независно променљива количина биhе час време, час
поменуто растојање, према природи проблема који се има у виду.

На тај начин, при проучавању акције узрока имаhемо углавноме
две основне врсте променљивих количина:

1.

карактеристичне променљиве количине, које дефинишу непо

средне објекте посматраних узрока;

2.

независно променљиве количине, са чијим се варијацијама упо

ређују варијације оних првих.
Осим ових поглавитих врста променљивих количина, наилази се у

многим случајевима још на једну, треhу врсту: то су променљиве коли
чине које, иако нису непосредни објекти посматраних узрока, ипак сто
је под утицајем узрока, тако да су њихови закони варијације посредно

модификовани појавом, престанком или променом интензитета узрока.
Такве су извесне променљиве количине везане са непосредним објек

тима узрока сталним релацијама, унапред импозираним; ове релације
ниуколико не зависе од начина на који узрок врши своју акцију, а саме
се

такве

променљиве

количине

посредно

мења)у

уколико

се

мења

непосредни објекат узрока са којим су оне везане. Таква би, нпр., једна

количина била убрзање а везано са брзином

v сталном релацијом

с/11

a=-

dt'

или интензитет

i струје, везан са количином електрицитета q сталном

релаЦИЈОМ

i

= dq

dt'

или пређени пут

s,

везан са брзином

s

v релацијом

=Ј vdt,

или запремина 11 гаса, везана са притиском р релацијом

pv

= const.

Овакве сталне релације, које могу бити изражене или обичним

алгебарским знацима или диференцијалним и интегралним операција
ма, играју ону исту улогу коју играју везе у рационалној механици. Ову

улогу игра веома велики број општих природних закона који везују
међу собом две или више променљивих количина, као што су: Марио

тов и Геј-Лисаков закон, закон осмотског притиска, Торичелијев закон
за истицаље течности, Кирховљев закон за распоред интензитета струја у
системима проводника, основни закон за тотални флукс струје, анало-
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ган хидродинамичком закону нестишљивости течности; хемијски закон

простих и умножених пропорција итд. Једна од најопштијих и најва-

ЖНИЈИХ таквих веза јесте она оличена у законима оgржања, који се ра

спростиру на најразноврсније појаве у разним гранама природне фило
зофије. Такви су, нпр., закон одржања тежишта при кретању тела под
утицајем узајамних привлачних или одбојних сила; закон одржања ко
личине кретања при судару еластичних тела; закон одржања количине
електрицитета

при

измени

електрицитета

наелектрисаних тела

ста

вљених у додир; закон одржања масе у хемијским реакцијама; закон

одржања ентропије у термичким трансформацијама итд.

Осоовнеједоачиое

Ограничимо се овде на случајеве са само једном независно про
менљивом количином, која

he

самим тиме битИ битна независно про

менљива количина и означимо је са

t.

Задржимо се тада на овоме осно

вном проблему:
Ogpeguiйu ефекат.:u акције jegнo'i узрока, или јеgне 'iруйе узрока, за
јеgан gaiйu сисiйе.м објекаiйа, йознавајуhи iuежње узрока и везе које йо
сiйоје у сисiйе.му објекат.uа.

У томе циљу разликоваhемо следеhа два случаја.

Непосредни узроци

Претпоставимо најпре случај само једнога узрока С, чији непо
средан објекат нека је променљива а. Финални ефекаiй тога узрока за
променљиву а, који одговара варијацији

t-t0 независно променљиве ко

личине биhе дат разликом а- аљ где а и О{Ј означавају вредности про
менљиве а што одговарају вредностима t и t0 . Еле.менiйарни ефекаiй
што одговара бескрајно малој варијацији dt променљиве t биhе дакле cla.
У својивши и генералишуhи основни принцип, који је полазна та
чка за обичну динамику и према коме је

-

тако генералисаном

-

еле

.менiйарни ефека~и какво'iа нейосреgно'i узрока йройорL{ионалан ин

iйензиiйеiйу са.мо'iа узрока и og'ioвapajyhoj варијацији биiйне независно
йро.менљиве количине, добија се једначина

(1)
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у којој Х означава интензитет тежње узрока С непосредно примењене
на објекат а у тренутку кад независно променљива количина има вред
ност

t; k представља известан позитиван чинилац који би у рационалној

механици играо улогу масе и који према томе генералише овај појам.
Тежњи Х треба придати позитиван или негтиван знак, према томе да ли
узрок у посматраном тренутку тежи да повећа или да смањи вредност

променљиве а. У првоме случају узрок је йојачавајуhи, у другоме aн
iiia2oнuciiiuчкu (слабећи, отпорни, реактивни, деструктивни итд.).

Извод da , који представља брзину промене непосредног објекта а
dt

под утицајем узрока С, мери uнiiieнзuiiieiii йојаве у датоме тренутку

(убрзање, брзина хемијских реакција, брзина хлађења, интензитет елек

тричне струје итд.).
Израз

-kda
dt
генералише појам силе инерције, онакав на какав се наилази у рацио

налној механици. Кад интензитети узрока остају непромељени, вари
јације непосредног објекта а биће утолико спорије и, према томе, акци
ја узрока утолико слабија уколико је већи коефицијенат k. Тај ћемо кое

фицијенат стога звати коефицијенШом инерције за посматрану појаву.
При праволинијском кретању, за које важи једначина

dv
dt

m-=F,
(т- маса,

v-

брзина,

F- сила) улогу коефицијента инерције игра ме

ханичка маса.

При ротационом кретању, за које важи једначина

(Ј- моменат инерције,

w-

угао обртања, F- спрег покретач) улогу то-

га коефицијента игра моменат инерције.
При кретању електрицитета, које је регулисано једначином

(R -

електрични отпор,

Q -

количина електрицитета, Е

-

електромо

торна сила електричног извора) ту улогу игра електрични отпор.

.
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Према једној НОВИЈОЈ теорији кретаља гасовитих јона у каквом
електричном пољу, слободни јони креhу се брзинама пропорционал
ним интензитету Х поља, тако да те брзине имају за вредности:

k 1X

за

позитивне јоне у правцу линија сила, а k2X за негативне јоне у супрот
ном правцу. Коефицијенти k 1 и k2 , који се називају коефицијентима
покретљивости ј она, мељају се са природом и стаљем гаса и уопште су
различни међу собом, пошто су негативни ј они покретљивији од пози-

тивних.2 Изврнуте вредности __!_ и _1_ ових коефицијената играЈу у
kl
k?
појави улогу коефицијената инерције итд.
Уведимо, напослетку, још један појам који

he

играти важну улогу

у проблему којим се овде бавимо. Назовимо eкciiieнзuiiieiiioм йојаве
вредност интеграла

t

Ј adt,
тј. површину криве линије (а,

t)

која графички представља уочену

појаву (а). Та количина генералише појам пута при кретаљу и игра у
проблему, о коме је овде реч, ону исту улогу коју игра пут у специјал
нијем динамичком проблему. При кретаљу нпр. шеталице, или при ви

брирању какве еластичне шипке, или код вибрација етра из којих резул
тују светлосне појаве, улогу екстензитета према брзини осцилација или
вибрација игра љихових елонгација. Ту исту улогу игра обртни угао у
ротационим кретаљима према угаоној брзини, или количина елек

трицитета

(електрично

оптереhеље) према интензитету стр уј е, или

количина светлости садржана у једном снопу светлосних зрака према

светлосном флуксу снопа; или количина топлоте потребна да једноме
телу повиси температуру за одређени број степени према специфичној
топлоти тела; исту улогу игра и количина воде што истиче кроз какав

отвор према брзини истицаља итд.

Претпоставимо сад да више узрока С 1 , С 2 , С 3 , ... имају један непо

средан објекат а и усвојмо за љихову симултану акцију овај прост и ин
туитиван принцип: йри симулiiiаној акцији сваки се

iiiaкo као

ga је

og

узрока йонаша

сам. Принцип је само једна интуитивна генерализација

принципа независности ефеката симултаних сила у динамици. Његова

је непосредна последица овај други принцип:

2 Р. Langevin; Recћerches suг /es gaz ionises, Comptes rendus de l'Acad. de Sciences, 134
(1902), р. 414; Sиг /а ,·ecom!Jinaison des ions dans les gaz, Comptes rendus de \' Acad. des Sciences,
134 (1902), р. 563.

283

ПОКУШАЈ ЈЕДНЕ ОПШТЕ МЕХАНИКЕ УЗРОКА

Може се, а ga се йри Шом нztуколико не измени ефекаШ, јеgан gаШи
скуй узрока С 1 , С 2 , С 3 , .•. ,који сви имају јеgан исiuи нейосреgан објекаШ,
смениШи јеgним јеgиним узроком који би имао Шај исШи нейосреgни

објекаШ и чија би iuежња, нейосреgно йримењена на овај објекаШ,
имала инШензиШе~u раван ал'iебарском збиру ит-tШензиШеШа Шежњи С 1,

Cz,

Сз,

...

Нека су, према томе Х 1 , Х2 , Х3 ,

...

интензитети узрока С; примењени

непосредно на објекат а;; горњи принцип доводи до једначине

da
kdt

(2)

= Х 1 +Х 2 +Х1- + ...

која регулише симултану акцију узрока С;.
Претпоставимо, напослтку, да какав скуп узрока С 1 , С 2 , С 3 , ••• ,С"

има више непосредних објеката а 1 , а 2 , а3 ,

... , а171

и нека су Х 1 ;, Х2 ;, Х3 ;,

... ,

Хп; интензитети одговарајућих тежњи тих узрока примењених непо
средно на објекат а;. Према горњем принципу симултана акција узрока

С 1 , С 2 , С 3 , ••• ,Сп на систем непосредних објеката (а 1 , а2 , а 3 , ••• ,ат) биће
регулисана системом симултаних Једначина

da 1 _
k,--dt
т/(2 da2
-dt

Х11 +Х21
х,2

+ ... +Хпi

+ Х 22 + ... + Х n2

(З)

т dam- Х Im + Х 2m + ... + Х пт

Кт---

dt

где

k1, k2 ,

.•• ,

k111 представљају

коефицијенте инерције што одговарају не

посредним објектима а 1 , а 2 , а 3 , ••• ,ат.

Ми ћемо, уопште, сматрати да појаве (а 1 ), (а2 ), (а3 ), ..• ,ат йрийа

gају јеgној исШој 'ipyйu ако су оне регулисане једним истим системом

једначина

(3).
Индиректни узроци

Ови узроци могу бити веома разноврсни; ми ћемо навести неко
лико врста.

А) Узроци

D;,

чији би непосредни објекти били извесни параме

три ~i везани са непосредним објектима

ak непосредних узрока Ck стал

ним релацијама, независним од начина на који параметри а; варирају
под утицајем узрока

ck.
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Примери појава са узроцима Dj: мењање дужине пута под утицајем
сила које имају за непосредни објекат брзину кретања; мењање прити
ска какво га гаса под утицајем узрока чији је непосредни објекат запре
мина; мењање брзине истицања какве течности кроз какав отвор под

утицајем узрока који имају за непосредни објекат висину нивоа течно
сти, или притисак, или величину отвора итд.

Акција оваквих узрока може се проучавати на два разна начина:

А) или проучити најпре акцију тих узрока на њихове непосредне
објекте ~ј, па затим, помоhу сталних релација које постоје између
параметара

ak и ~ј, испитати варијације (ak) што одговарају проученим

варијацијама (~ј). Закон варијације, нпр. притиска р каквога гаса под
утицајем какве тежње Х чији би непосредни објекат била запремина

извео би се из релације р11

v,

= const., водеhи рачуна о томе да је закон ва

ријације запремине под утицајем тежње Х дат интегралом диференци
Јалне Једначине

kd\1 =х.
dt
Б) Знајуhи тежње узрока Dj непосредно примењене на објекте ~i
помоhу поменутих релација што постоје између њих и параметара

ak,

одредити тежње непосредно примењене на а? и тиме свести проблем на
онај под А.

Приметимо само да при употреби овога другог начина треба води
ти рачуна о једној околности која се не јавља код непосредних узрока и

која захтева нарочиту пажњу: то је појава извесних сила инерције чију

акцију треба у рачунима придодати акцији малочас нађених тежњи.
Претпоставимо да имамо пред собом један одређен случај, какву
просту појаву која би се састојала у варијацијама једнога параметра а

под утицајем узрока С. Кад би овај узрок био непосредан, инерција по
јаве састојала би се у њеној тежњи да остане у стању а=

const. у коме

се

буде налазила у тренутку кад узрока С напрасно нестане. Али друго
јачије стоји ствар кад је узрок С индиректан: објекат а, наместо тога да

остане у стању а=

t0

const., мењаhе

се по извесном закону <р( а,

означује вредност независно променљиве количине

t

t, t0 ) =О, где

у тренутку кад

узрока С напрасно нестане. Инерција појаве наспрам узрока С састоји
се, дакле, у њеној тежњи да се мења по закону <р

= О кад узрок престане

утицати. Ова инерција игра улогу извесног отпора R акцији узрока С и

величина тога отпора пропорционална је вредности извода da добије.

3 В. страну

292 ове расправе.

dt
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ног диференцираљем једначине <р= О и елиминацијом вредности t0 из
тако добијене једна чине и једна чине <р= О. Али, при том треба примети
ти још и ово: пошто тежље С и R нису примељене на један исти не

посредни објекат (објекат а је непосредан за R, али не и за С), то се мо
ра одредити интензитет С онога дела тежље С који је непосредно при

мељен на а, а овај се добија из релације што постоји између објекта а
и непосредног објекта узрока С. Скуп

R+

С има се тада сматрати као

непосредни и искључиви узрок појаве (а).
Закон варијације, нпр. праволинијског пута х једне покретне тачке
кад активне силе Х непрасно нестану, изражавао би х као линеарну

функцију времена

t; према томе, сила инерцијаR имала би извесну стал

ну вредност, а и била би непосредно примељена на објекат х. Са друге

стране, пошто је непосредни објекат тежље Х брзина dx , то he онај
dt
део Х' тежље Х који је примељен непосредно на х, морати бити пропор-

ционалан вредности интеграла Ј Xdt. И пошто је тада х заједнички не
посредни објекат за обе тежље

R

и Х', то се може написати једначина

kdxdt = а + hJ Xdt '
која се подудара са првим интегралом основне динамичке једначине

d 2x
m-2-=X.
dt
В) Узроци Е;, чији би непосредни објекти били коефицијенти
инерције посматране појаве (а) непосредног ефекта једнога скупа узро
ка С; или какви други параметри везани са поменутим коефицијентима
инерције каквим сталним релацијама.
Примери појава са узроцима Е;: кретаље шеталице са променљи

вом масом (случај, нпр., кад је шеталица напуљена течношhу која по
ступно истиче за време осциловаља); обртаље точка замајца око осови
не кад му се пречник поступно меља за време обртаља; кретаље елек
трицитета у електричном :rщлу са променљивим отпором итд.

За овакве случај еве може се учинити једна општа примедба: сваки

индиректан узрок који има за ефекат повеhаваље коефицијента инер

ције какве појаве, има такође за ефекат слабљеље интензитета те поја
ве и обратно: слабљеље коефицијента инерције има за ефекат појача
ваље интензитета поЈаве.
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Проучаваље акције оваквих узрока своди се на једначине непо
средних узрока С;, којима треба придодати једначине за акцију узрока Е;
непосредно примељених на коефицијенте инерције посматране појаве.
Тако добивен скуп једначина представљаhе известан систем симул

таних диференцијалних једначина или групу обичних диференцијалних
једначина, према природи случаја.

Г) Узроци

F; који имају за непосредне објекте интензитете Х; са

мих непосредних узрока једне посматране појаве или извесне параме
тре везане са величинама Х; каквим сталним релацијама.

Примери појава са узроцима

F;: слабљеље интензитета светлости

при пролазу кроз какав слој који је апсорбује и чија се моћ апсорпције
меља са дубином слоја под утицајем каквога непосредног узрока

F; по

ступно опадаље количине каквога хемијског тела А у течном стању, ко

је се под утицајем светлости (узрок

F)

потпуно трансформише у тело В,

чија је моh пропуштања за активне зраке различна од моhи тела А; 4 по
ступно мељање брзине ендотермичких и егзотермичких хемијских реа

кција;5 умножавање људства у каквој области кад репродуктивна моћ
расте или опада под утицајем датих непосредних узрока

F;

итд.

ВеЛичинеХi
Узроци који суделују при изазиваљу или одржаваљу какве појаве,
могу бити следеhи.

1.

Акiiiивии, йокреiiiачки узроци, чија егзистенција ниуколико не

зависи од егзистенције саме појаве, њиховог ефекта, а без којих, међу
тим, појаве не би ни било. Пример: привлачна или одбојна снага у дина

мичким појавама; електричне или магнетне силе у физичким појавама;
активна трансформаторска тежља при хемијским реакцијама пропор

ционална концентрацији смесе по активним телима у реакцији; деструк
тивна моћ бацила при њиховој акцији на организам итд.

2.

Пасивии, peзиciiieuiiiuи узроци, који се јављају услед самих мо

дификација што их изазивају аюrивни узроци и који ишчезавају или се
поново јављају кад тих модификација нестане или се опет јаве. Такав је
случај са великим бројем узрока разноврсне конкртне природе, који у
појавама играју улоге сличне оној што је играју отпори при кретаљима.

Према разним појавама у којима се јављају, они се називају: отпори,

4 О.

Lemoine, Etude quantitati1'e suг /' action c!Jimique de /а /итiеге, Comptes rendus de \' Acad. des Science, 112 (1891), р. 994.
5 М. Petгovitch: Suг /а dynamique des гeactions cblmicJrtes lшmogenes avec degagement
de chaleuг, Comptes rendus de 1'Acad. des Sciences, 124 (1897), р. 1343.
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реактивни, резистентни, амортизијуhи итд. узроци. Такви би, нпр., уз
роци били: отпори треља при кретаљу чврстих тела; отпори при крета
љу чврстих тела кроз течности или гасове; отпор изазван индукцијом

према Денцовом закону; еластични отпор при вибрацијама какве шип

ке или мембране; амортизијуhи отпори у великом броју природних по

јава (нпр. у појави испражљаваља електричних кондензатора, при
осцилацијама нивоа течности у савијеној цеви итд.); хемијски отпор при
хомогеним хемијским реакцијама пропорционалан концентрацији сме

се по продуктима реакције; реактивни отпор који се јавља у ретини под

утицајем светлих зрака и нестаје са љиховим нестанком; 6 разне врсте
отпора организма (отпор акцији микроба, хладноhи, разним надража
јима) итд.
Ма каква била конкретна природа било активних било пасивних
узрока, они се увек могу у мислима поредити и уједначавати са каквом
механичком силом чији би се интензитет мељао у току појаве по ка
квоме одређеном закону. Другим речима: појава се може замислити да
се збива тако као да се наместо љених правих, ефективних, активних

или пасивних узрока, који су често веома компликовани, многобројни и
по својој интимној природи непознати, има известан скуп простојих,
фиктивних узрока карактерисаних једним системом непосредних обје
ката и својим интензитетима и који би у појави, наспрам љених карак
теристичних променљивих количина, играли ону исту улогу што Је игра

ју механичке силе наспрам брзина.
Тако, у великоме броју случајева, мада су унутрашљи, ефективни
узроци појаве компликовани и у великоме броју, у љиховој се симул

таној акцији огледа једна нарочита колективна или резултујуhа тежља

(или више таквих тежљи) која има одређену и видну улогу у изазиваљу
или одржаваљу појаве и којом је могуhно у мислима сменити целокупан

сплет сиhушних ефективних узрока појаве па да се ипак има све што је
потребно за љено проучаваље. За разумеваље, нпр., разноврсних елек

тричних, термичких и светлосних појава довољно је водити рачуна о
тежљи електрицитета да се распростре поступно од тачке до тачке

проводника, тако да је интензитет те тежље у сваком тренутку про
порционалан разлици потенцијала у тим тачкама; или о тежљи тела

које се хлади да изједначи своју температуру са температуром средине
у којој је, тако да је интензите те тежље пропорционалан разлици тем

пература тела и средине; или о тежљи каквога апсорбујуhег слоја да

б А. Charpentieг: Oscillations гetiniennes, Comptes rendus de \' Acad. des Sciences; 1!3
(!891), р. 147, Oscillations гetinieunes consecutiJieS а l'impгession lumineuse, Comptes rendus de
!'Acad. des Sciences, 122 (1896), р. 87; NoUJ•el/ejorme de гeactionnegative sur la retine, Comptes
rendus de l'Acad. des Sciences, 122 (1896), р. 207.
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слаби интензитет светлости што кроз љега пролази, тако да је интен
зитет тежље слабљеља пропорционалан интензитету саме светлости
итд., не улазећи дубље у сам унутрашљи механизам појаве. При дести

лацији какве смесе двеју течности са разним тачкама кључаља на .iед
ној сталној температури, састав

he

се смесе поступно мељати тако као

да свака течност има тежљу да пређе у дестилат, а да је, међутим, ин
тензитет ове тежље у сваком тренутку пропорционалан заосталој ко

личини одговарајуће течности у самој смеси која се дестилише.7
И оно што нам овде треба нарочито истаћи јесте факт:

ga асими

лација оваквих оgреf;ених Шежњи механичким силама йознаШих gина
мичких йрироgа и итuензиШеШа

gaje моzуhносШи ga се величине Xi,

шШо фи'iуришу у ранијим јеgначzтама, изразе као функције елеменаШа
са којима оне варирају у Шоку йојаве.
Ове величине могу бити дефинисане на два разна начина.

Први начин

Величине

Xi

могу бити дефинисане непосредно законима љихових

варијација у току појаве. Облици ових закона бескрајно су разноврсни.
Ми ћемо навести неколико на које се најчешће наилази у природним
поЈавама.

Тако, у великом броју појава јављају се узроци са независним ва
ријацијама, тј. такви да им је закон варијације у току појаве изражен
једначиномХ

=.f(t), где је.fкаква унапред дата функција независно про

менљиве количине

t.

Другим речима: то су узроци чији закони вари

јације интензитета за време љихове акције ниуколико не зависе од поје
диности саме те акције или ефеката. Такви су, нпр.:

1.

узроци сталног интензитета Х=

const.,

(тежа, отпори треља или

клизаља);

2.

узроци са периодичним варијацијама
Х=

""
. 2nn
2nn ) ,
L..J ( А11 sm--t+B
11 cos--t

.

т

т

(периодична електромоторна сила у разноврсним електродинамичким

појавама; компоненте привлачне силе Сунца и Месеца у појавама при
лива и одлива;

3.
7

узроци са ослабљеним осцилаторним варијацијама

F. D. Brown, Tmnsactions Chem. Soc. (1879), р. 550; (1880), р. 49; (1881), р. 317.
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Х

=е-а (А sin ~~ + В cos ~t)
1

(нпр. они што се јављају у великом броју електродинамичких појава);

4.

узроци са експоненцијалним варијацијама

Х =Ае"1
(деструктивна тежња микроба, који се умножавају по геометријској
прогресији).
У другим случајевима интензитети узрока мењају се у току њихо-

ве акциЈе по законима у којима интервенишу извесне појединости саме
те акције. Тако, нпр., интензитет колективне тежње једне групе носи
лаца узрока, свих идентичних међу собом, мења се пропорционално са

моме броју таквих носилаца, који број, према природи случаја, може
бити сталан или променљив у току појаве и расти или опадати према

ја чини самога ефекта. Електромоторна сила једне електричне батери
је пропорционална је броју уједињених елемената; деструктивна тежња
једне групе бацила исте врсте пропорционална је, по интензитету,
самоме броју бацила; репродуктивна тежња људства једнога места или

земље пропорционална је броју индивидуа способних за репродукцију;
у појавама хемијске кинетике трансформаторска тежња пропорцио
нална је заосталим количинама тела способних за трансформацију итд.

Све те количине могу се мењати на најразличније начине у току појаве
и према томе имаће се разноврсни закони, по којима се могу мењати и
сами интензитети узрока у току појаве.

Извесни узроци имају ту особину да се поступно сами од себе троше
вршећи своју акцију, тако да им и сама акција бива све слабија за време
трајања појаве. Ефекат, као што се каже у таквим случајевима, посту

пно руши сам узрок који га је изазвао. У природним појавама наилази
се на разне узроке те врсте и разне законе по којима се они троше у то
ку појаве. Ј е дан од најчешћих таквих закона јесте онај што се састоји у
пропорционалности

интензитета

узрока

и

величине

а произведеног

непосредног ефекта, или у пропорционалности интензитета узрока и
разлике а-а, где а означује какву сталну количину. У оба случаја сла
бљење интензитета узрока у сваком је тренутку пропорционално јачању
одговарајућег елементарног ефекта. Закон тежње оличен је у једна

чини облика Х= -Ла, или Х= Л( а-а), где је Л каква позитивна констан
та. Такав је, нпр., случај са колективном тежњом какве групе међу со
бом једнаких носилаца узрока кад сваки носилац, пошто буде извршио

своју акцију, бива уништен или бар лишен своје активне способности
(слабљење трансформаторске тежње какве смесе хемијских тела услед

поступног трошења тела способних за трансформацију; слабљење ин-
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тензитета деструктивне тежње какве групе микроба, који гину у мери

у којој им напредује акција итд.).

Други један начин на који се мењају интензитети тежњи Xi, у
случајевима кад узрок поступно слаби у мери у којој врши своју акцију,
јесте онај на који се, нпр., наилази у хидрауличним појавама изражен

једначином Х= -Л-Ја- а, где су: а- карактеристична променљива по
јаве у хидрауличном проблему висина нивоа течности, а А и а - две по
зитивне константе.

И, уопште, у великоме броју случајева узрок се у току појаве мења
пропорционално каквој функцији елемената који играју одређене уло

ге у самој појави. Најчешhи закони те врсте јесу оваквих облика:

1.

интензитет тежње пропорционалан непосредном ефекту Х= Ла

(отпор ваздуха при лаганом кретању чврстих тела пропорционалан
брзини, деструктивна тежња микроба пропорционална њиховом броју,
тј. величини ефекта њихове акције, амортизујуhи узроци у великом
броју електричних појава;

2.

интензитет тежње пропорционалан квадрату величине непо

средног ефекта Х

= Аа

2

(отпор гаса при брзом кретању чврстих тела

пропорционалан квадрату брзине, интермолекуларни отпор којим се

објашљава поступно гашење светлости код фосфоресцентних тела
пропорционалан квадрату брзине молекула;

З. интензитет тежње пропорционалан екстензитету појаве

х= л. Ј adt
(механичка сила пропорционална пређеном путу, торзиона сила при
упредању пропорционална углу упредања, еластични отпор при вибра

цијама какве еластичне шипке или мембране пропорционалан елон
гацији, антагонистичка сила при испражњавању електричних конден

затора пропорционална електричном оптереhењу, притисак течности
на дно суда у који она притиче пропорционалан количини дотле про
текле течности;

4.

код извесних група међу собом спојених елементарних појава,

чији скуп саставља какву комплексну појаву, јављају се отпори који се
мењају пропорционално интензитету једне или више појава из групе,
тако да Је, нпр.

Х= А dak
dt
(појаве електродинамичке индукције у каквом систему струја које

индукцијом утичу једна на другу, појаве електромагнетне индуКције,
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појаве оптичке индукције изазване наглим променама јачине светло
сних надражаја у ретини).

Коефицијенат пропорционалности Л, у свима оваквим законима
варијације може се произвољно мењати од једне до друге појаве исте
врсте, а да тиме динамичка природа узрока и механизам његове акције

ниуколико не буду измењени. Величина овога коефицијента одређује
јачину утицаја једнога таквог узрока у датом случају и стога hемо га

назвати коефицијенШом уШицаја узрока у посматраној појави. У меха
ници, нпр., улогу таквог коефицијента игра косинус угла између прав
ца силе и правца кретања. У појави апсорпције светлости, ПЈ>И проласку
кроз какав апсорбујуhи слој, улогу коефицијента утицаја тежње сла
бљења ја чине светлости игра величина специфичне апсорпционе моhи

слоја (коефицијенат апсорпције ). При акцији микроба коефицијенат
утицаја њихове деструктивне тежње биhе специфична деструктивна
способност посматране врсте микроба. У прирашhивању људства у ка

квоме месту или области улогу тога коефицијента игра репродуктивна
моh људства у тој области. У разноврсним природним појавама које се
састоје у поступно слабљеним осцилацијама каквога елемента појаве
око једнога одређеног стања, величина једнога оваквог коефицијента

утицаја одређује брзину слабљења самих осцилација у току појаве. 8

Други начин

Величине Х; могу бити дефинисане и законима који би важили за
посматрану појаву кад би сваки од уочених узрока делао сам. Ако би
појава (а), кад у њој остане сам узрок С, била регулисана законом

(4)

q>(a, t)

=О,

интензитет одговарајуhе тежње узрока С био би пропорционалан изво

ду da израчунатом једначином (4). Ова једначина може садржавати
dt
или не произвољне константе, према томе да ли она представља општи

закон акције узрока С, који важи па ма какви били почетни услови, или

је то само какав посебан закон везан за извесне специјалне такве
услове.

Проблем одредбе интензитета узрока који би био у стању импози
рати објекту а закон варијације

(4),

биhе одређен или не према услови

ма који се ставе. Он је аналоган механичком проблему одређиваља си-

8 В. други одељак ове расправе.
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ле према унапред датом закону кретаља које ова производи. Ако је,
нпр., дат закон

(5)

=<р (t, <XQ),

а

где је <Х<> вредност параметра а што одговара почетној вредности

t

= t0

независно променљиве количине, одговарајућа величина Х биће

х= л. d<p

(6)

dt'

где треба ао сменити љеговом вредношћу добијеном из једначине

(5) и
где Л. представља известан коефицијенат пропорционалности. Вели
чина Х биће, дакле, потпуно одређена функција променљивих количина
tи а.

Напротив, ако је дат закон
а= <р

(7)
какве посебне појаве, помоћу
ја променљивих

t

(6)

и

(t)

(7)

може се Х изразити као функци"

и а на бескрајно много начина, тако да ће се имати

бескрајно много разноврсних тежљи које су у стаљу произвести посма

трану појаву. Задатак, међутим, може и у оваквим случајевима постати
одређен ако се тежљи Х унапред импозирају извесни услови. Тако, нпр.,
ако се тражи да интензитет Х зависи само од величине ефекта а, имаће

се потпуно одређен проблем, јер би се имало Х добити помоћу обрасца

(6),

где би само требало сменити

једначине

t љеговом вредношћу добијеном из

(7).

На ову се врсШу йроблема cвogu и ogpegбa инШензиШеШа Шежњи
gелимичних нейосреgних узрока: интензитет Х тежље једнога узрока С,
који улази као саставни део у збир на десној страни једначине

што важи за посматрану појаву, биће пропорционалан изводу da; овај
'

dt

треба израчунати из једначине
<р (а,

t)

=О,

која би важила за појаву кад би на објекат а утицао само уочени узрок С.

Овакав начин одредбе интензитета Х од нарочитог је интереса
баш у сличним случајевима, кад се има више узрока, од којих се за

сваки понаособ зна закон који би он импозирао посматраној појави кад
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би дел ао сам. У о чим о, као пример таквих проблема, појаву поступног

слабљења каквога стања које се од једне изворне тачке простире ради
јално кроз какву хомогену или хетерогену средину, а под утицајем ових
двеју тежњи:

1. тежње слабљења која произлази од удаљавања од изворне тачке
и која би, кад би утицала сама, чинила да интензитет стања у једној

тачки буде обрнуто пропорционалан квадрату одстојања од изворне
тачке;

тежње слабљења што произлази од какве врсте апсорпције коју

2.

врши средина и која је у сваком тренутку утолико јача уколико је веhи
интензитет стања.

Такве би се две тежње имале, нпр., у појави слабљења ја чине свет
лости, топлоте, звука, мириса, потреса итд. услед удаљавања од изворне

тачке и апсорпције што се врши у средини кроз коју се такво стање ра
спростире.

Означивши са а. променљиву количину чија величина у сваком
тренутку дефинише интензитет посматраног стања делимичном узро

ку под

1,

кад би овај сам делао одговарао би закон варијације у појави
с
а.=-2'
х

где је С константа, а х- растојање између изворне и посматране тачке.
Пошто улогу битне независно променљиве количине игра х, тежња Х 1 ,

што одговара узроку

(8)

1

.Х =

"1

1,

л

биhе дата обрасцем

da. = _ 2ЛС = _ 2/...а. ,
dt
х3
х

Интензитет тежње

2.

"\л= const.

био би дат обрасцем
Х2

(9)

= -ha.,

где је h коефицијенат апсорпције средине, који
средина хомогена

-

he

бити сталан ако је

зависиhе од х ако је средина хетерогена и симетри

чна око изворне тачке и, напослетку, зависиhе од х и од једнога или два
угла ако је средина хетерогена и асиметрична. Ако се претпостави, нпр.
први, најпростији случај, биhе

(10)
где је

'1' извесна функција

Х2

= -a.\jf(x),

чији облик зависи од распореда апсорпционе

моhи у материјалу што саставља средину по којој се врши простирање

посматраног стања. Диференцијална једначина појаве биhе
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da
k-=X1 +X2 ,
dt
где су Х1 и Xz дати обрасцима

(8)

и

(10).

Приметимо, напослетку, да се на горњи проблем и одређиваље
интензитета Х 1 , Х2 , Хз, ... , Хт непосредно примењених на дати систем

непосредних објеката а 1 , а2 , аз, ... , а11 у случајевима кад су одговарајуlш

узроци

... , Dт индиректни, а имају за непосредне објекте
извесне параметре ~ 1 , ~ 2 , ~з .... , ~т везане са параметрима а; каквим
сталним релацијама. Ако су У 1 , У2 , Уз, ... , Ут интензитети тежњи D; при
D 1, D 2,

Dз,

мењених непосредно на објекте ~;, а
Ф 1 =О,

(11)
сталне релације

( обичне

Ф 2 =О,

... ,

Ф 11 =О

или диференцијалне) између параметара а; и

~k• помоhу једначина

h d~, =~у
1
dt
~ l'
1

(12)

11 d~т =~У
т dt
L.J 1'
т

које важе за непосредну акцију узрока

D; на објекте~;, и релација (11),

израчунале би се вредности извода

da-1, da-2, ... ,--,
da".
dt

dt

dt

ове би, помножене са сталним коефицијентима, представљале тражене
интензитете тежњи Х 1 , Х2 , Хз,

... , Х11 •

Дефинитивни облици једначина
Било да су одређене на један било на други од наведених начина,
величине Х; могу бити:

1. ciiiaлнe количине;
2. функције независно йроменљиве количине

t;

З. функције вpegнociiiи, акiiiуалне или раније, jegнoza или више йа
рамеШара а; шШо gефинишу нейосреgне обје к Ше уочених узрока;

4. функције инШензиШеШа јеgне или више симулШаних йојава;
5. функције ексШензиШеШа јеgне или више симулШаних йојава;
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6.

функције каквих йарамеiйара ~; везаних са йарамеiйрима а; сiйа

лним везама, обичним или gиференцијалним;

7. разне

комбинације ових случајева.

Према природи закона који буду важили за варијације тежњи Х;,
појаве се могу разликовати на йросiйе и комйлексне. Кад су варијације
параметара а 1 , а 2 , а 3 , .•. , а 11 у једној појави Ф индивидуалне, тј. кад су ва

ријације свакога од њих ефекат узрока чији интензитет ниуколико не

зависи од карактеристичних елемената (непосредног ефекта, интен
зитета, екстензитета, коефицијента инерције) друге какве симултане

појаве (ak), појава Ф је или сама собом йросi"йа (ако је број парметара а;
раван јединици) или се разлаже на n йосебних йросiйих йојава (ако је
број таквих параметара n)

од којих се свака састоји у индивидуалној варијацији само једнога пара
метра. Тако би, нпр., појава симултаних варијација једнога система од

n

струја које не утичу индукцијом једна на другу, био скуп n простих поја
ва, од којих би се свака састојала у варијацијама интензитета само једне
струје. Исти би случај био и са скупом n међу собом независних право

линијских кретања, или са појавом апсорпције светлости при симулта
ном проласку кроз n апсорбујуhих слојева, пораздвајаних један од дру
гог итд.

Кад горњи услови нису задовољени, тј. кад варијације каракте
ристичних параметара а 1 , а2 , а3 , ••• , а11 у једној појави нису индивидуалне,

појаву hемо звати комйлексном појавом. Такву би, нпр., појаву пред
стављало какво криволинијско кретање у равни или у простору; крета
ње електрицитета у каквоме систему проводника са узаЈамном индук
ЦИЈОМ ИТД.

И онда hемо, према свему што је досад наведено, имати ове опште
закључке:

1. Проучавање јеgне йpociiie йојаве своgи

се на инiiiеiрацију јеgне

обичне gиференцијалне или gиференцијално-функционалнејеgначине.

2. Проучавање јеgне йојаве сасiiiављене og n йpociiiux йојава cвo
gu се на инiiiеiрацију n обичних или gиференцијал11о-фу11кционал11их
јеg11ачи11а.

З. Проучавање јеgне ко.мйлекс11е йојаве своgи се на инiiiеiрацију
jegнoia cиciiie.мa си.мулiiiаних gифере11цијалних јеgначина.

Приметимо још ово. Дешава се да се једна иста једначина на коју
се своди проучавање какве појаве, може написати на више начина у
облику
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према параметру а који се у датом случају буде сматрао као непосредан

објекат узрока. Тако, нпр., у основној једначини за појаве електродина
мичке индукције може се сматрати као непосредан објекат узрока:

1.

или интензитет

i струје,

и тада

играти коефицијенат самоиндукције
тромоторна сила е и отпорна сила

2.

улогу коефицијента инерције

1·i; једначина појаве биhе тада облика

L di =е-п··
dt
'

(13)

.

he

L, а сулоге непосредних узрока елек

или количина електрицитета

.

Q,

у којем

ЦИЈента инерциЈе играти електрични отпор

r

he

случају улогу коефи-

проводника, а улогу непо-

средних узрока електромоторна сила е и флукс индукције; једначина те

појаве тада је облика

dQ
d 2Q
1·-=e-L--.
dt
dt 2

(14)

Избор параметара који

he

се у посматраној појави сматрати као

непосредни објекти узрока, зависи од аналогија које се мисле истаhи на
видик и од закључака који се мисле извести. Тако, основна једначина
индукционих појава, написана у облику

(13),

истиче на видик аналогију

тих појава са кртањем каквога чврстог тела око једне осовине кад се

води рачуна о отпору ваздуха, за који се претпоставља да је пропорцио

налан брзини окретања; за такво би кретање опет важила једначина

(13),

само би улогу интензитета струје играла угаона брзина, улогу елек

тромоторне силе спрег покретач, улогу коефицијента самоиндукције
моменат инерције и, на послетку, улогу електричног отпора сам отпор

ваздуха. Једначина исте појаве, међутим, написана у облику

(14)

исти

цала би на видик аналогију индукционих појава са праволинијским кре
таљем једне тачке под утицајем једне сталне силе е и једне отпорне си
ле пропорционалне брзини којом се мења убрзање у току кретања.

Разне генерализације динамичких теорема

Из основнихједначина

(1), (2) и (З) разноликим комбинацијама до

бијају се основне теореме које генералишу принципе обичне динамике.
Тако, у једначини

(2)

написаној у облику
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da
-k-+
dt

(15)

L

х.1

=0

непосредно је оличена генерализација D'Alembert-oвoг принципа: у сва
ком iiipeнyiiiкy йociiiojи равноiiiежа из.ме!Ју инерције йојава и Шежњи
које је савла!Јују.

Пошто је пређени пут у механичким проблемима генералисан
екстензитетом појаве

(16)

q

=Ј adt,

а јачина силе интензитетом тежње Х, то се количина

(17)

dR

= Xdq

pag непосредног узрока Х, што одго
dq. Појам рада, уосталом, већје донекле генералисан

може сматрати као еле.менШаран

вара екстензитету

у данашњој енергетици и под њиме се разуме производ два фактора, од

којих један дефинише интензитет, а други екстензитет каквога агенса.
Образац

(17)

обухватио би све такве генерализације.

Механички рад, нпр., био би производ

Fds, где је F сила а s- пут;

еластични рад при промени запремине каквога тела би био
спољни притисак а

v-

Т апсолутна температура а

s-

i-

где је р

Tds,

где је

ентропија; електрични рад при промени

интензитета струје има за израз
тричног извора и

pdv,

запремина; топлотни рад има за израз

edi, где је е електромоторна сила елек

интензитет струје; хемијски рад при хемијским тран

сформацијама, према познатој Wilaтd-GiЬbs-oнoвoj теорији, био би

где је т маса хемијског тела које се трансформише,

11 -

pdm,

јачина активне

хемијске силе при тој трансформацији итд.

Пошто у теорији активности узрока улогу масе игра коефицијенат
инерције

kа

улогу брзине непосредан објекат а тежње Х, то би израз

(18)
генералисао појам енергије кретања:

iiio

би била енер'iија йос.маiiiране

йојаве. У проблемима кретања улогу објекта а игра брзина кретања и

енергија је пропорционална квадрату те брзине; у апсорпцији светло
сти, звука, мириса итд. ту улогу игра интензитет светлости, звука итд. и

енергија је пропорционална квадрату тога интензитета; у појави елек
тричног испаравања она би била пропорционална квадрату електри

чног оптереhења површине што испарава; у хомогеним хемијским реак
цијама, у којима се троши само по једно активно тело, она је у сваком
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тренутку пропорционална квадрату дотле трансформисане количине
тога тела итд.

Множећи и једну и другу страну једна чине

(19)
са

dq

=а

dt,

и интегралећи, добија се

f Xdq,

~ka 2 +С=
или

U-U0

(20)
где

U0

= R,

означује енергију појаве у тренутку кад независно променљива

количина

t

има почетну вредност

Једначина

t = t0 •

(20) показује да је йрирашШај енер'iије йојаве раван pagy

узрока који је Шај йрирашШај йроизвео. Теорема генералише за све

просте појаве принцип одржања енергије и она се на исти начин изводи

и за случај кад у појави суделује више од једне тежње.
И.мйулс тежње Х, за време док се независно променљива количина

промени од t0 до

t,

био би дат изразом
1

f Xdt,
lo

а пошто се из

(19)

добија интеграцијом
1

а- а 0 = ±Ј Xdt,
lo

то се види да је финални ефекат јеgне Шежње у јеgно.ме раз.маку неза
висно йро.менљиве количине йройорционалан њено.ме и.мйулсу у Шо.ме

раз.маку. Тиме је генералисана динамичка теорема о пропорционално
сти брзине и импулса силе, под чијим је утицајем та брзина прирасла, а

очевидно је да теорема важи и за случај кад у појави суделује више
тежњи.

Појам акције, у смислу у коме се он употребљава у динамици, а у
своме најпростијем облику, био би генералисан изразом
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У динамичким појавама улогу а играла би брзина; у електричним
појавама интензитет струје итд. Од интереса је навести конкретно зна
чење које би имала тако дефинисана акција у специјалном проблему
кретања електричне струЈе кроз проводнике: она тада има за израз

и према Јоulе-овом закону дефинише количину топлоте која се развија
у жици при пролазу струје интензитета

i.

Горње се теореме могу генералисати и за комплексне појаве са

стављене од комплекса симултаних елементарних појава, па ма колики
био њихов број. Тако, ако је

(21)

~ k da"- ~Х
.L.J

/1

dt- L.J

lli'

систем симултаних једначина што регулишу какву комплексну појаву
(а 1 , а2 , а3 , ... , а11 ), рад тежње Xk;, што одговара варијацијама dqj екстен

зитета појаве (а,), имаhе за израз

где је

енергија пак појаве биhе

Ако се стави да је

(22)
биhе идентични

(23)

тако да се једначине

(21)

могу написати у облику
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(24)

!!_(дди)
= _Lx";.
dt а"
Функција и играла би у динамици улогу ШоШалне живе силе си
стема у кретању: она gакле 'iенералише Шај йоја.м у ойшШој Шеорији

акције узрока.

У једној пространој класи комплексних појава, а понаособ у онима

у којима су један или више интензитета

Xu. пропорционални интен

зитету какве појаве, саставног дела посматране комплексне појаве,
улогу функције и у једначинама

(24)

игра у исто време и друга једна

функција променљивих количина а 1 , CY..z, аз
функције дефинисане обрасцем

.

(22),

.... , а"'

компликованија од

али за коју само основне једна-

чине постају простије. У таквим случајевима основне се једначине

(21)

могу написати у облику
т

_Lkli
i=l

(25)
/11

_Lkli
i=l

где сабирци

d
da;
t

d
da;
t

= _Lxlj•

= _Lx,!i'

.

Xii' на десној страни означују оне интензитете тежњи који

не зависе од интензитета простих појава посматране групе, тако да,
нпр., не буде

Претпоставимо сад да међу коефицијентима инерције
релације kџ

= kii• као што he, нпр., увек

kiJ>

постоје

бити кад год тежње чији интен

зитети фигуришу на десној страни једначина

(24}, произлазе од каквих

узајамних утицаја које врше једна на другу просте појаве посматране
групе. Ако се тада стави да је
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(26)

једначине

(25)

могу се написати у облику

(27)

!!__(~)-~х
dt да.// - L-

llj

тако да функција

V и'iра уло'iу функције сила у ко.мйлексној йојави (а. 1 ,

~. а.3 , ... , СХ.11 ). Такав је, нпр., случај са појавом електродинамичке индук

ције у каквоме систему затворених струја: функција

V

тада се поклапа

са Maxwell-oвoм електрокинетичком енергијом, која има за израз

где i 1, i 2 и i 3 означавају интензитете струја, Ak - коефицијенте самоин
дукције, а J.lk - коефицијенте узајамне индукције у посматраном систе
му проводника.

Једначине

(24)

и

(27)

обухватају као специјалне случајеве познате

опште једначине динамике и математичке физике. Оне се у таквом
облику могу непосредно употребљавати за решавање разноврсних

специјалних проблема. Навешћемо, примера ради, извесне примене
Lagrange-виx једначина електродинамичких и електромагнетних појава,
у облицима које им је дао

наших општих једначина

Maxwell, а који се могу непосредно извести из
(24) и (27), што важе за акцију непосредних

узрока ма какве конкретне природе.

Нека је дат какав систем затворених струја са поступном дефор
мацијом проводника, при чему интензитете струја сматрамо као непо
средне објекте а. 1 , а.2 , а.3 , ••• , СХ.11 електромоторних сила е 1 , е 2 , ез,
електричних извора и отпорних сила

... узетих
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функција сила V биhе тада дата обрасцем

(28), где

коефицијенти Лk и Jlk

зависе искључиво од параметара чије варијације дефинишу деформа

ције проводника. Наше опште једначине

(27)

постају у томе случају

d(дV) = el, - ~~,!".

dt дi"

'\

di/1
dt

л"--

~

dih dt

.L..t Jl"1'--

..

е" -1 11111 ,

.

и поклапају се са познатим једначинама електромагнетне индукције.
Уочимо још, као други пример, какав непокретан систем саста

вљен од струја и магнета, сматрајући при том магнете као засебне си
стеме нарочитих затворених струја. Означимо са

струја у систему, а са
Функција

ik

ik

интензитете правих

интензитете елементарних магнетних струја.

V, дефинисана једначином (26), биће облика

(31)
где је

8 извесна квадратна функција интензитета ik, 82 - билинеарна фун
кција интензитета ik и ik и, напослетку 82 - квадратна функција интен
зитета }k. Ако се интензитети i11 сматрају као непосредни објекти елек
тромоторних сила узетих електричних извора и отпорних сила у провод

ницима, наше опште једначине

(27)

добијају у проблему о коме је овде

реч, облик

(32)

Задржимо у виду само оне од таквих једначина које се односе на
интензитете

ција е,

el, 82

ik правих струја. Пошто је према самој дефиницији функ
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е= :Lлд + LllњЏ,,
kll

8;

= LMн,ikik
kll

(где су

Ak коефицијенти самоиндукције проводника, Jlk!l- коефицијенти

њихове узајамне индукције, а

Mkll- коефицијенти електромагнетне инду
82 не зависи од интензитета ik, то је

кције у систему) и пошто функција

и, према томе, једна чине

(32)

добијају облик

'\ --+
- dik ""
di" "" м k "d},,
..
L..Jilњ-+ L..J
--ek-lk]k,
dt
,,
dt
"
dt

1\,k

поклапајући се са познатим једначинама комбиноване електродинами

чке и електромагнетне индукције.

ДРУГИ ОДЕЉАК

ОПШТЕ ШЕМЕ ЗА АКЦИЈУ
УЗРОКА РАЗНЕ ДИНАМИЧКЕ
ПРИРОДЕ
Нађене опште једна чине могу се непосредно применити на детаљ
није проучавање појединости акције узрока разноврсне динамичке при
роде, комбиноване међу собом на разне начине. Овде

he

бити проучено

неколико најважнијих таквих комбинација.

Акција узрока са независним варијацијама

Ако је закон варијације узрока представљен једначином Х

= f(t),

где

jef(t) каква унапред дата функција независно променљиве количине t,
појава he бити регулисана једначином
k
где је

k њен

~~ = f(t),

коефицијенат инерције.

Кад је узрок сталан по интензитету, закон варијације карактери
стичне променљиве количине а са променљивом
кат

he

t биhе линеаран; ефе

бескрајно расти у позитивном или у негативном смислу, према

смислу узрока. Примери: мењање брзине у вертикалном кретању, нави
ше или наниже, каквога тешког тела у безваздушном простору; мења
ње количине електрицитета кад се овај одржава каквом сталном елек
тромоторном силом.

Кад је узрок променљив, ефекат

да ли је узрок појачавајуhи или

he расти или опадати према томе
антагонистички; он he достизати своје

максимуме и минимуме у тренуцима кад је интензитет узрока раван
нули. У специјалнијем случају, кад је узрок периодичан, ефекат

he

та

кође бити периодичан и показиваhе у својим варијацијама ону исту
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периоду која карактерише и сам узрок. И понаособ, ако су то ЩЈОСте,
шеталичне варијације, ове ће се манифестовати и у самоме ефекту.
Јачина удаљаваља ефекта од једног одређеног стања дефинисаног из
весном утврђеном вредношћу карактеристичне променљиве количине,

мењаће се обрнуто пропорционално коефицијенту инерције у појави;
осцилације ефекта показиваће према осцилацијама узрока једно стал
но задоцњење, равно четвртини заједничке осцилаторне периоде итд.

Акција узрока који се мења пропорционално величини свога ефекта
Закон по коме се мења интензитет одговарајуће тежње, биће об

лика Х= Ла, где је Л. коефицијенат утицаја посматраног узрока. Ефекат
ће бити регулисан једначином

и за ток појаве важиће експоненцијални закон

где су t0 и ао почетне вредности променљивих количина t и а. Карак
теристична променљива количина а мењаће се непрестано у једном

истом смислу, растући или опадајући, према смислу узрока. У првоме
случају она ће бескрајно расти са променљивом

t;

у другом ће асимп

тотно тежити нули. Брзина растења или опадања биће утолико већа
уколико је коефицијенат утицаја узрока већи а коефицијенат инерције
појаве мањи. Израз

loga -loga 0
t- t0
задржава сталну вредност за све време трајања појаве и биће позитиван
или негативан према томе да ли је узрок појачавајући или антагонисти
чки; та вредност представља количник коефицијента утицаја узрока и

коефицијента инерције појаве (Л.!к).
У овој шеми су обухваћене математичке аналогије између разно
врсних, међу собом диспаратних појава, у којима узроци, дејствујући,

јачају по интензитету пропорционално произведеном ефекту (као што
је, нпр., случај у појавама у којима ефекат постаје са своје стране узрок
и појачава својом акцијом акцију првобитног узрока) или слабе, нпр.
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трошећи се у мерИ у којој производе свој ефекат. Између таквих поја
ва навешћемо:

1. слабљење интензитета светлости при пролазу кроз какву сре
дину која га апсорбује, где улогу t игра дебљина апсорбујућег слоја, а
улогу а

2.

-

интензитет светлости;

хлађење каквог чврстог тела уједначавањем температуре тела и

околине, где улогу

t

игра време, а улогу а

-

температура тела;

З. губљење електрицитета какве наелектрисане течности услед
испаравања, где улогу

t игра

време а улогу а

-

електрично оптерећење

на површини течности;

4.

опадање количине каквога хемијског тела које се поступно

трансформише акцијом каквога физичког агенса, фермента итд., где
улогу t игра време, а улогу а- заостала количина првобитног хемијског
тела;

5.

смањивање брзине какве кугле која се креће хоризонтална у

каквој течности исте специфичне тежине које је и кугла; улогу

t игра

пређени пут, а улогу а- сама брзина кугле;

6.

опадање атмосферског притиска са висином, где је

i висина,

а а

-

величина притиска.

Под ову шему се може подвести и велики број појава за које важи
исти експоненцијални закон, али код којих се независно променљива

количина

t мења дисконтинуално, јављајући се увек као цео број. То су,

нпр., појаве код којих узрок, пошто је једном већ произвео свој ефекат,

дејствује понова и на истоветан начин на резултат своје акције, затим
опет на истоветан начин на резултат те поновне акције итд., за које
важи закон

где је а карактеристична променљива количина у појави,

n-

број који

показује колико је пута узастопце поновљена акција узрока и, најпосле,
Л

-

каква константа. Такве би, нпр., биле ове појаве: разређивање ваз

духа у каквоме затвореном суду помоћу обичног ваздушног шмрка;

умножавање какве биолошке феле у каквој области кад се претпостави

да свака индивидуа оставља исти број потомака; раст једне суме новца
дате под интерес на интерес; опадање, у току времена, какве органске

особине услед вештачке селекције примењене на велики број гене

рација једне исте биолошке феле; опадање степена вероватноttе која се
придаје каквоме извештају, ако је овај примљен из п-те руке, преко
једнога низа извештача што су га примили један од другога итд.
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Акција антагонистичког узрока који се мења пропорционално
екстензитету ефекта

Означивши са Л коефицијенат утицаја датога узрока, интензитет
његове тежње биhе

Х = -Лq = -Л Ј а dt
и појава

he

бити регулисана једначином

da
dt

k-=-Лq
или

Сматрајуhи као почетну вредност независно променљиве коли
чине

t

ону њену вредност за коју екстензитет

q

постаје раван нули, за

кон варијације екстензитета биhе дат једначином

(k.

(f

q = a 0 ~I sшt~k'
а закон варијације саме карактеристичне променљиве количине једначин ом

q

= а 0 costjf,

где а0 означује ону вредност променљиве а што одговара нултој вред
ности интензитета.

Појава је осцилаторна; она се састоји од бескрајног низа међу со
бом једнаких осцилација око једнога одређеног стања

L,

дефинисаног

вредношhу екстензитета равном нули и вредношhу а0 карактеристичне
променљиве количине. Периода ових осцилација, било екстензитета
било променљиве а, има за вредност

Она је, дакле, утолико веhа уколико је веhи коефицијенат инер
ције појаве, а утолико мања уколико је веhи коефицијенат утицаја да-
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Кад је нпр. узрок Х1 сталан и појачавајући, известан израз облика

log (аа + Ь)
t
(где су а и Ь одређене константе) задржава сталну вредност у току по
јаве и та

he вредност

бити позитивна или негативна према томе да ли је

узрок Х2 појачавајући или антагонистички: она је равна количнику А
k

узетим са позитивним или негативним знаком. У првом случају крива
линија, која представља начин варијације карактеристичне променљи

ве а, биће бескрајно растућа експоненцијална крива линија. У другоме
случају она

he

имати једну асимптоту паралену t-осовини, којој

he

се

приближавати растући или опадајући према почетној вредности а и
величини интензитета сталнога узрока Х 1 ; интензитет појаве постаје

све слабији и појава престаје бити осетна кад променљива а достигне
довољно велику вредност: тада се наместо посматране појаве јавља је-

дно одређено перманентно стање карактерисано вредношћу Х1 проЛ
менљиве количине а.

Такав би случај био, нпр., са овим појавама.

1. Кретање

каквог чврстог тела око једне осовине, кад постоји от

пор пропорционалан угаоној брзини тела (као што је, нпр., при лаганом

окретању каквога точка са крилима чијем се кретању опире ваздух).
Улогу карактеристичне променљиве а игра угаона брзина, улогу узро
ка Х 1 - активни спрег, улогу узрока Х2 - отпор при окретању и, напо

слетку, улогу коефицијента инерције

2.

-

моменат лењости тела.

Поступно мењање интензитета струје, који игра улогу карак

теристичне променљиве а, сматраног као непосредан ефекат сталне

електромоторне силе електричног извора, која игра улогу узрока Х 1 , и
електричне отпорне силе, која игра улогу узрока Х2 ; улогу коефицијен
та инерције играо би коефицијенат самоиндукције.

3. Поступно трансформисање каквога хемијског тела у хомогеним
хемијским реакцијама првога реда, регулисано познатом једначином
хеМИЈСКе кинетике

dx
dt
= С(а- х),

С=

const.

(где је а првобитна а х- трансформисана количина тела до тренутка

t),

може се такође подвести под горњу шему, сматрајући тежњу А(а-х)
као резултанту двеју тежњи, једне сталне и појачавајуће Ла и друге
антагонистичке

-

Л.х, пропорционалне трансформисаној количини тела.
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тога узрока. Највећа удаљења екстензитета од нуле стална су и имају за
вредност

она расту и опадају према разним вредностима коефицијената

k и А на

исти начин као и периода осцилација Т.
Најпростији пример појава са оваквим узроцима представљале би
кратке осцилације шеталице у безвадушном простору. Улогу незави
сно променљиве количине

t

играло би време; улогу карактеристичне

променљиве а- брзина кретања; улогу екстензитета елонгација, а уло
гу узрока- Х сила, која стално тежи да доведе шеталицу у њен равноте
жни положаЈ.

Шема би обухватала и појаву вибрација какве еластичне металне

шипке, утврђене једним својим крајем, изведене из свога равнотежног

положаја и остављене самој себи, као и појаву вибрације мембрана.
Она би тако исто обухватала и појаву осцилација разлике нивоа какве
течности у двама судовима, везаним међу собом хоризонталном цеви,

кад се не води рачуна о отпору трења. У овом би последљем случају
улогу а играла брзина промене разлике нивоа, а улогу екстензитета са
ма та разлика.

Симултана акција два узрока, једнога са независним варијацијама и

једнога који се мења пропорционално резултујућем ефекту
Означимо са Х1 и Х2 одговарајуће тежње ових узрока, па ће бити

Х1
где је
не

t,

f(t)

= F(t),

Xz

= Аа

каква унапред дата функција независно променљиве количи

а А коефицијенат утицаја узрока Х2 •
За ефекат ће важити једна или друга од једначина

или

da
kdt

= f(t)-Aa,

према томе да ли је узрок Х2 појачавајући или антагонистички.
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Конкретан пример: процес трансформације арсеноводоника при љего
вом распадаљу на арсен и водоник.

У општем случају, кад је узрокХ1 променљив, имаhе се разноврсни

начини варијације променљиве а. Појава се тада може сматрати као
суперпозиција двеју простијих појава:

једне дефинисане једним партикуларним интегралом једначине
која се састоји у варијацијама променљиве а по извесном закону

1.
(33),

који се и сам меља са начином на који се меља узрок Х1 , али који оста
је непромељен кад се меља почетно стаље појаве без промене закона
варијације узрока Х1 ;

2. још једне појаве дефинисане општим интегралом једна чине (33);
ова се појава састоји у варијацијама променљиве а по експоненцијал
ном закону, који остаје неизмељен кад се меља закон варијације тежље
Х1 , а при том почетно стаље појаве остаје исто. Појава постаје све ин
тензивнија, или све слабија, према смислу тежље Х2 .
Кад је узрок Х2 антагонистички, појава

2 Постаје

ишчезава кад независно променљива количина

t

све неосетнија и

достигне довољно ве

лику вредност. Од тада резултујуhа појава улази у један дефинитиван,
перманентан режим, који

бити један исти па ма какво било љено

he

почетно стаље и тај се режим поклапа са појавом

1.

Навешhемо неколико конкретних појава, обухваhених горљом
шемом.

1.

Кад алтернативне струје пролазе кроз какав проводник, тем

пература овога се поступно меља у току времена по једном одређеном
закону. Претпоставимо: а) да је проводник каква метална жица, дово

љно танка да би се акција струје могла сматрати као униформна по це
лој површини једнога љеног пресека; б) да хлађеље жице бива по по
знатом Њутновом закону; в) да се интензитет алтернативне струје

i ме

ља по обичном осцилаторном закону, тако да је

.

1

. 21t
= 1.0 sш-t,

где је i 0 амплитуда осцилација, Т

т

-

љихова периода а

t-

време.

Температура жице е може се сматрати као непосредан објекат
двеју тежљи: једне, коју изазива разлика температура тела и околине, и

друге, што проистиче непосредно од самих струја. Прва, која игра улогу

узрока Х2 , мељаhе се према Њутновом закону пропорционално самој

температури жице; друга, која игра улогу узрока Х1 , мељаhе се по Јоu
lе-овом закону пропорционално квадрату интензитета

i струје. Дифе

ренцијална једначина за појаву промене температуре е биhе, дакле,
облика
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de

k- =
dt

. 2п
ае +bsш-t,
т

k,a,b = const.

и појединости појаве садржане у горњој шеми, потврђује се непосред
ним опажањем. Тако се исто непосредно потврђује и факт, имплициран
у горњој диференцијалној једначини, а везан за нарочити облик који
има функција

f(t) у појави: да је периода осцилација температуре е

упола мања од периоде осцилације узрока Х 1 У

2.

Кад се каква провидна течност (или раствор) хемијски транс

формише под утицајем светлости, јачина светлости ће у течности сла
бити услед двојаке апсорпције: физичке и хемијске, која произлази од

утрошеног рада при хемијском процесу. Мењање јачине светлости

i са

дубином продираља х кроз течност, која дубина овде игра улогу неза

висно променљиве количине

t,

биће непосредни ефекат двају индирек

тних узрока: апсорпције физичке Х 1 и хемијске Х2 , и према томе ће се
иматиједначина

di
kdx

= Х 1 +Xz.

Кад би узрок Х1 био сам, он би варијацијама јачине

i импозирао

закон

где су А и ћ две позитивне константе; према томе је

х I -_ В

di _ -С -llx
е
'
dx

где су В и С такође две позитивне константе.

Узрок Х2 је такође антагонистички и утолико јачи уколико је већа

сама јачина светлости, тако, да се може узети, бар у првој апроксима
цији, да је
Х2

= -Hi,

где је Н позитивна константа. Диференцијална једначина појаве биће,
дакле

di _ с -/1х - н·1
k ---е
dx
9 Ch. Eug. Guye, Quelques remarques suг /es \'ariations de tempaature d' un conducteuг paг
couru раг des couгants a/tematij:~. Arehives des Sciences physiques et naturelles de Geneve (1897),
р. 254.
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и на ПОЈаву се непосредно примењују закључци садржани у горњој

општој шеми. 10
З. Случај, у коме је узрок Х2 антагонистички, а узрок Х1 промен

љив са простим осцилацијама, јавља се доста често у физичким појава
ма. Тада је

.f(t) =а sin

21t t,
т

где је а амплитуда осцилација узрока Х1 . Закон кинетичког тока резул

тујуhе појаве биhе облика

л

--(

А= Се k

t
+Asin21t ( Т

-<р ) ,

где је С једна константа чија вредност зависи од почетног стања појаве,
а А и <р

-

две константе независне од тога стања, чије су вредности

и

1
21t

21tk

<р= -aгctg--.

"АТ

Кад независно променљива количина достигне довољно велику

вредност, појава улази у свој дефинитивни режим и од тада се састоји из
низа простих осцилациЈа по закону

о:= Asin 21t(;- <р).
Тај режим, дакле, ниуколико не зависи од почетног стања појаве,
пошто су и константе А и <р независне од тога стања. Појава
исту осцилаторну периоду коју има и сам узрок Х1 , али

he

he

имати

њене осци

лације, према осцилацијама узрока показивати стално задоцњење, чија
је вредност <рТ и које је утолико веhе уколико је веhи коефицијенат
инерције појаве. Повеhавање овога коефицијента има такође за ефе
кат смањивање амплитуде осцилација појаве у њеном дефинитивном

10 G. Lemoine, Etude quantitati1'e suг l'action cћimique de la lumii!гe, Comptes reudus de
1' Acad. des Sciences (1891), р. 936. и 992, (1894), р. 525.
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режиму; тај слабеhи утицај биhе утолико осетнији уколико је мања
осцилаторна периода узрока Х 1 .

Под ову шему потпада, нпр., појава поступног мењања интензите

та струје као непосредног објекта електричне отпорне силе Х2 и једне
променљиве електромоторне силе Х 1 , произведене обртањем каквога

металног котура у каквом униформном електричном пољу око осовине
управне на правац поља. Једначина појаве

di
Ldt
где је

t

he

бити

.
. 21t
= asш-t-n

'

т

време, које игра улогу независно променљиве количине;

i-

ин

тензитет струје, који игра улогу карактеристичне променљиве количи
не у појави;

L - коефицијенат самоиндукције, који игра улогу коефици

јента инерције; г

-

отпор проводника, што игра улогу коефицијента

утицаја узрока Х2 и, напослетку, а- амплитуда осцилација електромо

торне силе произведене обртањем котура. Поменута количина <рТ
представља размак времена између тренутка кад електромоторна сила

мења знак и онога кад знак мења интензитет струје; то је, као што је
познато, једна врста задоцњења трансмисије електромоторне силе.

Симултана акција два променљива антаrонистичка узрока, једнога
пропорционалног резултујућем ефекту и једнога пропорционалног
екстензитету појаве

Означивши са Х 1 и Х2 тежње ова два узрока, биhе

и

где су

'). , и

р коефицијенти утицаја узрока Х 1 и Х2 . За појаву

деференцијална једначина

da
kdt

= -"Аа -l.tq

.

или

d2
d
k ___g_ + '). , _g_ + !lq
dt
dt

= о.

he

се имати
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Карактер појаве

he

зависити поглавито од релативних величина

коефицијента инерције и коефицијената утицаја оба дата узрока. Ста
вимо, краткоhе ради, да је

и разликујмо ова три случаја.
Први случај: р

< О.

Ако се стави да је

р=

-112

и ако се вредности независно променљиве количине t рачунају почевши
од оне за коју је екстензитет појаве раван нули, за варијације екстен
зитета у току појаве важиhе закон
Л.t

q = Ае

(34)

2 k sinћt,

а за варијације карактеристичне променљиве количине а закон
Л.t

а

(35)

= Ве

2 k · sinћ(t-

(А, В,

8)

8)

= const.

Ако се вредности t рачунају почевши од t

= 8, једначина (35) доби

ја простоји облик
Л.t

а= Ве

(36)
Појава

he

2k •

sinћt.

имати ослабљени осцилаторни карактер; размаци неза

висно променљиве количине што одговарају једној таквој осцилацији,
исти су за све осцилације и стална им је вредност

т= !i.
h
Узастопне амплитуде осцилација постају све мање, опадајуhи по
л. т

геометријској прогресији, чији је количник е

Zk •

Осцилације, дакле,

слабе утолико брже уколико је веhа вредност количине АТ
k

Дpyiu случај: р

> О.

Ако се стави да је
А=

f12,
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биhе

(А 1 , А 2 , В 1 , В 2 )

=const.

Пошто су вредности

А

-+11
2k

А

'

--11
2k

увек позитивне, променљива а може имати највише један максимум
или минимум, после кога се она непрестано мења у једном истом сми

слу, растуhи или опадајуhи, а тежеhи међутим једнако нули као крајњој
граници.

Tpehy

случај: р

= О. Тада је

( At)

q =А 1 + 2k е

_!::!_
2k

Л.t

а

= Bte

2 k,

(А, В)

= const.

Екстензитет појаве постаје све слабији и асимптотно тежи нули;
карактеристична променљива количина достиже највише један макси
мум, после кога стално опада до нуле.

Као што се види, појава

he

торна. У првоме случају, који

уопште бити континуална или осцила

he

се имати онда кад је коефицијенат

инерције појаве мали према коефицијенту утицаја узрока Х1 , ефекат
може само једном достиhи максимум или минимум, па

he

се затим стал

но мењати у једном истом смислу и постепено бивати све неосетнији. У
другоме случају, који наступа кад је коефицијенат инерције довољно
велики према коефицијенту утицаја узрока Х1 , ефекат

један низ осцилација које постају све слабије: он

he

he

показивати

се наизменце приб

лижавати једноме одређеном стању дефинисаном нултом вредношhу
променљиве а и удаљавати се од њега; ова

he

удаљаваља поступно би

вати све слабија док најпосле и саме осцилације не постану неосетне.
Ефекат се од тада поклапа са тим граничним стањем, које одговара јед
ној врсти статичке равнотеже.

Ова шема обухвата велики број диспаратних појава у којима улоге
елемената што састављају шему, играју најразноврснији конкретни еле
менти. Овде

he

бити наведено неколико најпознатијих таквих појава.
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1.

Лагано кретање шеталице кроз какву отпорну средину, при

чему би отпор био пропорционалан брзини кретања. Улоге појединих
елемената шеме играју ови елементи појаве:
елонгација; Х1 =отпор средине; Х2

2.

t=

време; а

=

=

q=

Вибрирање дијапазона, кад је унутарњи отпор овога пропор

ционалан брзини вибрација, са оваквим распоредом улога:
а

брзина;

= тежа.

брзина;

q=

елонгација; Х1

=

унутарњи отпор; Х2

=

t =

време,

еластична сила.

З. Испражњавање електричних кондензатора, где су улоге овако

распоређене:

t=

време; а

ћење кондензатора; Х 1

=

=

интензитет струје;

q=

електрично оптере

електрична отпорна сила; Х2

=

електростати

чна сила.

4.

Осцилације нивоа течности у двама судовима везаним каквом

хоризонталном цеви, са распоредом улога: t
раља нивоа течности;

=

време, а

=

брзина поме

q = разлика нивоа; Х1 = хидраулични отпор; Х2 =

хидростатички притисак.

Симултана акција два променљива антагонистичка узрока, једнога
пропорционалног квадрату величине резултујућег ефекта и једнога
пропорционалног екстензнтету ефекта
За резултујући ефекат важиће једначина

(37)

da
k-=X 1 +Х2 ,
dt

где треба сменити

= -Л.а
Х 2 = -jlq = -11 Ј a/dt
Х1

2

и где Л. и р означавају коефицијенте утицаја уочена два узрока.

Ако се наместо променљиве а у једначини

(37)

уведе променљива

q,

једначина појаве добија облик

(38)
Претпоставивши да је почетни екстензитет појаве

q0 довољно

мали

да би се могли занемарити његови степени виши од другога, закон вари

јације екстензитета у току појаве биће дат приближном једначином 11
11
р.

405.

За приближну интеграцију једначине

(38) в., нпр., Poisson, Mecanique, 1 (1811),
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а закон варијације саме карактеристичне променљиве количине биhе

а

(40)
Ефекат

he,

= q0 ( 1-2Л
- q0 ) sш
· t
3k

t

Л и

- +- q0z k 3k
k

.

sш

и

2t -.
k

дакле, бити осцилаторан и периода осцилација

he

бити

(41)
она се, дакле, мења пропорционално квадратном корену коефицијента

инерције појаве, а обрнуто пропорционално квадратном корену коефи
цијента утицаја узрока Х2 и ниуколико не зависи од коефицијента ути

цаја узрока

xl.

Задржимо се нешто више на варијацијама екстензитета појаве,
које су од нарочитог интереса у конкретним појавама обухваhеним
овом шемом. И те су варијације осцилаторне и имају за периоду вред

ност Т, дату обрасцем

(41).

Амплитуда

q 1 растуhе

полуосцилације, која

долази одмах за почетном опадајуhом полуосцилацијом и која се доби

ја из обрасца

(39)

ставивши да је

t = Т, има за вредност

Амплитуда идуhе полуосцилације биhе тако исто

али са усвојеном апроксимацијом

тако да

he,

уопште, за п-ту полуосцилацију бити
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Осцилације, дакле, слабе по аритметичкој прогресији и постају
неосетне после извесног одређеног броја осцилација, датог најмаљим
целим бројем т који задовољава услов

3k

т>--.

4Лlzo

Размак t 1 независно променљиве количине t, што одговара једној
растуhој полуосцилацији и који се добија ставивши у једначини (39) да
је q = О, биhе, према усвојеној апроксимацији, дат вредношhу

tl

=Т+ Лqо
2

Размак

t

= Т,

[.
3 ~ ll

што одговара једној целој осцилацији, није, дакле,

подељен на два једнака дела вредношhу t, што одговара промени закона
једне осцилације: размак што одговара растуhој iюлуосцилацији веhи је
од онога што одговара опадајуhој полуосцилацији, а који има за вредност

пошто мора бити t 1

+ t 2 =Т.

Таква шема обухвата, нпр., појаву осцилациЈа каквога чврстог

тела у каквој средини која му даје отпора, и то тако да је тај отпор про
порционалан квадрату брзине; случај који је увек остварен кад брзина
има довољно велику вредност. Улогу
зина тела, улогу

q- елонгација,

t игра у појави време, улогу а- бр

улогу Х1 -отпор средине и, напослетку,

улогу Х2 - активна, моторна сила.

Иста би шема обухватила и Becquerel-oвy теорију механизма фос
форесценције. Покушавајуhи да постави релације између интензитета
светлости коју емитује какво фосфоресцентно тело и времена протек
лог од тренутка кад је престала директна акција светлости на тело,

querel

Bec-

полази од хипотезе да је емитована светлост у појави фосфоре

сценције резултат извесног интрамолекуларног вибраторног кретаља и
да се слабљеље те светлости, које произлази од поступног умаљаваља
амплитуда вибрација, може сматрати као ефекат једнога антагонисти

чког узрока чији би интензитет био у сваком тренутку пропорционалан
квадрату брзине делиhа што трепере. Појава, дакле, потпада под горљу

шему и за љу тада важи диференцијална једначина
кључци које она обухвата. Тако, вибрације

he

(38),

као и сви за

бити све слабије и поста

ти неосетне после извесног времена предвиђеног у шеми; између ам-
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плитуд~ q0 п-те вибрације и амплитуде q0 почетне вибрације постојаће
релациЈе

или, према усвојеној апроксимацији,

q11 -

(42)

1+--q()
3k

А пошто је број
ционална

једначина

(43)

qo

4пЛ

n пропорционалан времену а амплитуда пропор
корену из интензитета i светлости, то се

квадратном

(42)

своди на релацију облика

t=

1
(a+bt) 2

'

(а,Ь) = const.

између интензитета емитоване светлости и времена протеклог откако

је престала директна акција светлости на тело. За једначину

quei"el

(43) Bec-

је показао непосредним експериментом да се великом прибли

жношћу представља закон варијације интензитета емитоване светло

сти при фосфоресценцији. 12

Симултана акција трИ узрока: једнога са независним варијацијама,
једнога антагонистичког, пропорционалног резултујућем ефекту и
једнога, такође антагонистичког, пропорционалног екстензитету

ефекта

Проблем се своди на једначину

(44)

k da
dt

+Ла+ IJ.q = /(t),

.

где /(t) представља интензитет Х1 узрока са независним варијацијама, Л
и р- коефицијенте утицаја остала два узрока Х2 и Х3 • Ако се уведе про
менљива q наместо а, једначина постаје

12 Н. Becquerel, Sul' les lois de /' intensite de fa lumiel'e emise pal' les corp.r phosphorescents,
Comptes rendus de 1'Acad. des Sciences 11 З ( 1891 ), р. 618.
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d2

d

k_g_+Л_g_+Jlq=
f(t)
dt 2
dt
.

(45)

и за варијације екстензитета појаве важиhе закон облика

.q = Ае-~1 sin 21t ( ~

(46)

+а)+ <p(t),

где су А, а, ~. Т константе а <p(t) -један партикуларни интеграл једна чи
не ( 45); константе ~ и Т, које су овде од нарочитог интереса, имају за
вредност

(47)
Закон варијације карактеристичне променљиве количине а биhе
облика

(48)

(В, Ь)

=const.

Резултујуhи ефекат биhе суперпозиција два простија ефекта:

1. једнога који се

огледа у варијацијама променљиве а по извесном

закону, чији облик зависи од начина на који се меља узрок Х1 ;

2. једнога који се

огледа у поступно слабљеним осцилацијама поја

ве око једнога одређеног стаља, карактерисаног нултом вредношhу
променљиве а.

У мери у којој независно променљива количина

t

поступно расте,

резултујуhа појава се наизменце приближује једној граничној појави
дефинисаној законом а=

<p'(t), по коме се мења променљива а и удаљу

је од те појаве, али су та удаљаваља све слабија, тако да кад

t

достигне

довољно велику вредност, осцилације постају неосетне и резултујуhи се
ефекат од тада поклапа са овом граничном појавом. Слабљеље осцила

ција ефеката је искључиво узрока Х2 , који се меља пропорционално

резултујуhем ефекту; оно је утолико јаче уколико је коефицијенат ути
цаја тога узрока веhи, а коефицијенат инерције појаве мањи.

Између

многобројних

разноврсних

појава

обухваhених

овом

шемом, навешhемо ове.

1.

Појаве варијација једне карактеристичне променљиве количине

у великоме броју физичких и метеоролошких апарата за аутоматско
бележеље тока појава, у којима обично главну улогу игра какав покре-
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тни орган (игла, писаљка, мембрана, огледало) удешен за праволиниј
ска или кружно помераље и изложен овим трима симултаним акцијама:

а) акцији једне активне силе која xohe да се измери;
б) акцији једне антагонистичке силе приближно пропорционалне
помераљу покретног органа, рачунатом од једног сталног положаја;

в) акцији једне амортизујуhе силе пропорционалне брзини поме
раља покретног органа.

Улогу t у оваквим појавама игра време, улогу карактеристичне
променљиве а
тета

q-

-

брзина помераља покретног органа, улогу екстензи

удаљеље или скретаље тога органа од љеговог првобитног по

ложаја. Узрок Х 1 поклапа се са силом а), узрок Х2 са силом б), а узрок

Х3 са силом в).

Конкретан пример: скретаље игле галванометра при проласку
струје, где улоге сила а), б), в) играју једна сила пропорционална интен
зитету струје који се мери, једна пропорционална углу скретања исте
врсте које је и торзиона сила при упредању и једна отпорна сила про
порционална брзини кретања игле, а која произлази од треља или ин
дукције.

2.

Подржано испражљаваље електричних кондензатора кад се ово

подржава каквим извором електрицитета (елементом, батеријом итд.),
који кондензатору за време испражљаваља придаје сталну или промен
љиву електромоторну силу. Улогу

t

у појави игра време, улогу а- ин

тензитет струје испражљавања; улогу

q-

електрично оптереhење кон

дензатора, које се мења у току испражљаваља; улогу узрока Х1 - елек
тромоторна сила електричног извора, а улоге осталих елемената шеме

елементи наведени на стр.
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је нашао да кад се нагло загреје један од полова каквог

термоелектричног елемента, комбинованог са галванометром, игла се

овога помера, премаши положај који би требало да стално заузме, вра
hа се опет у овај, премаши га, понова се враhа и после извесног низа све
слабијих осцилација дефинитивно се заустави на љему. Појава постаје
разумљива кад се примети да се разлика температура двају полова тер
моелектричног елемента меља са временом по Њутновом закону од

тренутка кад се почне грејати један од полова и да

he,

према томе, ин

тензитет струје бити функција времена дата обрасцем

i=

11(1-е-~-: 1 ),

(/1, g) = const.

Ова струја игра улогу узрока Х1 са независним варијацијама и, ако
се скретању игле галванометра и брзини овога скретаља прида улога

екстензитета појаве и карактеристичне променљиве количине, која им
улога стварно и припада, појава потпада под горњу општу шему. За

законе варијација променљивих

q и а налазе се тада облици који се пот-
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пуно подударају са онима до којих се долази непосредним посматра
њем.13

4.

Кретање електрицитета у резонаторима, где је закон варијаци

је одговарајуhег узрока xl облика 14
Х1

= he-·~ sin (mt +п),
1

(/1. g, т, n)

= const.,

g

> О.

Улогу екстензитета игра разлика потенцијала на двама половима
резонатора, а улогу карактеристичне променљиве количине брзина ме
њања те разлике.

Случај кад је узрок Х1 периодичан

Задржимо се мало више на овоме случају, који је од нарочитог ин

тереса и на који се наилази у великоме броју појава.
Пре свега, у извесном броју појава та се периодичност огледа у

простим осцилацијама, тако да је

(49)

Х 1 = Р sin 21t (*-р), Р, е, р = const.

Горња функција тада је облика

(50)

q>(t)

=М sin 2n(i- ~).

где су М и ~ константе дефинисане једначинама

(51)

tang 27t (~ - р)

2пЛ.

=

rre--'

,...

4k1t

2

•

е2

Функција q>'(t) што одговара појави а истога је облика

13
14

Ernest Meпitt, American Journal of Science, XLI (1891), р. 417.
V. Bjerkness, Wied. Annalen, LY, р. 121.
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(52)
где су

N и 8 константе чије су вредности

N

(53)

= 2nM

8 '

Резултујући ефекат биће, дакле, суперпозиција двеју врста осцила
торних варијација:

1.

једних са периодом Т, датом обрасцем

(47),

на које би се свео

резултујући ефекат кад не би било узрока Х 1 и које брзо слабе и посту

пно ишчезавају, услед присуства експоненцијалног фактора
чини

(48);
2. једних

са оном истом периодом

ка Х 1 , а са непроменљивом амплитудом

8 коју

e-Pt у једна

имају и осцилације узро

N.

Ова друга врста осцилација одговара сталноме, дефинитивном
режиму појаве. Кад ова буде једном ушла у тај режим, карактеристична
променљива количина појаве мења се по закону а= q>'(t), а екстензитет
по закону

q = q>(t).

Осцилације екстензитета показују, према осцилацијама узрока Х1 ,

са којима имају једну исту периоду, сталну фазну разлику ~-р, које само
у томе случају може нестати ако је Л= О тј. ако нестане узрока Х2 . Ова

разлика, последица поступног слабљеља осцилација, одговара једној

врсти задоцњења осцилација екстензитета према осцилацијама узро

ка Х2 • Приметимо и то да ће и сама појава (а) у своме дефинитивном
режиму, а према осцилацијама узрока Х 1 , показивати једну сталну

фазну разлику, која ће имати за вредност

8- р.

Међутим, факт који се нарочито истиче међу осталим поједина-

стима појаве и који игра важну улогу у механизму многих појава, јесте

овај: кад год је узрок Х 1 периодичан са простим осцилацијама, у току

појаве поступно се уводи једна врста синхронизације осцилациј а узрока
и ефекта: појава, која се испрва налази у једноме променљивом режиму,
улази поступно у један сталан, дефинитиван режим, у коме се њена перио
да изједначује са периодом узрока. Овај сталан режим наступа утолико
брже уколико је већи коефицијенат утицаја амортизујућег узрока Х2 •
Претпоставимо сад случај ма какво2а периодичног узрока Х 1 • Фун
кција, која представља његов интензитет, може се, уопште, развити у
Fourier-oв ред облика

(54)

·

324

НАУЧНЕРАСПРАВЕ

а одговарајуhа функција <p(t) биhе збир ограниченог или бескрајног
броја чланова облика

м" sin 2n ( ; - ~~~),

(55)

где су Ми и ~11 константе дефинисане обрасцима (51), пошто се у овима

смени Р са Р,~' р са Ри и е са

.!!.
n

Ефекат

1.

he

бити суперпозиција осцилација разне врсте:

једних са периодом Т, на које би се свела појава кад не би било

узрока Х 1 и које брзо слабе и нестаје их;

2.

једних, у ограниченом или бескрајном броју, са одговарајуhим

период ама

е

е

е

8,-,-,-, ... ,
2 з 4
од којих свака одговара по једноме члану функције <p(t).

Свака врста варијација

(2)

представља по једну елементарну по

јаву; такве појаве играју, наспрам целокупне посматране појаве, по
знату улогу коју играју хармонијски звуци у специјалнијем, акустичном
проблему. Утицај ових елементарних појава све је слабији уколико им

је виши ранг
ранга:

n

и постаје неосетан почевши од једног довољно високог

максималне

тако и екстензитета

амплитуде

q,

како

теже нули кад

карактеристичне

n

променљиве

а.

бескрајно расте. Дефинитивни

режим појаве своди се, дакле, на један мали број таквих елементарних

.

.

поЈава што одговараЈу малим вредностима

n.

Између механичких појава које потпадају под ову шему, навешhе

мо, нпр., кретање двеју тачака А и В покретних по једној истој правој
линији, везаних међу собом једном опругом чија се маса може занема

рити, а кад је кретање такво да тачка А периодично осцилује око једно
га сталнога положаја, а тачка В наилази у своме кретању на отпор про

порционалан брзини њеног кретања. Механизам и ток појаве обу
хваhени су горњом шемом. Да би се остварио отпор пропорционалан

карактеристичној променљивој количини, чију улогу овде игра брзина

тачке В, може се та тачка везати са слободним крајем какве дугачке
вертикалне шипке која осцилује око једне сталне тачке о, и утврдити на
шипци у близини тачке о какво крило чије би кретање наилазило на
отпор ваздуха пропорционалан брзини тачке В. Додавање ових делова

има само утицаја на промену масе тачке В, тј. коефицијента инерције у

појави, а међутим служи за изазиваље врсте отпора која се овде има у
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виду и која игра улогу узрока Х2 . Улогу узрока Х 1 игра извесна еласти

чна сила пропорционална елонгацији тачке А, која се по претпоставци
мења периодично; напослетку, улогу узрока Х3 игра једна сила пропор

ционална елонгацији саме тачке В, која са своје стране игра улогу
екстензитета појаве. 15
Горња шема обухвата и појаву подржаног испражњавања елек
тричних кондензатора кад се подржавање врши каквом периодичном

електромоторном силом. Такав је случај, нпр., остварен кад се ова
електромоторна сила производи обртањем једнога металног котура у

каквом униформном магнетном пољу око једне осовине управне на
правац линија сила. Улогу периодичног узрока Х 1 игра електромотор
на сила, а улогу осталих елемената шеме елементи наведени на стр.

и
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Под исту би шему потпало и осцилаторно кретање игле каквога
галванометра кад се електрично коло, у вези са галванометром, затво

ри преко једнога соленоида, у близини кога осцилује какав магнет. Бр
зина померања игле игра улогу карактеристичне променљиве количи
не, време улогу независно променљиве количине, величина скретања

улогу екстензитета појаве. Улоге узрока Х 1 , Х2 , Х3 распоређене су
овако: торзиони спрег, пропорционалан величини скретања игле, игра

улогу узрока Х2 ; амортизујући спрег (који резултује из електромагнет

них реакција у оквиру галванометра и од магнета), пропорционалан
брзини скретања, игра улогу узрока Х2 и, напослетку, акција индуко
ване струје на соленоиду игра улогу периодичног узрока Х1 .

На исту шему се наилази и у разноврсним другим појавама, између
којих ћемо навести: вибрације мембрана на телефону, вибрације покре
тних органа на осцилографима, многобројне осцилаторне појаве иза
зване алтернативним струјама итд.

Један специјалан случај периодичних узрока Х1 , који је од наро

читог интереса, јесте онај кад су остварени ови услови.

а) Узрок Х 1 је периодичан и врло слаб, континуалан или тренутан.

Сматраћемо га за врло слаб ако производи веома слабе варијације на
своме непосредном објекту, а за ШренуШан ако је размак независно
променљиве количине у коме такав узрок врши своју акцију толико

кратак да су модификације у појави за само време те акције неосетне.
Овакви тренутни узроци генералисали би појам

ygapa у механици.

б) Периода узрока Х 1 се врло мало разликује од оне коју би имала
појава кад овога узрока не би било.

15 L. Lecomu: Sm·/e mmt\lement de deux points гelies раг un 1·esm·t, Comptes rendus de 1'Acad. des Sciences, 118 (1894), р. 398.
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в) Коефицијенат утицаја узрока Х2 врло је мали.
Претпоставивши да се функција која представља интензитет пе
риодичног узрока Х1 може развити у Fourier-oв ред

(54),

за варијације

екстензитета појаве, кад ова буде једном ушла у свој дефинитивни ре
жим, важиhе закон

q

=<р(!)

где

he <р бити збир ограниченог или бескрајног броја чланова облика
(55). Појава he опет бити суперпозиција хармонијских елементарних
појава, од којих свака одговара по једној посебној вредности

n.

Ако се наместо коефицијента утицаја Ј.1 уведе вредност осцила
торне периоде Т, што би одговарала случају кад узрок Х1 не постоји, а
која је са тим коефицијентом везана релацијом

Т=

(56)

4nk
.fi;k-Л?'

константе М11 и~"' што одговарају општем члану

(55) функције <р (t), би

hе дефинисане обрасцима

(57)

~.
м = ---;========'~========
2
11

2 2

4n-n2-Л?+ [Л?
)]
-+4k1t 2 ( -2 - n
2
.е

1
Т

4k

2

е

и

2nnЛ.

(58)

tang2n(~~~-P~~)= Л.2

-+4k1t
4k

28( 1

114).

-2 - Т
82

Ако се сад води рачуна о условима а, б и в, тако да Рт Т- е и Л имају
веома мале вредности, обрасци

(57)

и

(58)

своде се, са довољном апрок

симацијом, на

м

= ~.т2
"

(59)

_1_

2

4kn 1-11 2 .

л.т
1
'
tang21t (~~~-р" ) = - - kn 1-n 2
и то за све вредности

11

осим за

n = 1.
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Пошто је коефицијенат Р 11 , што одговара амплитуди осцилација
узрока Х1 , према услову а, веома мали, исти ће случај бити и са коефи

цијентом М11 : амплитуде осцилација, што одговарају елементарним хар

монским појавама у којима је

n = 2, n = 3, n = 4 ...

биће дакле, веома мале

и постаће неосетне за такве елементарне појаве вишега ранга. Напро

тив, коефицијенат М 1 , што одговара елементарној појави ранга

n

= 1,

поред свега тога што је коефицијенат Р 1 врло мали, имаће релативно

велику вредност јер се Р 1 множи са једним чиниоцем чији је именилац
врло мали. Функција <р

(t) своди се, дакле, са великом апроксимацијом

на своЈ први члан

што одговара првоме члану Fошiеr-овог реда

(54);

остали чланови не

мају осетна утицаја на вредност те функције. Исто ће то бити и са функ
цијом

<p'(t) из чега излази овај општи закључак који обухвата меха

низме веома великог броја разноврсних појава:
Јеgан .ма какав йериоgичан и врло слаб узрок Х 1 , йо својој акцији

на каракiйерисiйичну йро.менљиву количину у каквој осцилаiйорној
йојави са ла'iано слабљени.м осцилација.ма и йериоgо.м .мало различно.м

og

йepuoge узрока Х2 , изјеgначује се са јеgни.м, iйакоЬе йериоgични.м,

узроком С, но који има йроаuе осцилације и чији је инiйензиiйеiй йреg
сiйављен йрви.м члано.м Fouгieг-oвo'i

pega,

у који се .може развиiйи ин

iйензиiйеiй узрока х1.
Потражимо, нпр., величину интензитета периодичног узрока С са

простим осцилацијама који се, по својој акцији, изједначује са каквим
сталним а периодично прекиданим узроком

х1

= const. = н.

Ако се стави да је

Х 1 =С= М sin2n(~р)= Asin2n~е + Bcos2n~,
е
е
према познатим обрасцима из теорије тригонометријских редова и при

метивши да је величина Х 1 стална и равна Н у размаку

(t 1,

t 2) независно

променљиве количине, а да је, међутим, равна нули за остали размак
осцилаторне периоде, биће

А

to

2Ј-н.

= -

е

SШ

11

td
2Н. n(t2 - t 1) . n(t2 +t 1)
SШ
SШ
21t- t = е

е

е

е

;
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,,

В

2 Ј-

=-

е

Н

t
cos 2n- dt
е

. n(t2 = -2Н sш
е

t 1)

е

cos

n(t2 + t 1 )
е

'1

·

из чега излази да је

(60)

М

= 2Н sin 1t(t2 n

tl)

е

и

(61)

- tl

+ t2

1
4

р-----.

2

Према томе: јеgан сtuалан узрок Х1 , йојачавајући или анШа2они

сШички, који вриш своју акцију у јеgно.ме размаку t2 - t 1 <О независно
йро.менљиве количине, изјеgначује се йо акцији са јеgни.м йросШи.м
осцилаШорни.м узроком чија је а.мйлиШуgа осцилација М

gailia

обра-

сцем (60) и чији .максимум оg2овара вреgносШи 11 + t2 йро.менљиве t.

2
На исти би се начин извео и овај закључак:

Јеgан tupeнyiuaн йериоgичан узрок Х2 , йојачавајући или анШа2о
нисШички, чији је и.мйулс

изјеgначује се, йо својој акцији, са јеgни.м йериоgични.м йросШи.м осцила
Шорни.м узроком чија је а.мйлиШуgа

и чији .максимум оg2овара вреgносШи

tу

ШренуШку найрасне йојаве уз

рока х1.

Горе доказана општа теорема о еквиваленцији акције једнога ма
каквог периодичног узрока са акцијом простог осцилаторног узрока С,
до које је, у једном њеном нарочитом облику, први дошао

Cornu

у сво

јим испитивањима о синхронизацији механичких система, 16 своди на
узроке С бескрајан број најразноврснијих сложенијих периодичних
узрока. Она нарочито истиче генералност механизма синхронизације у
природним појавама и то је тај механизам који у непрегледноме броју
појава повлачи собом наступање сталног, дефинитивног режима у

16
А. Cornu, Sш· U/1 rlu!oгeme гelianr /а rlu!oгie de /а SI'I1Ci11'011isation а celle des гesonances,
Comptes rendus de I'Acad. des Sciences, 119 (1894), р. 313.
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њима. Такав је, нпр., случај код Blondel-oвoг осцилографа или код осци
лација бродова услед таласа са којима се синхронизују друге осцила
ције, нпр. оне што проистичу из кретања машинских органа на броду.
На исти механизам се наилази и у појавама прилива и одлива; у појава

ма синхронизације код разноврсних акустичних апарата (нпр. код

Helm-

holtz-oвиx резонатора, Воuгgеt-ових мембрана, Mei"cadiei"-oвиx моноте

лефона итд.); при кретању електричне струје изазване каквом перио
дичном електромоторном силом; при синхронизацији код Hei"tz-oвoг
електричног ексцитатора и резонатора; при појавама синхронизације
механичких и електричних система у познатим експериментима Сошu-а

итд. Вероватно је да исти механизам синхронизације игра важну улогу
и у светлосним појавама и да из њега резултују извесне оптичке особи

не пондерабилне материја (апсорпција, емисија, флуоресценција).П
Вероватно је, такође, да

he

се на сличне механизме наиhи и у физио

лошким појавама, у којима се симултано јављају периодични и извесни

антагонистички, реактивни, узроци, тако да прва врста уноси пертурба
ције у какву осцилаторну појаву која поступно и лагано слаби услед
утицаја узрока ове друге врсте.

- - ; > · ..."'~

l~~~~!~~ :..·~~ =·~-·- -

........ • '•(•JI{~J•• • '•

17

Cornu:

\ос.

cit.

ТРЕЋИ ОДЕЉАК

ЛЕТИМИЧНИ ПОГЛЕД НА
КОНКРЕТНЕ ПРИМЕНЕ ОПШТЕ
ТЕОРИЈЕ АКЦИЈЕ УЗРОКА
Напред изложена општа теорија шематизира акцију разноврсних
узрока, не везујуhи се, при том, ниуколико за њихову унутрашљу кон
кретну природу. Свакој од бескрајно разноврсних комбинација узрока
разних динамичких природа одговарала би по једна шема, што обухва
та механизам акције таквог једног комплекса узрока и из које би се
непосредно, кад се концепцијама што у њој фигуришу, буде придавало

час једно, час друго конкретно значеље, изводио механизам час једне,
час друге конкретне природне појаве. Скуп оваквих шема, кад их буде

довољан број, састављаhе једну нарочиту грану природне филозофије,
једну врсту опште механике узрока, која
дисциплине,

поред

све

љене

велике

he,

као и остале математичке

генералности,

оперисати

малим

бројем општих основних појмова. Та грана природне филозофије обух
ватала би, спајала међу собом и сводила на једну исту основу велики
број диспаратних теорија, које без ље не би имале никакве међусобне
везе. У љој би лежао кључ за разумеваље многобројних данас познатих

математичких аналогија, као и оних на које

he

се наиhи у току разви

јаља појединих, данас још неразрађених теорија.
Елементи који играју главне улоге при примељиваљу оваквих
шема на конкретне поЈаве, Јесу:

1.

карактеристични параметри у чијим се варијацијама састоје

проучаване појединости појава;

2.

динамичка природа узрока који непосредно или посредно изази

вају те варијације.

Избор карактеристичних параметара у веhини случајева је лак
посао: сама природа проучаваних појединости у појави упуhује на љих.
У појавама, нпр. кретаља, то су час дужине, час брзине или компоненте
брзина, час убрзаља итд. У другим појавама то би, нпр., били разновр

сни интензитети било каквог стаља, било какве особине (интензитет
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струје; интензитет каквог топлотног, светлосног, магнетног стања;

интензитети боја, мириса; интензитет какве хемијске или виталне

особине; интензитет какве моћи, способности: јачина какве болести)
итд.

Знатно је теже познавати са довољном тачношћу динамичку при
роду узрока који изазивају варијације уочених карактеристичних пара
метара појаве. Кад би она била довољно позната, тј. кад би се знао сми
сао активних и пасивних тежњи што суделују у посматраној појави и

закони варијације интензитета ових тежњи, појава би се непосредно
могла подвести под коју од већ унапред познатих шема за механизам
акциЈе ма каквих узрока такве динамичке природе.

Међутим, у бескрајном броју случајева ова динамичка природа
узрока тачно је позната. Такав је, нпр., случај са свима чисто механи
чким појавама у којима улогу узрока играју активне и пасивне силе поз
натих активитета, које или су са независним варијацијама, или се у току

појаве мењају као одређене и познате функције величине свог ефекта,
његовог интензитета, екстензитета итд. Такав је, такође, случај у

непрегледноме броју физичких појава, у којима се опет наилази било
на активне и пасивне узроке чији се активитети унапред знају, било на
разноврсне друге фиктивне узроке који се означавају као моћи, способ

ности, реакције, разноврсни утицаји итд. и који се, ма им била и непо
зната интимна природа, могу асимиловати другим каквим, тачније, по
знатим узроцима КОЈИМа се зна динамичка природа.

У хемијским појавама наилази се на сплетове континуалних и
дисконтинуалних узрока, од којих се велики број може сматрати као
тачно или овлашно познат по своме смислу, начину утицаја, начину на
који се он мења сам по себи у току појаве или под утицајем других се
кундарних узрока. Такав би, нпр., један од континуалних узрока био

онај оличен у трансформаторској тежњи при хемијским реакцијама
чија јачина регулише брзину реакције и која се на познати начин мења
у току реакције као функција концентрације смесе по активним телима
и продуктима реакције, а које се концентрације и саме мењају у току
појаве по основним законима хемијске кинетике; или узрок оличен у

пертурбационој тежњи, која има за објекат коефицијенат утицаја ове
трансформаторске тежње (улогу овога коефицијента играла би, нпр. у
хомогеним реакцијама, константа брзине реакције), а која је изазвана,
нпр., утицајем топлоте, придате загревањем или спонтано ослобођене

у егзотермичким и ендотермичким реакцијама. 18 Међу дисконтинуал
ним узроцима познатих активитета нарочито се истичу они, иако по

18 М. Petrovitch, Su,- (а dynamique de.~ ,-i!actions c!Jimiques lшmogene.~ avec gegagement ou
abso,-htion de clшleu,., Comptes rendus de I'Acad. des Sciences, 121 (1897), р. 1344.

_3_3_2----------------------------------------------~Н~А~У~ЧНЕРАСПРАВЕ
својој интимној природи непознати узроци, који изазивају измене у
физичким или хемијским особинама тела и који су и сами изазвани
хемијским променама на телима. Зна се, нпр., да у многим случајевима
супституција једнога елемента другим којим што припада истој хемиј
ској групи или супституција једног хемијског комплекса другим, има за
ефекат одређену модификацију једне уочене физичке или хемијске
особине тела у коме је супстанција извршена; ове модификације су
једног унапред познатог смисла за једну одређену серију елемената или
комплекса, па чак су у извесним случајевима и приближно константне,

или им се бар зна приближан закон варијације. Тако, свака група СН2 у
нормалним алкохолима тежи да повиси температуру кључања ових за

приближно константан број степени, чија је вредност

20-21.

Свака гру

па СН 2 у нормалним угљоводоницима тежи да им повиси температуру

кључања за известан број степени, који сам опада уколико расте број
тих група и који се може емпирички изразити као функција броја тих
група. Смена флуора хлором, бромом или јодом, хлора бромом или
јодом, брома јодом, повишава температуру кључања једињења за један
број степени приближно константан за једну одређену серију хомолог

нихједињења. Према једној новијој теорији ацидитета хемијских тела, 19
поједини елементи су и хемијски комплекси карактерисани тежњом да
уносе одређене измене у ацидитет тела у које улазе; те су тежње при
ближно константне за један одређени елеменат или комплекс и интен

зитет им се може изразити бројевима. Један атом, нпр. водоника, тежи

да ослаби ацидитет за

3,01; једна

2,88;

један атом угљеника тежи да га појача за

група ОН тежи такође да га појача за

тежи да га ослаби за

5,63; једна

34,07; једна

група СН 2

група СООН тежи да га појача за

52,62

итд. И, уопште, једна одређена операција са каквим хемијским телом
(супституција једног елемента или комплекса другим, измена консти

туције једињења итд.) игра улогу једног дисконтинуалног узрока који
тежи да изазове одређену измену у особинама тела; кад су овакве те

жње познате по смислу и јачини, може се предвиђати смисао и јачина
модификација које

he

се имати при њиховој симултаној акцији.

При прогресивној акцији микроба, који би се затирали чим изврше
одређену акцију, трансформаторска тежња је у сваком тренутку про

порционална броју активних микроба; са друге стране, овај број све ја
че опада уколико је трансформација ближа крају. При овој акцији се,

De Forgrand, Chaleuг de dissolution de /' eau oxygem!e; ~·а/ет· t/Jeгmique de /а jonetion
injluence de l' l1yd1·ogene et du ст·Ьоп, Comptes rendus de 1'Acad. des Sciences, 130
( 1900), р. 1620; De Forgrand, Essai d' ипе tbloгie Mneгale de /' acidite, Comptes rendus de 1' Acad.
des Sciences, 131 (1900), р. 36.
19

ћуdгоху/е ОН;
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дакле, има посла са једним активним узроком чији се интензитет мења
пропорционално произведеном ефекту.

Тако исто, колективни активитет какве групе бацила једне исте
врсте мења се пропорционално броју бацила; он може бити појачан,

ослабљен или потпуно неутралисан активитетом друге какве врсте

бацила и подаци о начину множења тих бацила, отпорима које они при
својој акцији имају да савлаl)ују итд. чине могуhним непосредно подво
l)ење појаве што резултује из сукоба тих активитета под наше опште
шеме за акцију узрока. Тако, кад се бацили множе дељењем, па дакле
по геометријској прогресији, интензитет Х њихове деструктивне тежње
мењаhе се у току појаве по закону облика
kt

Х= тf...еЛ.,

где т означује брј бацила у почетку појаве, Л

-

известан коефицијенат

који представља специфични активитет уочене групе бацила у при
ликама у којима они у датоме случају врше своју акцију. У појави би се,
дакле, имало посла с једним узроком са независним варијацијама, које
се врше по експоненцијалном закону, или са комбинацијама више та
квих узрока, од којих сваки, при том, може бити појачавајуhи или анта
гонистички.

У свима оваквим случајевима,

zge

је са gовољном Шачношhу йо

знаШа вpciiia акШивиШеШа узрока, йојаве шiiio резулШују из сукоба Ших
акШивиШеШа моzу се йоgвесШи йоg коју

og

ранијих ойшШих Lиема и

йреgвиЬаШи им се разноврсне йojeguнociuu. Али йоље за йримену Ших
шема знаШно се йртиирује каg се има у виgу

ga

за йознавање извесних

йојеgиносШи йојава није йоШребно знаШи Шачан закон варијације
aкiiiивиiiieiiia у Шоку йојаве. Извесни подаци, више пута и доста нео

дређени, о смислу активних или пасивних тежњи, о улози коју ове игра
ју у изазивању или одржавању појаве, довољни су да се може предвиде

ти бар смисао варијација карактеристичних променљивих количина,
или егзистенција максимума и минимума, или друге какве појединости
кривих линија које графички представљају ток посматране појаве.

Тако, нпр., очевидно је да све оно што изазива јачање појачавају
hих узрока у једној појави има за ефекат убрзавање рашhења карак
теристичне променљиве количине у њој и рашhење интензитета појаве
и да, тако исто, све оно што појачава антагонистичке узроке има за
ефекат убрзавање опадања поменутих количина. Знајуhи, дакле, само
смисао у коме један уочени факт, сматран као секундарни, индиректни
узрок, утиче на појачавајуhе антагонистичке узроке у појави, могуhно
је предвидети понеке интересантне појединости у њој. Тако, ако је скуп
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(Е) појачавајуhих узрока био у почетку појаве јачи по интензитету од
скупа (Е') антагонистичких узрока и ако у току појаве какав секундар
ни узрок (F) тежи да појача скуп (Е') или да ослаби скуп (Е), крива ли
нија, што графички представља ток појаве, испрва he се пењати, али
све спорије; у тренутку кад се интензитети узрока (Е) и (Е') међу собом
изједначе, крива линија достиже свој максимум, после кога he све брже
опадати. Тако исто, ако секундарни узрок (F) тежи да појача (Е) или да
ослаби (Е'), крива линија he испрва опадати, и то све спорије, достиhи

свој минимум у тренутку кад се интензитети (Е) и (Е') међу собом изјед
наче и од тада се све брже пењати.

Тако је исто јасно из напред изложених општих шема да кад се у
каквој ослабљеној осцилаторној појави јавља какав пасивни антаго
нистички узрок С који јача упоредо са величином резултујуhег ефекта

у појави, сваки секундарни узрок који изазива повеhавање коефицијен
та утицаја узрока С изазива у исто време и брже слабљење осцилација
што карактеришу појаву; напротив, сваки секундарни узрок који изази

ва повећавање коефицијента инерције у појави, смањује самим тиме
брзину слабљења осцилација, тако да кад је он довољно интензиван,

појава добија чисто периодичан карактер, сводеhи се на дуги низ осци
лација које се неосетно једна од друге разликују.
Ако се у току такве једне осцилаторне појаве појави ма какав

један периодичан а врло слаб узрок

.

D чија се периода мало разликује од
.

периоде саме поЈаве, у току се ове поступно уводи синхронизациЈа осци-

лација појаве и узрока

D; појава, која се за прво време акције овога

узрока налазила у једноме несталном режиму, улази поступно у један

сталан, дефинитиван режим, у коме се њена периода изједначује са
периодом узрока

D. Овај стални режим наступа утолико брже уколико

је јачи утицај пасивног антагонистичког узрока С.
И пропозиције овакве врсте, чија примена не захтева никаквих
прецизнијих података, шематизирају бескрајан број разноврсних поја
ва, обухватајуhи и непрегледан број појава у којима би се факти, вари
јације, утицаји итд. могли на први поглед сматрати као неприступни

разматраљима о којима је овде реч. За примену таквих шема довољно
је, нпр., знати да уочена појава резултује из сукоба тежњи узрока, акти

вних или пасивних, од којих се познају бар они који кинетичком току

појаве дају његов тип и битни облик; да један или више одређених и

познатих фактора утичу, као секундарни узроци, на поједине од поме
нутих поглавитих узрока, појачавајуhи их, или слабеhи их, или мења
јући им у одређеном смислу коефицијенат утицаја, или убрзавајуhи или
успоравајуhи њихово јачање или слабљење итд. Податке овакве врсте,

међутим, пружају појаве свих грана наука. Тако, за велики број физио
лошких особина, које играју улоге активних или пасивних узрока у
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појавама зна се на који се начин и у коме смислу, а каткад баш и којом
брзином, мењају под утицајем разних фактора, који таквим својим
посредним утицајем одређују сам тип појаве или уносе у њу омање пер

турбације. За крвни серум, нпр., зна се да има две врсте особина, које се
јављају као активни узроци у великоме броју виталних појава: токсичну
и коагулаторску моh; обе моhи слабе под утицајем топлоте, али тако да

прва моh слаби у јачој мери од руге.

-

За диуретички активитет шеhера

у интравенозним инјекцијама зна се да расте упоредо са рашhењем
његовог осмотског напона.

За утицај светлости на развиhе микроба

-

зна се да је антагонистички и да јачина ове антагонистичке тежње расiйе са Јачином светлости итд.

Подаци овакве врсте, у вези са онима што се буду имали о улога
ма поменутих тежњи у посматраној појави, допуштају у честим случаје
вима да се механизам појаве, схваhене као резултат сукоба активитета
активних

и пасивних,

директних и индиректних узрока,

подведе

под

коју од веh постојеhих шема опште теорије акције узрока. Неколико

примера, који

he

овде бити наведени, могу дати идеју о оваквоме шема

тизирању поЈава.

1.

Према

Van t'Нoff-oвoj

и Arrhenius-oвoj теорији електролитичког

растварања, механизам функционисаља електричних елемената може

се свести на једну од најпростијих шема: на симултану акцију два непо
средна, по смислу један другоме супротна узрока, од којих по интен
зитету преовлађује час један, час други, одређујуhи тиме конкретан
облик резултујуhе појаве. Тежња електролитичког растварања, која
игра улогу активног узрока С 1 , имала би за ефекат увлачење све веhега

броја јона у раствор; осмотски притисак металнихјона, који игра улогу

антагонистичког узрока С 2 , тежи да спречи то растварање јона. Са дру
ге стране, смисао наелектрисања метала и раствора зависи непосредно

> С2 ,
С 1 < С2

од тога који је од узрока С 1 и С2 , јачи по интензитету: ако је С 1

метал је наелектрисан негативно, а раствор позитивно; ако је

биhе обрнуто. Разлика потенцијала на површини једне електроде зави
си од релативних величина интензитета ова два узрока, и то: кад је по

зитивна (С 1

> С2 )

она расте упоредо сајачањем узрока С 1 и са опадањем

узрока С2 , а обрнуто у случају кад је негативна (С 1

< С2 ). 20 Подаци о

начину и смислу утицаја разноврсних секундарних узрока на релативне

величине интензитета и брзине рашhења непосредних узрока С 1 и С2 ,

дали би могуhност да се на овако шематизираној појави предвиде по

следице обухваhене шемом што би јој одговарала у општој теорији
акције узрока.

20 Мах Le Blanc, Les idees nuUJ'elles sur /а tl1euгie des pi/ea, Revue generale des sciences
pures et appliquecs (1899), р. 725.
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2.

Winter-oвo тумачеље механизма варијације хлорних састојака

при гастричном хемизму 21 своди се, у главним цртама, на ову од општих
шема: акција два узрока, од којих један С 1 , и то појачавајуhи, поступно
слаби, а други С2 , и то антагонистички, непрекидно јача у току појаве,

са интервенцијом једнога треhег узрока С3 , који се напрасно појављује

у једноме одређеном тренутку и тежи да убрза појачаваље антаго
нистичког узрока. Улогу узрока С 1 игра у тој теорији осмотски напон,

који се јавља услед напонске разлике желудачних течности, са једне
стране, и крвне и hелијске плазме, са друге стране; улогу узрока С2 игра
извесна врста отпора дифузији hелијских и крвних састојака; напо
слетку, улогу узрока С3 игра опет једна врста отпора који изазива сам
гастрични хемизам у току процеса.

3.

Mesnard-oвo објашљеље периодичних варијација јачине мириса

код цветова што испуштају мирис, 22 потпадала би под ову од најпрости
јих шема: симултана акција два периодична узрока, једнога појачавају
hег С 1 и једнога антагонистичног С2 . Улогу узрока С 1 играла би тежља

влаге, да појачава ослобађаље мирисних састојака појачавајуhи прити
сак течности у цветним hелијама и помажуhи тиме избациваље таквих
материја из епидерме цвета. Улогу узрока С 1 играла би тежља свет

лости да паралише такав утицај влаге, са једне стране својом хемијском
енергијом, којом олакшава трансформацију миришљавих продуката, а
са друге стране својим механичким утицајем, којим слаби притисак у

цветним hелијама. Оба су узрока периодична, растуhи и слабеhи наи
зменце са појавом дана и ноhи.

4.

Познати механизам одбране организма против акције микроба

може се навести као пример овакве врсте, о каквој је овде реч. Као што
је познато, у борби организма против акције патогених микроба главну

улогу играју извесне хуморалне особине, које постоје још пре мор
бидног напада, а развијају се нарочито у току овога, заостајуhи још дуго
после љега. Међу овим особинама има их које су неповољне за живот,
или кретаље, или лучеље микроба и које састављају скуп бактерицид

них особина. Овима се, у одбрани организма, придружују још и анти
токсичне особине крвног серума, које, иако остају без акције на саме
микробе, помажу ипак организам у љеговој одбрани против љихових

отрова. Све што има утицаја, нарочито трајнијег, на нутритивни акти-

21 Ј. Winter, De l'e1•olution des.f'onctions de l'estomac, Comptes rendus de I'Acad. des Sciences, 115 ( 1892), р. 1328; Lois de /' evo/ution des jonetion.~ digesti1•es, Comptes rendus de 1' Acad.
des Sciences, 117 ( 1893), р. 65; Lois de /' e1•olurion de /а digestion, Comptes 1·endus de 1' Acad. des
Sciences, 117 (1893), р. 179.
22 Е. Mesnard, Sur /' action de /а lumiere et de /' eau dans /е degagement du pmjim1 des
plantes, Comptes rendus de 1'Acad. des Sciences, 122 (1896), р. 491.
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витет hелија, у стању је да мења хемијски састав сокова а тиме самим и
њихове бактерицидне и антитоксичне особине, утичуhи тиме на при

јемчивост или отпор организма наспрам болести, као и на трајање и
озбиљност ње саме. А пошто мењање састава сокова има, у исто време,
и непосредног утицаја на сам активитет микроба, њихово кретање,
лучење итд. то би се за механизам утицаја једнога ма каквог спољњег

или унутарњег узрока С (утицај каквога лека, спољних прилика, режи
ма храњења итд.) на ток болести имала оваква шема, као специјални
случај наведених општих шема: сваки такав узрок С врши двогубу
акцију, једну са тежњом, чији интензитет нека је Х 1 , на непосредни

активни узрок (на активитет микроба), и другу на отпор организма (на
бактерицидне и антитоксичне особине сокџва), са тежњом чији интен
зитет нека је С 2 • Свака од ових акција може бити повољна или непово

љна (појачавајуhа или антагонистичка), како за активни узрок тако и
за отпор, чему

he

одговарати знаци тежњи Х 1 и Х2 . Па како се акција

узрока С састоји у симултаној акцији ове две тежње, то

he

се за њу има

ти ове могуhне комбинације:
Комбинације
тежњи Х 1 и

Xz

Карактер комбинације
за активитет

за отnор

микроба

организма

Резултујуhа акција
на ток болести

nојачавајуhа

антаrонистичка

јако отежавајуhа

антаrонистичка

nојачавајуhа

јако олакшавајуhа

з.

-Xl+Xz
XI+Xz

nојачавајуhа

nојачавајуhа

неизвесна

ХгХz

1.
2.
4.

-Х1-Х2

антаrонистичка

антаrонистичка

неизвесна

5.

х 1 +О

nојачавајуhа

индиферентна

лако отежавајуhа

б.

О +Х2

индиферентна

nојачавајуhа

лако олакшавајуhа

7.
8.

х 1 +о

антаrонистичка

индиферентна

лако олакшавајуhа

О -Х2

индиферентна

антаrонистичка

лако отежавајуhа

9.

0+0

индиферентна

индиферентна

никаква

Као што се види, од ових девет једино могуhних комбинација
активитета, једна је са никаквом, две са индиферентном, три са отежа

вајуhом и три са олакшавајуhом акцијом на ток болести.
Шема се може практично остварити на веома много начина; она

обухвата велики број разноврсних случајева из медицинске праксе.ZЗ

5.

Кд се на какав скп узрока С 1 , С2 , С3 , ... који су сви истога смисла,

појачавајуhи или антагонистички, може применити принцип незави-

zз

(1899),

р.

Ch. Bouchard, lmmunite et specificite, Comptes rendus de I'Acad. des Sciences, 129
308.
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сности ефеката, тј. кад сваки од њих тежи да произведе на објекту О
одређену модификацију, а та тежња, међутим, постоји било да узрок С 1

врши акцију сам, било да је он само интегрални састојак комплекса
осталих активних узрока, суперпозиција од т таквих узрока имаће за

ефекат модификације на објекту О, које ће увек бити jegнo'ia uciйo'i
смисла па ма колики био број т. Осим тога, модификације које изазива

суперпозиција комплекса ових т узрока са ма коликим бројем осталих
узрока С 1 , увек су јаче од оних које изазива сам првобитни комплекс.

И овакве просте и интуитивне шеме, поред све своје привидне
безначајности, у стању су, подесно примењене, чинити услуга у поједи
ним конкретним случајевима. О томе се може судити по примеру који
ће овде бити наведен.

Познато је да код хомологних органских халогених деривата тем
пературе кључања расту од флуорних једињења до јодних, тако да је та
температура најнижа код флуорних, виша код хлорних, још виша код
бромних, а највиша код јодних једињења. Правило је без изузетка; оно
је независно од конституције једињења и од природе коМплекса у који
ма се халогени налазе. Са друге стране, код изомерних халогених де
ривата, што садрже по један халоген, опажа се правило да на најнижој

температури кључају она једињења код којих се халогени налазе у гру
пи СН, на вишој она у којима је халоген у групи СН 2 , а на најнижој она,
која садрже халоген у групи СН 3 .
Ако се, дакле, сваком халогену да ранг по овоме реду

Fl, Cl,

Љ,

1

смењивање једног халогена другим, вишега ранга, у каквоме одређе
ном једињењу игра улогу једнога појачавајућег узрока С 1 промене тем

пературе кључања. Тако исто, ако се свакој од поменутих трију група
да ранг по реду

премештање халогена из једне групе у другу вишега ранга игра такође
улогу једнога појачавајућег узрока С2 промене температуре кључања.

Акција једнога, ма кога од ова два узрока, очевидно је независна
од акције другога; на њих се, дакле, може применити принцип незави

сности ефеката, тако да ће, према горњој шеми, суперпозиција узрока

С 1 и С2 имати за ефекат повишавање температуре кључања једињења,

и то у јачој .мери но што би било кад би вршио акцију само један од тих
узрока. Другим речима: од два изомерна полихалогенска једињења, ко
ја садрже у исти мах више различних халогена, увек мора кључати на

вишој температури оно које халогену вишега ранга садржи у групи ви

шега ранга. Од два изомерна једињења, нпр. са једним атомом хлора и

ПОКУШАЈ ЈЕДНЕ ОПШТЕ МЕХАНИКЕ УЗРОКА

339

једним атомом брома, оно које садржи групе СНС! и CH 2BI" кључаhе на
вишој температури од онога што садржи групе CClВI" и СН 3 , а на нижој
температури од онога што садржи групе СН 2 и СНС1В1· итд. Лако се уви

ђају услуге које могу чинити овакви закључци при одређивању консти
туције појединих органских једињења. Такви се закључци, међутим, као
последице горње опште шеме могу проширити и на друге серије еле
мената и друге органске комплексе.

*
Има ли изгледа да

he

општа теорија, која

he

се састајати од ова

квих шема, кад једном буде у довољној мери разрађена, моhи у при
ликама довести до чега новог? Да ли

he

се помоhу ње моhи предвиђати

појаве, налазити тумачења необјашњених појава? Да ли

he

она, бар у

случајевима нарочите врсте, наводити на експерименте, подстицати на
истраживања, или им давати правац? Неколико примера које hемо ов
де навести, поред оних горе наведених, садрже у себи одговор на оваква
питања.

Појам симетрије може бити генералисан на разне начине и опште
релације између тако генералисане симетрије узрока и симетрије ефе
ката састављале би један важан одељак теорије о којој је реч. Познат
је начин на који су

Voigt и Сшiе проширили појам симетрије кристалних

тела, давши му такав облик да се може апстраховати од концепција
везаних за кристалне облике и провести кроз разноврсне физичке поја

ве у којима му без такве апстракције не би имало места. Поједине тер
мичке, електричне, магнетне итд. појаве могуhне су само онда кад си
стем којим су оне представљене показује извесну дисиметрију, карак
теристичну за ту појаву. Са друге стране, две појаве које показују једну
исту дисиметрију имају међу собом нарочитих веза. Елементи симетри

је извесних узрока увек се огледају и у њиховим ефектима; кад поједине
појаве показују какву нарочиту дисиметрију, ова се мора налазити и у

узроцима, који те појаве производе итд. Сшiе 24 је нарочито истакао на
видик услуге које се могу очекивати од оваквих врста релација између
узрока и ефеката за предвиђање могуhности или немогуhности поје

диних појава, а јасно је да

he

те услуге бити још знатније кад теорија

тако генералисане симетрије буде дубље разрађена.
Друга би се једна врста услуга опште механике узрока састојала у

могуhности коју би она давала да се у појединим случајевима, кад је ем
пирички познат квантитативни закон тока појаве, моzу још йре но шШо

рр.

24 Р. Curie, Suг /а symet1·ie dans /es plu!nomenes pћysiques, Journal de Physique (1894),
393-415.
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се сазна за конкреШну йрироgу уз

рока,

шШо је йроизвоgе,

чиниШи

Шачни или йриближни закључци о
акiuивиШеШима Ших узрока и тиме
олакшати природњачки посао пре

цизирања њихове природе и самога
интимног,

конкретног

механизма

њихове акције.
Тако, кад се емпирички дија
грам какве појаве где је време узе
Слика

1

то за апсцису своди на какву праву

линију, појава се може сматрати

као ефекат каквога по интензитету сталног узрока.
Кад се дијаграм подудара са обликом опадајуће експоненцијалне

криве линије (сл.
каквога

1), може се закључити, да је појава непосредни ефекат

антагонистичког

узрока

пропорционалног

величини

самога

ефекта, тако да се има посла са узроцима који се троше у мери у којој
производе свој ефекат.

·

Кад се дијаграм подудара са линијом

а

= а (1 -

e-kr ),

чији је општи изглед представљен сликом

2, где је права

а= а асимпто

та, појава се може сматрати као непосредни ефекат каквога појача
вајућег узрока пропорционалног удаљености пој аве од њеног финалног
стања а =а. Такав би случај био, нпр., у појави магнетне дилатације:
гвоздена шипка, магнетишући се под утицајем каквога интензивног маг
нетног поља, издужује се и величина издуживања зависи од интензи
тета поља. Преносећи на апсцисну осовину вредности овога интензи
тета, а на ординатну осовину издуживања што одговарају тим вредно

стима, емпирички дијаграм појаве представљен је извесном кривом ли
нијом, која се по облику подудара
са оном на сл.

2,

што чини да се на

појаву могу применити горњи зак-

ључци.

а

а

г------------=======

Ослабљене осцилаторне поја

ве, које се састоје у осциловању
једнога карактеристичног елемен
та појаве око једнога одређеног ста
ња, коме се он наизменце прибли

жује и од њега се удаљује једним ни-

зом све слабијих осцилација (сл.

3),

Слика2
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представљаЈу

пространо

поље

за

овакву врсту закључака. Таквих по

и

Јава има у свима наукама; у некима

од њих могуlшо је прецизно, ма
тематички, представити им ток; у

другима се осциловање састоји у

томе што појава поступно тежи је-

дноме одређеном финалном стању,
прелазеlш, као што се обично каже

0'-------------t

преко једнога низа крајности, које
постају све ближе једна другој док

Слика

3

се напослетку не слију у то стање.
Такве појаве могу резултовати из разноврсних комбинација узрока поз
нате динамичке природе, као на пример:

1.

из акције једнога непосредног узрока са независним ослабљено

периодичним варијацијама;

2. из симултане

акције два антагонистичка узрока, од којих је један

пропорционалан квадрату резултујуhег ефекта, а други екстензитету
порве;

З. из симултане акције два антагонистичка узрока, од којих је један
пропорционалан квадрату резултујуhег ефекта, а други екстензитету
ПОЈаве.

Те појаве могу, уосталом, постати и на разноврсне друге начине;

сваки од ових довео би до по једне могуhне хипотезе о механизму њи
ховог постанка. Овде

he бити истакнут један од таквих начина, на који
he се, вероватно, наиhи у великом броју природних појава. Наиме: осла
бљено осцилаШорне йојаве моzу йосШаШи и заgоцњеном акцијом какво

га йроменљивоz узрока С 1, који йосiuуйно йоШире аю~ију gpyzoza jegнoz, йо инШензиШейlу сШалноz узрока С 2 . Тако, ако се деструктивна те

жња узрока С 1 , мења по интензитету на тај начин да је у актуелном
тренутку

t пропорционална резултујуhем ефекту, онаквом, какав је био

у ранијем тренутку
ток појаве

he

t-

е, где је е стално заgоцњење акције узрока С 1 , за

важити диференцијална функционална једначина облика

d
dt f(t)
(где су А и

= А- ~f(t- е)

Jl позитивне константе) и ослабљене осцилације од којих се

састоји појава, одговараhе интегралима облика

.f(t) =а+ ье-~ 1 sin(mt + q)
те једначине.
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По овакву једну шему подвело би се, нпр., Sagnac-oвo тумачеље
механизма извесних фотохемијских појава које се састоје у ослабљеним

осцилацијама. 25 Навешhемо, као специјалнији пример, објашљеље
једнога загонетног факта уоченог при хемијској акцији светлости на
фотографску плочу. Својом акцијом на сребрну со светлост је редуку
је и ослобођено сребро чини да плоча постаје све црља. Али то поја
чаваље црнила не расте упоредо са временом експонираља: црнило у

први мах јача, затим унеколико опада, опет почне расти итд., пролазеhи
наизменце кроз максимуме и минимуме, који су све слабији и брзо се

губе постајуhи неосетни. Механизам појаве протумачио је

Sagnac

на

један начин који је обухваhен горљом шемом: директна хемијска акци
ја светлости непрестано тежи да. редукујуhи сребрну со, појачава црни
ло и та је тежља стална по смислу и интензитету, играјуhи улогу узро
ка С 2 у нашој шеми; ова директна акција изазива после неког времена у

редукованом слоју једну секундарну супротну акцију, која игра улогу
узрока С 1 и тежи да потре ону прву (изазивајуhи инверзну модифи

кацију осетљивог слоја), и то тако да је интензитет те тежље у сваком
тренутку пропорционалан величини ефекта директне акције, али не

онаквој каква је у томе тренутку. веh онаквој каква је била у једном
извесном тренутку пре тога.

Приметимо, узгред. да се узроци са заgоцњено.м акцијом јављају у

доста великом броју разноврсних појава. Под такву би се шему, нпр.,

подвео и механизам којим

Mascart26

тумачи појаву обојених прстенова

на слици која се образује на ретини кад око визира у једноме сталном
правцу, а пред белим заклоном, какав једноставно обојен предмет и кад
за то време какав црн предмет брзо пролази кроз видно поље. Уло гу
узрока С 1 у појави играли би извесни заgm(њени светлосни надражаји,
услед чије интервенције карактеристична променљива количина у

појави показује низ максимума и минимума све слабијих, а који су у вид

ном пољу оличени у обојеним прстеновима, све слабијим по интензите
ту боја уколико су удаљенији од центра.
На сличне

he

се узроке, вероватно, наиhи и у осцилаторним поја

вама које изазивају нервни надражаји, где би улогу узрока С 1 играла

извесна врста реакције којој треба извесно време док се јави и почне
утицати на ток појаве. На такве

he се узроке наиhи и у другим виталним

појавама. У механизму, нпр., одбране организма електролитичком ди
социјацијом, при чему дисцоцијација има за улогу регулисаље осмот-

G. Sagnac, L'Optique des гayons de Rйnt,r;en, Paris, 1900, рр. 29-35.
Mascari, Suг !е 1·etaгd des impгessions lumineuses, Comptes гendus de 1' Academie des
Sciences, 11 З (1891) р. 180.
25

26
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ског притиска, инјекција воде у вене не изазива одмах екстравазацију
хемоглобина, тако да се плазмолиза јавља са извесним заgоцњењем. Та
иста иницирана вода има, међутим, за ефекат појачавање јонизације

плазминих соли, тј. повеhавање броја растворених делиhа, што опет, од

своје стране, има у почетку за ефекат спречавање снижавања осмот
ског притиска, тако да се и ово снижавање јавља са извесним заgоцње

њем.П Једна или друга од ових двеју појава: плазмолиза или снижавање
осмотичког притиска, кад се јавља као узрок какве друге појаве, имала

би се сматрати као узрок који се јавља са задоцњењем према осталим
узроцима и таквим задоцњењем може се објаснити понека особитост

појаве, као што се задоцњеном реакцијом у редукованом слоју осет
љиве фотографске плоче објашњава ослабљене осцилаторни карактер
појачавања црнила на ној.

Лако је, уосталом, замислити и чисто механичке појаве у којима
би се јављале силе са задоцњеном акцијом. Таква би, нпр., једна сила
била тежина једне водене масе која би се као моторна снага тражила
телеграфски са станице А од станице В, а међутим би јој требало једно
осетно време док стигне из В у А, губећи се при томе поступно на путу:

моторна

he

снага, у тренутку кад стигне у А, бити не онаква каква је

била кад је пошла из В веh онаква каква је у тренутку

t + е, где t озна

чује тренутак кад је тражена из А, а е задоцњење њене акције равно
времену које треба воденој маси док прође растојање АВ.
И, уопште, као што се види из наведених примера, извесне карак

теристичне појединости појаве могу се објаснити механизмима који су
заједнички за непрегледан број разноврсних, међу собом диспаратних
појава; Шакви би механизми, меЬуtuим, били gаШи у шемама које са
стављају ойшШу

tueopujy

акције узрока. Свака од таквих шема дала би

по једну могуhну хипотезу за објашњење тока појаве; од ових би се
хипотеза усвојила она која у датом случају најбоље одговара конкрет
ном стању ствари, о чему би пресудну реч имало детаљно, природња

чко испитиваље појаве. Ово би се састојало, нпр., у томе да се експери
ментом или тачнијим посматрањем истакне на видик каква деструк
тивна акција предвиђена општом шемом на којој се буде зауставило
покушавајуhи објаснити механизам појаве; да се тражи конкретна
природа такве акције и погодбе које је изазивају; да се истакне на видик

егзистенција у шеми предвиђених активних, појачавајуhих или антаго
нистичких узрока, отпора итд., или да се нађу факта која такво обја
шњење чине немогуhним. При подвођењу, нпр. малочас наведене осци
латорне појаве при фотохемијској акцији светлости под једну од наших

27 L. Maillard, Les applicatiuns hiulugiques de la tblurie des iuns, Revue generale des sciences pures et appliques (1899), р. 768.
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општих шема, активни појачавајуlш узрок налази се у директној и по
интензитету сталној хемијској акцији светлосних зрака, а деструктивни
узрок у тежљи за инверзном модификацијом, која се јавља у осетљивом

слоју после неког времена.

-

При шематизираљу наведених појава у

гастричним процесима, улогу активног појачавајућег узрока би играо
осмотски напон, а улогу реактивног узрока отпор дифузији ћелијских и

крвних састојака.- У појави мирисних еманација код миришљавих би

љака појачавајући се узрок налази у притиску течности у цветним ћели
јама, а антагонистички узрок у инверзној акцији светлости.

-

При ра

звијаљу какве болести изазване акцијом микроба, улогу активног по
јачавајућег узрока игра активитет микроба, а улогу реактивног узрока
бактерицидне и антитоксичне особине сокова итд.
Сви се ови конкретни узроци, предвиђени општим шемама које се

примељују на наведене појаве, могу истаћи на видик било експеримен
том било непосредним посматраљем. Тако се исто могу покаткад

уочити на појави какве појединости које би одмах, без потребе дубљих
испитиваља, указивале на немогућност једнога уоченог механизма или

појачавале вероватноћу да такав механизам одиста одговара реалности
за дати случај. Ако би се, нпр., у каквој ослабљено осцилаторној појави
непосредним посматраљем или експериментом који би то јасно истакао

на види~ констатовало да узастопне амплитуде осцилација опадају са
својим рангом као чланови какве аритметичке прогресије, механизам

појаве извесно не може бити онај под

2 (стр. 283

ове расправе), коме од

говара опадаље амплитуда по геометријској прогресији; напротив, та
кав начин слабљења осцилација јако повећава вероватноћу да ће ефек

тивни механизам појаве бити онај под

3.

(стр.

283

ове расправе), који је

карактерисан опадаљем амплитуда баш по аритметичкој прогресији.
Заслуга опште теорије у свима оваквим случајевима би била у томе
што је, и без дубљег улажеља у појединости појаве, једино на основи кат
кад и врло површних података, она у стаљу дати идеју о могућним и
вероватним механизмима појаве и унапред наговестити хипотезе за ље
но објашљеље које би имале бити полазне тачке за дубља, природ
љачка испитиваља.

Приметимо, напослетку, да су овакве конкретне примене опште

теорије акције узрока могућне у великоме броју случајева чак и онда
кад је појава резултат веома великог броја узрока. међу којима их може
бити и сасвим неправилних, случајних, тренутних, а који, међутим, ипак

уносе пертурбације у једноме или другоме правцу у појави. Тако, може
се десити да се у таквој маси узрока налази један или више преовлађу
јућих узрока чији је утицај претежан и којима се има приписати главни

каракер појаве, тако да се, поред свих сићушних пертурбација које у
појаву уносе остали ситнији, по утицају много незнатнији узроци, ипак
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истичу главне тежње у којима се манифестују преовлађујући узроци.
Такав би, нпр., случај био са привлачном силом Сунца и Месеца у поја
вама прилива и одлива, од које зависи главни део појаве; локалне и слу

чајне прилике, као што су: конфигурација месног морског дна, јачина
стешњености воде сувом земљом, правац ветрова итд. играју само се

кундарну улогу и могу се занемарити, а да тиме не буде измењен главни

карактер појаве. Такав би случај био и са великим доминирајућим узро
цима у непрегледном броју биолошких и социолошких појава, кад је

број сићушних, случајних узрока веома велики, а, међутим, никаква
нарочита околност не чини да пертурбације које они уносе у појаву,

имају један нарочити карактер и смисао. За акцију таквих узрока важи
познати закон вероватноће, што важи и за случајне, сићушне грешке

при мерењима: оне су подједнако вероватне и у једном и у другом сми
слу и кад су у врло великом броју, саме се међу собом потиру. И овај ће
закон бити утолико ближи истини уколико је број таквих ситних узро

ка већи. Колективни активитет целога комплекса своди се, дакле, угла
вном, опет на збир активитета доминирајућих, правилних узрока, чија
се акција увек може подвести под опште шеме за акцију узрока.
Тај ће факт учинити да ће се под такве шеме моћи подвести и тео

рија многих појава за које би то, по непредвиђености и многобројности
узрока што их одређују, изгледало на први поглед немогућно. У многим
се појавама које су резултат акције веома великога броја непознатих

узрока, манифестује, нпр., раније проучавани осцилаторан карактер:
прелаз из крајности у крајност, са поступном и перманентном тежњом

једноме одређеном, финалном, стабилном стању. Теорија таквих поја
ва би се могла подвести под наше опште шеме. Специјалније, дубље ис
питиваље појаве имало би да прецизира у чему се и на који начин ма
нифестују у њој активни доминирајући узроци и њихова индивидуална
акција, отпори на које наилазе ти узроци и реакције које они изазиваЈу
у појави, а без којих би се ова одмах свела на какво предвиђено стање.

Тиме се област конкретних примена опште теорије акције узрока знат
но проширује, распростирући се надалеко ван ужега оквира у коме се
обично крећу примене математичких дисциплина.

(7, 1905.

г.)
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ПРИЛОЗИ

На йреgлоz йрофесора са

ciliyguja у Паризу, зmшеншТtоz мatТieмa!Uu•urpa ЕАшла Пuкара, Пeiupoвuh је ·
go 1921. z. Анализу резулtТtаrТtа pacйopeguo је йо областима и

cacruaвuo йреzлеg, ойис својuх peзyлtТtaiua

навоgио лшuepaiuypy у којој су њеzови peзyлiuaiuu йошнуiliиuли у целосйiиизложени, gойуњенuи

слично. Тако је Пейiровиh у овој књизии.мао и йосебно йоzлавље о майiемаruичкој феноменологији

(crТtp. 111-131 ). -

Књиzу Notice

sur lest travaux scientifiques de М. Micllel Petrovitcll

(Paгis,

1922, р. 152)

лично је cactТtaвuo, а йисао је у ilipeheм лицу. Преgzовор књизrt је найисао Милутин Миланковиh, јер се
мarueмaiuuчap Боzgан Гавриловиh још

og 1907. z. oiipociuuo og науке, а руска научна емиzрација (Нrtко
.. .) ilieк шiйо је cruuzлa у Бeozpag. Иначе, Notice је изgала Срйска
краљевска акаgошја као обавезујуhу моноzрафију iipu йреgлаzању Михаила Пеiйровиhа за члана

ла СалrТtиков, Анiйон Билиновиh,

Париске акаgошје наука.

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ О СВОЈИМ
РЕЗУЛТАТИМА И

НАСТОЈАЉИМА*
АНАЛОГИЈЕ КАО ОСНОВА ЈЕДНЕ ОПШТЕ
ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ

ј}

елики проблем истраживаља Природе могуће је сажети у ова два
основна питаља (Стјуарт Мил): Које су йреШйосiйавке, у нај.мање.м
.моzуhе.м броју, које би, каg се йрихваiuе, имале за резулiйаiй peg При
роgе Шакав какав йосiйоји?

Који су ~ио ойш~Тtи искази, нај.мање бројни, из којих се .моzу извесШи све
йравилносiйи које йосiйоје у Прироgи?
Одговору, идеалном циљу коме асимптотски стреми филозофија при

роде, приближавамо се сваки пут кад успемо да сведемо неку групу феномена
на исти процес, на исти iйий .механизама.

Но, у огромном ша,ренилу чиљеница сваке врсте наилази се на сваком

кораку на сличности, слагаља, аналогије, које су често запаљујуће, чак и изме
ђу чиљеница које, како изгледа, немају никаквих конкретних међусобних веза.
Остављајући на страну прецизне сличности геометријских фигура, као и савр
шена слагаља кретаља материјалних система, а такође и оне чији разлог лежи
у истоветности љихове конкретне природе, веома често се

cpehy чиљенице ко

је изгледају различите и међусобно удаљене, а које се, међутим, разликују са
мо спољашљом формом, одећом која их покрива. Довољно је указати на мно
гобројне сличности, површне или дубоке, које инспиришу метафоре и ком
парације којима се у сваком тренутку служи исто тако добро језик науке као и
обичан говор.

Међу многобројним аналогијама, најтачније и најпотпуније су, сасвим
природно, оне на које се наилази у области феномена из егзактних наука, а по

себно оне које постоје између механичких и физичких појава. Ове аналогије су

* Као што је у nотnису nриказаноr наслова књиrе Notice sur les travaux scientiflques
de

М.

Michel Petrm,itch (Paris, 1922)

наведено, овде доносимо у целости Петровиhев текст

о математичкој феноменологији у nреводу др Душана Адамовиhа, nроф. унив.
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веома бројне, и неко мноштво физичких феномена могуhе је довести у везу са
извесним механичким феноменом који

специфичних својстава и који

he

he

му бити сличан по неком скупу

га у неком погледу илусйlроваiuи. Елементи

са веома различитим конкретним значељима у двама феноменима често игра

ју сличне улоzе и та сличност улога повлачи, у великом броју случајева, сли
чност у одговарајућим једначинама и у последицама које из љих проистичу.
Аналогије су, на том подручју, често тако потпуне да сваки резултат добијен у

проучаваљу неког феномена може одмах бити пренесен, уз специфично пре
вођеље, на неки други феномен, који је са првим сасвим диспаратан.

Познате су огромне користи које су аналогије донеле различитим нау
чним гранама, а посебно у математичкој физици, тиме што су омогуhиле у

многим случајевима да се нека довршена теорија са извесне масе појава пре
несе на подручје сасвим друкчије природе и да тако послужи као водич у истра

живаљима, сугеришуhи чак нека откриhа. Али, зар не би било .мozyhe, њихо
во.м йоzоgно.м анализом, йрийисайlи им gалекосежнији go.мei"ii и йриgайlи и.м

извесну сушйlинску научну вреgноаu? То је питаље које поставља Г. Петро
вић, који прецизира своју идеју у више радова и расправа.

Најпре, свака аналогија састоји се у постојаљу неког скупа (F) чиљеница
које приказују оно што је заједничко чиљеницама

јом. Скуп

(F)

(G)

обухваhеним аналоги

је оно што Г. Петровић назива језzро.м анало'iије за групу

(G).

Језгро аналогије може садржат,и чиљенице које се односе на Шокили на

.механизме појава из групе: посебно је са становишта формулисаног проблема
занимљив случај кад оно истовремено садржи обе врсте чиљеница. Г. Петровић

је дошао на идеју да искористи таква језгра аналогије за грађеље једне ойшLuе
фено.меноло2ије која обухвата феномене свих врста и свих конкретних природа,
и он је то учинио на начин који се сумарно приказује у следеhим параграфима.

*
Најпре, постоји известан начин унифор.мизације језгара аналогије, тј.

изражаваља скупа

(F)

у облику који

he бити исти за све феномене из групе (G),

било какве да су љихове конкретне природе.

С једне стране, постоји поступак описиваља феномена, ма какви они би
ли, такав да су специфичности љиховог Шока сажето приказане начином кре

таља једне фиzуршuивне Шачке феномена, дефинисане у хиперпростору си

стемом координата изабраних тако да у сваком тренутку конфигурација си
стема одређује стаље које одговара чиљеници коју истиче феномен. Сличносйl

у Шокови.ма феномена неке 2руйе ozлega се онgа у зајеgнички.м сйецифично
сШи.ма које йоказују крейlања og'ioвapajyhиx фиzурайlивних Шачака. Поступни
или нагли прелаз са црвене на зелену боју и погоршаље неке болести изража
вају се једном истом особеношhу одговарајуhих фигуративних тачака: љихо

вим помераљем у правцу координате која одговара боји, или степену болести,
а у позитивном смеру тог правца; еволуција феномена ка неком коначном ста
ционарном стаљу биће изражена приближаваљем тачке извесном асимптот

ском положају; периодичност феномена проласком фигуративне тачке кроз
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исте положаје у временским интервалима исте дужине, итд. Што сличност
тока буде потпунија, то ће више бити заједничких особености кретаља фигу
ративних тачака феномена из групе.

С друге стране, појму уло2е може се дати облик који не зависи og кон
креШне йрироgе носилаца уло2а, а иciuo Шако је независан

og йрироgе йосле

gица које су са њима йовезане, као што су геометријски појмови независни од
конкретне природе објеката на које се односе. Дешава се, заиста, да се у бес

крајној разноврсности специфичних улога, повезаних са носиоцима чије су
конкретне природе неизмерно различите, могу разазнати Шийови уло2а који

се понављају у безбројним специфичним облицима у свету конкретних фено

мена. Такви би, на пример, били типови улога који се могу назвати импулсивним
или депресивним, релативним, резистентним, ритмичним, испрекиданим узроци

ма; улогом инерције, везе, сметље; улогом изазивача или подстрекача; регула
тивном или компензаторном улогом; координирајућом улогом, итд.

Тако, униформизирано језгро аналогије конституише важан математи
чки појам. Као и језгро сличности сличних полигона које се састоји у једнако
сти углова, тако пропорционалност хомологних страна, међусобне и са пара

метрима полигона, трансформише сличност у једнакости; исто тако, јез2ро
анало2ије јеgне 2руйе чињеница, ма /СОлttко оне мо2ле биШи gисйараШне, Шранс

формиИtе њихову сличносiu у јеgнакосШ. Свака сличност, од најпотпуније
математичке аналогије до најнеодређеније сличности, може се скупити у је

згро у коме ће ишчезнути све оно што је у љој било нејасно и остаће само оно
што је стварно истоветно у тој сличности.
Посебности тока и механизама, садржане у језгру неке групе феномена, не
променљива су међусобно везане; оне доводе без измене, као своју непогрешиву

последицу, одређени скуп специфичности тока које се за љих везују. Један од
вековних проблема Опште феноменологије састојао би се онда у следећем:

Kag

се расiiолаже квалиiiiаiuивни.м и квaнiiiuiiiaiiiuвнu.м iiogaцu.мa о

.механиз.му феио.меиа, cagpжauu.м у језiру аналоiије iioc.мaiiipaue
вugeiiiu ciieцuфuчuociiiu iiioкa везане за

ipyiie, iipeg-

iuy ipyiiy.

Проблем је из домена математичке анализе и састоји се у формираљу
диференцијалних једначина помоћу којих се аналитички изражавају подаци о

механизму, у интеграцији тих једначина и у конкретној интерпретацији анали
тичких чиљеница садржаних у интегралима и у самим једначинама, или у ква

литативном испитиваљу једначина. Тако схваћена теорија схемаШизовала би
диспаратне феномене који образују једну групу аналогије, сводећи их на неку
врсту заједничког скелета који би одговарао час једном, час другом феномену
из групе, према конкретним значељима који ће се давати елементима схеме.

Такав један скелет представљаће језгро аналогије групе.

ПРИМЕР ЈЕДНОГ УНИВЕРЗАЛНОГ ЈЕЗГРА АНАЛОГИЈЕ
Све што се догађа у току времена састоји се из варијација једног система
(и 1 , и 2 , ...• и 11 ) у времену, где број

n

може бити коначан или бесконачан. Неко
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тренутно стаље у току феномена одређено је конфиzурацијом система у
уоченом тренутку, тј. скупом вредности које узимају елементи и 1 , и 2 , ••. ,

u11 у том

тренутку. А сам феномен састоји се у низу промена, континуираних или дие

континуираних, које трпи систем у току времена. О томе ће се добити извесна
слика помоћу начина кретаља фиzураiuивне iiiaчкe М система у простору са и
димензија, при чему су координате те тачке вредности и 1 , .•. , и 11 система.

Систем је слобоgан када су произвољне промене свих елемената система
могуће, што ће рећи кад систем допушта произвољно кретаље своје фигура
тивне тачке. Систем је са везама ако су могуће произвољне промене само за
неки број

k љегових елемената u1, .•• , щ, а промене осталих елемената одређене
су променама елемената и 1 , ••• , щ. Кретаље фигуративне тачке тада је оzрани
чено везама. Ове су фиксне или деформабилне према томе да ли могуће про
мене система, са тим везама сагласне, зависе само од конфигурације система,
или пак такође зависе од тренутка у коме се посматрају. У оба случаја, нај

ойиtШије креiuање й1ачке М, саzласно са везама, cвogu се на њено слобоgно
креШање на неком варијеШе~uу

V pega k у йроаuору са u gимензија.

За скуп к међусобно независних параметара који у сваком тренутку
одређује положај тачке М на варијетету

V може се тако сматрати да одређује
N у простору са k димензија. НајойшШије креШање Шачке М на вари
јеШеШу V, саzласно са везама, cвogu се на слобоgно креШање Шачке N у йросШо
ру са k gимензија. Скуп тих k координата представља редуковани систем по
сматраног феномена, а N је љегова реgукована фиzураUiи(?на Шачка.
тачку

Опис неког феномена са

n елемената

и са

k

степена слободе онда је под

једнако могуће свести:

1.

или на опис везано2 кретаља тачке М на неком варијетету реда

k у

простору са и димензија (примарни систем);

2.

или на опис слободног кретаља тачке

Nу

простору са

k димензија.

Дескриптивни систем феномена биће холономан или нехолономан према

томе да ли је кореспонденција између тачака М и
у љеном простору са

k

N

таква да положај тачке

димензија потпуно одређује положај М у простору са

N
n

димензија, или је, пак, за то одређиваље потребно прецизирати начин кретаља

који је тачку

N

довео у посматрани положај.

Систему (примарном или редукованом) придају се йасивне уло2е у меха
низму феномена, док се скупу свих феномена који намећу промене кроз које
се феномен изражава додељују акtuивне улоzе у том механизму. Стављаље у
покрет, функционисање механизма, доводи одређен скуп чиљеница кроз које
се феномен манифестује. Овај скуп је у сталној вези са природом постојећих
веза између активних и пасивних улога у механизму феномена; ове везе, ана
литички изражене, доводе до једначина феномена. До тог аналитичког израза
долази се на следећи начин.
Када, у току феномена, један елемент и почиље да се меља у присуству

неког скупа (Е) околности, том скупу, посматраном као узрок варијација еле
мента и, приписује се моgификујуhа тежља у односу на тај елемент. Та тежља
утолико је јача уколико се елемент а, директан објект тежље, у љеном прису
ству брже меља. Улога модификујуће тежље састојала би се тако у намеШању
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модификација дескриптивног система феномена, тј. у наметаљу извесног кре
таља љеговој фигуративној тачки; сматра се да би те модификације биле ну
жна произведене ако не би биле ометане присуством других чиљеница које их

отежавају или чак љихово оствареље чине немогућим, упркос постојаности
активне модификујуће тежље.

Претпоставља се, шта више, да се и сам елемент инерцијом супротставља
променама и да у сваком тренутку, да би му наметнуо мељаље, скуп (Е) уводи

у игру једну модификујућу тежљу чији је интензитет једнак величини инерци
је тог елемента. Но, сматра се да величина инерције варира непосредно услед
брзине варираља елемента, йри чему коефицијенШ инерције или сйецифична
инерција елемеюuа представља величину инерције за брзину варијације јед

наку јединици. У транслаторном кретаљу, на пример, овај коефицијент се на
зива масом покретног објекта; у ротационим кретаљима то је момент инерци
је тела; у променама које трпи јачина струје услед електричне батерије умет

нуте у коло тај коефицијент је електрични отпор кола, итд.
Ј а чин а модификујуће тежље која припада скупу (Е), у посматраном
тренутку укљ уче на у игру ради наметаља промена елементу и и да би била у

одређеном односу са величином инерције која јој се супротставља, мељала би
се, дакле, такође и сама из тренутка у тренутак у директној зависности од бр

зине самих промена и од специфичне инерције елемента. Апсолутна величина
производа ова два фактора служила би као мера интензитета, у исти мах и

инерције и тежље којом скуп (Е) настоји да победи ту инерцију. Модифику
јућој тенденцији у сваком тренутку придавао би се смер, позитиван или нега

тиван према томе да ли би елемент и у присуству скупа (Е) расШао или ойаgао
у том тренутку. У првом случају узрок је и.мйулсиван, у другом он је gейресиван.
Ово би био један начин накнаgно2 мереља модификујуће тежље, тј. ље
ног оцељиваља према променама за које се узима да их је наметнула елемен

ту. Али, има скупова (Е) са којима је повезан неки ciiiaлaн закон који допушта
йpeiiixogнo мереље тежље на следећи начин: унапред би се знало да се фено

мен дешава као да тежља да се покреће елемент и, повезан са (Е), варира и
сама у току дешаваља феномена према неком сталном закону, који није под

ређен начину на који се ефективно меља брзина варираља елемента у току
феномена. Помоћу једног таквог закона, без потребе да се познају промене

елемента које су љегове последице, могу се проценити модификујуће тежље
скупа (Е) у љима самима и унапред, и то за онај тренутак за који се то жели.
Такви би били, на пример: узроци који се не мељају у току феномена; перио

дични узроци; узроци сразмерни величини једног елемента проблема, или пре
корачељу те величине преко неке сталне величине, или квадратном корену

тог прекорачеља, или величини инерције неког елемента различитог од

директног објекта посматраног узрока, или дивергенцији неке промене на коју
делује директан узрок, итд.

Све у свему, ово значи прикључиваље модификујућих тежљи сваке врсте
механичким силама у правом смислу речи. Такво прикључиваље пружа могу
ћност проширеља теорије деловаља сила на активне узроке свих врста и

природа, које са механичким силама имају као заједничко само тип улоге у ме-
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ханизмима одговарајуlшх феномена. Основни проблем математичке феноме

нологије своди се тако на проблем кретаља у простору са

n димензија и решава

се интуитивним прошириваљем класичних метода коришћених у обичном про
стору.

На тај начин, сама дефиниција модификујуће тежље доводи до фунда
менталних ј едначина облика
dи·

m·-.1 =~Х··
./ dt
.JI'
где су

X;i

модификујуће тежље које се директно примељују на елемент и;, а т;

је специфична инерција елемента.
Помоћу веза у примарном систему (и 1 ,

u2,

••• ,

u11 )

прелази се са кретаља

примарне фигуративне на кретаље редуковане фигуративне тачке, помоћу
класичног поступка обичне механике. Од различитих трансформација тих

једначина, једна је од посебног интереса због своје општости, једноставности
и лаке применљивости: то је трансформација до форме идентичне са оном

једначина Г. Апела у обичној механици
де
дqi-

--Q·
где су

qi

1

·

(i = 1,2, ... ,k),

елементи редукованог система, е

- израз који зависи од тих елемена

та и од веза којима је примарни систем подвргнут, а Qi су изрази који зависе од
везе и од модификујућих тежљи повезаних са елементима примарног система.
Апелове једначине примељују се исто тако добро на нехолономне као на
холономне системе. У случају ових последљих, оне се могу трансформисати на
начин идентичан ономе на који је Лагранж трансформисао једначине дина
мике:

(i = 1,2, ... ,k),

где Т зависи само од елемената система и од веза, а величине

Qi

истовремено

зависе од веза и од модификујућих тежљи. У случају нехолономног система
изразима

Qi додају се корективни чланови, једнаки нули за холономне системе.

Када, уколико је систем холономан, модификујуће тежље проистичу из

неке функције сила (феномени са потенцијалом), једначине се могу свести на
Хамилтонов канонички тип.
Једначине такође могу бити написане, и то на различите начине, у

конgензованом. облику, као што су, на пример, следећи облици.

1.

За сваки феномен, са холономним или нехолономним системом, по

стоји одређена функција Ф која зависи од система и од дејствујућих узрока и
таква је да се диференцијалне једначине феномена подударају са онима које

изражавају услове да Ф буде минимум. (Апелова енергија убрзаља).
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2.

За сваки конзервативни феномен постоји парцијална диференцијална

једначина (Јакобијева једначина) која зависи од система и од дејствујућих
узрока и таква је да се једначине система добијају, у коначном облику, једном

потпуном интеграцијом ове једначине. Следећа чињеница, до које доводи гео
метријска интерпретација те једначине, од капиталне је важности за Матема
тичку феноменологију:

Сваком конзерваiiiивиом феиомену ogioвapa јеgна класа N вapиjeiiie
iiia чијu је peg јеgнак ciiieiieнy слобоgе к cиciiieмa и која је iiiaквa ga су iiроу
чавање феномена и iiроучаваље iеоgезијских линија па вapиjeiiieiiiy N иgен
iiiични iiроблеми.

3.

За сваки феномен са холономним системом, постоји одређени инте

грал који зависи од система и од дејствујућих узрока и такав је да се диферен
цијалне једначине феномена добијају кад се прва варијација интеграла изјед

начи са нулом (Хамилтонов принцип најмањег дејства).
Интеграција одговарајућих диференцијалних једначина доводи тада до
закона кретања фигуративне тачке феномена, што ће рећи до самог описа

тока феномена. Будући да су диференцијалне једначине само аналитички
израз Шийа механизма йојаве, у коме су сви чиниоци изгубили своје конкретно

значење, задржавши само оно што је суштински карактеристично за Ший њи
хове улоzе, природно је што ће диспаратни феномени које производи један од
фактора који играју исти тип улоге испољити исте особености свог тока. Та

кав један опис, који се везује за исти тип механизма, представља ойиtШу щему
која на исти тип своди мноштво феномена свих врста и свих конкретних при

рода. Та шема онда сажима скуп

(F)

чињеница које образују аналошко језгро

групе феномена које он обухвата и који тако постају међусобно аналиШичкit
еквиваленШни.

Услови такве једне аналитичке еквиваленције могу се, уосталом, изрази

тИ у прецизном и кондензованом облику. Како се диференцијалне једначине
групе, написане у облику Г. Апела, добијају диференцирањем само једне функ
ције Ф повезане са механизмом

-

типом групе, услови за аналитичку еквива

ленцију феномена у групи састоје се у следећем: йтuребно је и gовољно

ga се

функције Ф које ogzoвapajy свим феноменима из zруйе меЬусобно разликују
само сабирцима који не зависе

og елеменаШа йо којима Шреба врщиШи gифе

ренцирање о коме је реч. У случају конзервативних феномена, постоји вари

јетет

V, одређеног реда у хиперпростору, који карактерише својство да се ток

феномена добија погодним изражавањем специфичност:И у вези са геодезиј

ским линијама у

V. На пример, за групу феномена било каквих конкретних

природа који су аналитички еквивалентни кретању једне материјалне тачке у

равни под дејством централних сила које зависе само од растојања, заједнички
варијетет

V је нека површина револуције.

Да нека

ipyiia

конзервативних феномена iipegciiiaвљa

iiiички еквиваленiiiних феиомеиа, iioiiipeбuo је и gовољно
имају сви зајеgно јеgан иciiiи ogioвapajyhи вapиjeiiieiii

V.

ga

ipyiiy

анали

iiiи феномени
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*

Сваки механизам повлачи известан број особености тока које он намеhе
феноменима које обухвата и које су нужне последице самог љеговог устрој
ства. Тако, на пример, акција неког депресивног узрока директно супротног

инертности феномена и која се троши, дејствујуhи, непосредно услед произведе
ног ефекта повлачи постепено опадаље ефекта и љегово све спорије гашеље.
Кад неки тренутни узрок тежи, својим импуслом, да поремети природни
ток неког веh постојеhег феномена, појавиhе се или неhе у зависности од
тренутка или узрока, а нарочито

he,

у зависности од величине и смера инер

ције феномена у том тренутку, ефект импулса бити веома осетан или неосе
тан, са свим прелазима између ових крајности. У случају, од нарочитог интере

са за објашљеље великог броја природних феномена, у коме се појављује више
узрока који дејствују с прекидима и чији је смер увек, у тренутку кад се поја
вљују, супротан смеру мељаља карактеристичног елемента феномена, при
чему су ти узроци утолико јачи уколико је та брзина знатнија, протицаље љи

ховог ефекта приказаће се осцилаторном кривом са веома амортизованим
осцилацијама, од којих се само врло ограничен број може осетити.

Извесни феномени хемијске динамике регулисани су следећим механи
змом: од

n карактеристичних

елемената, везаних околностима које уводе

n- 1

релација између љих, сваки варира под дејством импулсивног узрока непо
средно супротног инерцији феномена, при чему сваки узрок слаби у мери у
којој производи свој ефект, ишчезавајући кад ефект достигне извесну грани
чну величину. Такав механизам

-

тип повлачи чиљеницу да

he

се сваки еле

мент увећавати у току феномена, али све спорије и спорије, асимптотски теже
hи ка једној вредности коју неhе премашити; феномен као такав, збирна слика

варираља елемената, тежиће прогресивно, али све спорије, на једном ста
ционарном поретку из кога неће изаhи.

У случају феномена са једним елементом изложеним акцији два супрот
стављена узрока, од којих је један импулсиван и променљиве јачине, а други
депресиван и са сталним кашљељем, тј. са интензитетом који се меља у дирек

тној зависности од произведеног ефекта али одговара једном ранијем тре
нутку, ефект

he

бити суперпозиција једног константног феномена и делими

чних феномена који се расипају са различитим брзинама, једни према неком
експоненцијалном закону, други, уведени помоћу закашљеља, са амортизо

ваним осцилаторним варијацијама, различитих амплитуда и периода. Дели
мични експоненцијални феномени све више и више слабе у току феномена, и
то утолико брже уколико је коефицијент активитета променљивог узрока

веhи и специфична инертност елемента слабија. Резултујуhи феномен тежи ка
неком финалном и асимптотском стаљу вршеhи око тог стаља низ амортизо
ваних осцилација. Феномени који чине једну пространу групу потичу од поре

меhаја које изазивају директни периодични и слаби узроци у феномену који
већ постоји и који се састоји из сдабих периодичних осцилација система око
неког стабилног равнотежног стаља. Тада, уколико се период ниједног реме

тећег узрока не подудара са периодом првобитних осцилација система, р'езул
тујући феномен састојаће се у суперпозицији првобитних осцилација и једне
друге врсте периодичних осцилација које потичу од тих узрока, а утолико ће
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бити значајније уколико

he

се период првобитних осцилација маље разлико

вати од периода овог узрока. У случају кад је разлика ова два периода врло
мала та амплитуда је веома велика.

Све оно што намеhе појачаље неког директног импулсивног или слабље
ље неког депресивног узрока у извесном феномену обележава свој утицај на
љегов ток било појачаљем рашhеља, било успораваљем опадаља каракте
ристичних елемената феномена, и обрнуто. Тако, уколико се у току неког фе

номена са једним елементом, у коме је скуп (Е 1 ) директних импулсивних уз

рока јачи од скупа (Е 2 ) директних депресивних узрока, појављује неки секун
дарни узрок који тежи да појача (Е 2 ) или да ослаби (Е 1 ), тада

елемент

he

почети да расте, али све спорије и спорије; у тренутку у коме се (Е 1 ) и (Е2 )
изједначују по интензитету он

he достиhи максимум,

после кога

he

почети све

брже и брже да опада. Скуп С индиректних узрока (секунда рни узроци, поре

меhаји, фактори који утичу) може вршити:

1. утицај С 1

на скуп (Е);

2.

утицај С 2

на скуп (Е 2 ). Сваки од та два утицаја може бити појачавајуhи, ослабљујуhи или

неосетан у односу на (Е 1 ) и (Е 2 ). Како љихов смер показује знак утицаја С 1 и

С 2 , при чему знак О (нула) одговара случају када је утицај неосетан, ови утица

ји се могу дати у следеhих девет комбинација.

Природа комбинације

Комбинације

cl и с2
+ cl- с2
- cl + с2
+ cl + с2
- с1- с2
+ с1

у односу на

акција

-

cl

Утицај на ток
феномена

у односу на с2

импулсиван

депресиван

појачавајуhи

депресиван

импулсиван

ослабљујуhи

импулсиван

импулсиван

неизвестан

депресиван

депресиван

неизвестан

импулсиван

неосетан

лако појачавајуhи

депресиван

неосетан

лако ослабљујуhи

о- с2

не осетан

депресиван

лако ослабљујуhи

о+ с2

неосетан

импулсиван

лако појачавајуhи

0+0

неосетан

неосетан

никакав

+О

с1 +о

Квантитативни или квалитативни подаци о релативним величинама С 1 и

С 2 или о начину љихових мељаља док траје феномен водили би до прецизнијих
сазнаља о току феномена и омогуhили би предвиђаље разних других специ
фичности тог тока.

Многи слични примери на које је указао Г. Петровиh дају више јасноhе

љеговом размишљаљу и чине очигледним оно што је битно у аналошким је
згрима диспаратних феномена.

ПРИМЕНЕ НА ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ
Аналошка језгра у претходном облику препознају се на сваком кораку у

свету природних појава. Шаренило које споља обележава особености једне
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групе аналогних феномена најчешће долази од разноврсности спољних обли
ка у које су одевени одговарајући фактори који играју исту улогу у меха
низмима феномена, као и од разноврсности конкретних форми којима се
споља манифестују посебности токова непроменљива повезаних са типом ме
ханизма заједничким феноменима групе. Тако се:
Импулсивни узрок препознаје час у облику привлачне силе материјалних
тачака, час као сила трансформације у хемијским реакцијама, час као разорна

сила микроба у некој болести, час као импулсивна снага срца која регулише
притисак и брзину протицања крви, као покретачка снага идеја, као полити
чка тенденција, итд.
Депресивни узрок манифестује се као тежина у неком феномену подиза
ља, као тежња светлости да смањи притисак воде у ћелијама цвета, као фаго
цитарна функција микрофага или макрофага у току развоја неке болести, као
смирујуће деловање стезањем капилара које тежи да смањи притисак и брзину
протицања крви, као депресивно дејство извесних афективних стања која
спутавају, па чак и парализују покретачку снагу идеја у произвођењу вољних
аката, итд.

У феномену падања тела у празном простору, улогу..,непроменљивог
узрока игра тежина; улогу периодичног узрока игра електромоторна сила у

феноменима наизменичне струје; дејство светлости у испуштању мириса ми
ришљавог цвећа; компоненте привлачних сила Сунца и Месеца у феноменима
плиме. У болести коју изазивају микроби, улогу растућег узрока играју бак
цили који се репродукују и шире по организму; у току развоја бакцила, улогу
опадајућег узрока преузимају дејство светлости и бактерицидна и антиток

сична својства течности у организму. Испрекидани подстицаји срчаног миши
ћа у различитим физиолошким појавама играју улогу испрекиданих узрока, итд.

Улогу реактивног узрока, који настаје при самој појави модификација
неког система које намећу други импулсивни или депресивни узроци, а који се
супротставља тим модификацијама

-

било какав да је њихов смер, игра час

електромоторна сила индукције, час реакција мрежњаче изазвана светлосним

надражајима, час разне реакције у друштву, итд.
На улогу инерције наилази се час у механичкој инерцији у транслатор
ном кретању, час у центрифугалној сили у ротационом кретању, час у разли

читим електромагнетним силама у електричним појавама, час у снази нави
ка, итд.

Улогу подстрека (изазивача) игра час муња која изазива експлозију, час

успостављаље електричног контакта који одређује снажну хемијску реакцију,
као и ситни и по себи безначајни догађаји који покрећу значајна збивања, итд.

Улога везе препознаје се у чињеници да је нека покретна тачка принуђе
на да стално остаје на извесној кривој или на извесној површини; у Мари
отовом закону који регулише еластичне деформације идеалних гасова; у
Кирховљевим законима који регулишу расподелу електрицитета у мрежи

проводника; у закону пропорционалности између количина хемијских суп
станци потрошених у некој хемијској реакцији и количина производа реакци-
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је; у различитим корелацијама између физиолошких и психолошких феноме
на (разне рефлексне корелације; асоцијације идеја, итд.).
Регулативна улога је она коју намеће, на пример, регуларизација брзине
замајца парне машине, регулисаље осмотског притиска у организму, као и оно
дисаља помоћу гасних мехура на површини неких водених животиља, компен
зација између промена амплитуде дисаља код неке животиље и мељаља
љихових учесталости у току сужаваља и ширеља дисајних путева, регулативно

деловаље понуде и потражље у економским феноменима, итд.
Заједничке одлике тока наметнуте одређеним типом механизма разним
диспаратним феноменима, оденути у конкретна значеља која обухвата посма

трани специфични природни феномен такође се споља изражавају конкрет
ним особеностима које су бескрајно разноврсне у зависности од специфичне
природе феномена.
Тако се рашћеље неког елемента испољава час као увећаље транслације
или ротације у кретаљу, час као поступно мељаље неке боје којим се прелази
са црвене на љубичасту боју, час као загреваље неког тела или све јача и јача
електрична струја, убрзаље неке хемијске реакције, погоршаље неке боле
сти, итд.

Опадаље неког елемента може се испољити као промена боје у смеру

супротном претходном, хлађеље неког тела, успораваље хемијске реакције,
ублажаваље болести. Веома нагло опадаље може се испољити као судар тела,

као феномен мутације у току еволуције неке животиљске или биљне врсте,
као тренутна коагулација колоида.
Пролазак неког елемента кроз нулту вредност испољава се, на пример,

као систем црних линија или пруга у појавама интерференције; пролазак кроз
неку угласту тачку дијаграма показује, у случају кад је то дијаграм растворљи
вости кристализованих тела, извесну алотропску модификацију или неку про
мену хидратације тела, или пак међусобно мељаље два тела у раствараљу, итд.
Осцилаторни карактер манифестује се час осцилацијама зидног сата, час
појављиваљем наизменичне електричне струје, узастопним смељиваљем, по

горшаљем и ублажељем неке болести, осцилацијама трговачких послова у не
кој земљи, итд.

Прогресивно слабљеље осцилације препознаје се у прогресивном зау

стављаљу зидног сата кроз низ све маље и маље осетних осцилација; у прогре
сивној униформизацији наизменичне струје кроз низ све слабијих и слабијих
наизменичних смељиваља; у амортизовано осцилаторном карактеру надра

жљивости при сталним дражељима фарадизацијом, или надражљивости нер

вног центра, или осетљивости мрежљаче према светлости; у начину фато
хемијског дејства светлости, итд.
Периодичност мељаља неког елемента или система елемената испољава

се у пролажељу покретног тела кроз исте положаје у једнаким временским

интервалима; у периодичном варираљу јачине мириса цвећа под утицајем сун
чеве светлости; у периодичном враћаљу подизаља и спуштаља нивоа мора у
појавама плиме и осеке; у ритмичким кретаљима у организму; у периодичном

враћаљу трговачких и економских криза.
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Специфичностй: заједничког тока, које потичу из једновремености инди
видуалних понашаља елемената система, јављају се исто тако у најдиспарат

нијим спољашљим облицима. Оне се могу манифестовати у облику трајек
торије покретне тачке, чиљеницом да тачка остаје стално на одређеној повр
шини или кривој; сложеним кретаљем полуге, ланца, чигре, сликом коју даје
ширеље таласа на површини неке течности; различитим феноменима интер

ференције; укупном сликом стаља неке болести, неке климе, економског,
политичког, финансијског стаља неке земље, итд.

*
На основу претходног. назире се могућност да се изврши класификација
феномена свих врста: механичких, физичких, физиолошких, социолошких
итд., у зајеgничке i'йийове механизама, под условом могућности распознаваља
одговарајућих елемената који у феноменима о којима је реч играју улоге које
им додељују претпостављени тип механизма. А важно је добро уочити да све
ово никако не йреШйосШавља унайреg

ga

су ~ии елеметuи и факiiiори искљу

чиво механичке или физичке йpupoge. У склоп одређеног механизма

-

типа,

као и у последице које из љега проистичу, улазе само улоге; те улоге могу исто
тако добро играти хомоло2ни чиниоци са подручја хемије, физиологије, пси
хологије, социологије итд., као и они механички или физички у правом смислу
речи. Исто тако, чиљенице које композиција неког механизма- типа повлачи
и намеће као последице могу се споља изразити исто тако добро конкретним
чиљеницама психолошког, социолошког итд. реда, као особеностима кретаља
у правом смислу речи.

На пример. механизам феномена осцилијуће надражљивости срца, који

се састоји у томе што скупљаља и ширеља изазвана низом тренутних надража
ја варирају са временом протеклим од претходног надражаја, и то на ритмичан

начин, сводљив је на следећи тип механизама: поремећаји изазвани дискон
тинуираним низом тренутних узрока који се јављају са прекидима и међусоб
но су једнаки у неком феномену који већ постоји и, у свом природном току,
показује осцилаторно понашаље. Улогу карактеристичног елемента игра
величина надражљивости мерена величинама позитивних и негативних кон

тракција; ону испрекиданих узрока или испрекиданих надражаја. Чиљенице
које имају као последице такав тип механизма у пуној су сагласности са чи
љеницама психолошког реда које откривају посматраље и експеримент.
Исти тип механизама препознаје се у електричном феномену који чини
основу "поступка сигнала за зауздаваље" Сер В. Томпсона, употребљеног у

подморској телеграфији, поступка који се састоји у слаљу у кабл тренутних и
испрекиданих електромоторних сила, при чему су тренуци слаља изабрани

тако да се пријемни систем амортизује најбрже могуће и на тај начин се
оспособљава за нове преносе.
Исти такав тип механизма управља феноменом надражљивости нервног

центра; као и оним осцилација на мрежљачи; затим, електричним феноменом
који се догађа у стално коришћеном поступку за довођеље галванометра што
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ближе нули и за љегово одржаваље у том стаљу помоћу низа испрекиданих
контаката. Вероватно је да исти тип механизма такође регулише деловаље
вакцине на ток неких болести проузрокованих микробима, где би ефикасност

вакцине варирала, на начин који би се могао предвидети, са тренутком кад је
вакцина била дата.

Механизам феномена плиме и механизам периодичних мириса које испу

шта цвеће у току смељиваља дана и ноћи припадали би такође истом типу ме
ханизама који би се састојао у мељаљу једног елемента под утицајем извесног
скупа периодичних узрока са истим периодом. Његови карактеристични еле

менти били би: висина нивоа мора на посматраном месту и јачина мириса;
улогу периодичног узрока у љему би играле компоненте привлачних сила Сун

ца и Месеца у феномену плиме, а деловаље светлости у испуштаљу мириса
цвећа у другом феномену.
Механизам осциловаља економских феномена који проузрокују перио
дичне трговачке и економске кризе могао би се објаснити једним механизмом

који припада следећем типу: акција два узрока, од којих је један импулсиван и
почиље да расте, па потом долази до заустављаља тог рашћеља, а други је
депресиван са закашљељем и са рашћељем сразмерним рашћељу ефекта

импулсивног узрока који одговара једном ранијем времену у току кога је овај
последљи узрок био у порасту. Механизам би био исти као онај којим се обја

шљава осцилаторни ток ефекта фотохемијског дејства светлости на осетљиви
слој. Улогу импулсивног узрока, коју је у последљем од поменутих механиза
ма играла непосредна тежља светлости да измени со сребра у слоју, играо би
економски феномен преко скупа фактора који наводе на спекулацију; улогу
реакције слоја која производи, са извесним закашљељем, извесну инверзну
модификацију овога, играла би у другом феномену чиљеница нагомилаваља

рокова плаћаља која укључује у игру, такође са извесним закашљењем, оба
везе које произлазе из орочених операција.
Механизам крме Т. Риба приписује произвођеље вољних чинова може се,

у главним цртама, свести на следећи општи тип: један скуп импулсивних узро

ка (покретачке тежље идеја, утолико јаче уколико је ефективни елемент јачи)
и известан скуп депресивних узрока (депресивне и реактивне тежље повезане

са неким стаљима свести, на пример са осеhаљима које теже да спутају, ослабе,
парализују дејство импулсивних покретачких тежљи) чије комбиновано дело
ваље регулиiпу фактори који играју извесну улогу координације дејствујуhе

усред једног скупа околности (општи карактер индивидуе) који игра улогу
терена. Акција има вид нормалноi процеса када импулсивни и депресивни уз

роци варирају између одређених граница, када је улога координације онолико
значајна колико би требало да буде према самој својој дефиницији и када те
рен врши свој утицај тако да деловаље једног или више узрока не буде ни
сувише фаворизована, толико да пређе извесну границу, ни да буде неосетно
или никакво. Кад сви ови услови нису истовремено испуљени, процес улази у

йаШолоиtку фазу, коју карактеришу одређене аномалије, било импулсивних
било депресивних узрока, било фактора са координирајуhим улогама, било
терена. Дубља анализа природе и расподеле ових различитих улога, као и

последица које доноси љихово ступаље у игру, истиче коякретне особености
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психолошког феномена у љеговом нормалном стаљу и у љеговим патолошким

фазама. Феномен добија вид борбе импулсивних и депресивних фактора, чије
околности, перипетије, исход и епилог илуструју на савршен начин и оне мале
психолошке чиљенице кроз које се испољава феномен.

Кроз мноштво сличних примера, поменутих и темељно размотрених у
теорији Г. Петровиhа, назире се могуhност разумеваља у општим типовима
механизама великог броја феномена, иначе неприступачних "механичким

објашљељима"- уколико се реч "механички" узме у буквалном и уском значе
љу које јој се обично даје.
Али подручје примена механизама -типова знатно је проширено и изван
области обичне механике, следеhим чиљеницама:

1.

На првом месту, чиљеницом да, уколико су по среди квалщuаШивне

особености, средства једноставних истраживаља су, у веhини случајева, ефика
снија од прецизних инструмената квamuutuaiiiuвнux испитиваља и омогуhују
да се продре тамо где ова последља, управо због љихове финоhе, због љихове

прецизности и због услова које изискују, остају неефикасна. Тако се долази до
препознаваља: прогресивног рашhеља или карактеристичних елемената, по

стојаља максимума и минимума; осцилаторног, периодичног, прекидног карак
тера; постојаља одређеног асимптотског режима, итд. Конкретно тумачеље
оваквих чиљеница омогуhиhе да се, у великом броју случајева, сазна све што
је потребно знати о посматраном феномену.

2. На другом месту, чиљеницом да,

кад се типови колекzuивних улога при

пишу скуповима чинилаца који се не могу анализирати, могу се ипак уочити
комплексни механизми

-

типови, а да не буде неопходно да се тај колективи

тет разложи на елементе који га чине и да се познаје индивидуална улога сваке
од тих компонената. Када са напретком сазнаља, колективитет буде доступан
анализи, тако да

he

се улога која му је првобитно и привремено била додеље

на моhи разложити на комплекс улога повезаних са тим компонентама колек
тивитета, ово неhе обеснажити првобитни тип механизма, него

he

га само

употпунити и донеhе објашљеље појединости које он није могао дати. Такав
један начин упрошhаваља састоји се, дакле, углавном у извођељу узасШойних

айроксимација, при чему боља апроксимација не обезвређује претходну, маље
прецизну апроксимацију, него је само чини тачнијом и, слажуhи се са општим
ходам сазнаља, остварује се такође и сама преко узастопних етапа.

3.

На треhем месту, чиљеницом да би се у колективитету који је недово

љно познат, а састоји се из елемената

-

чиљеница, чинилаца који стварају

феномен, увек могло распознати неколико љих међу оним најважнијим, пре
доминантним, онима који одређују тип феномена са усвојеног становишта и

помоhу којих се, у најмаљу руку, објашљава оно што је битно у љему.

Yiuucaк који

gaje

ово сумарно излаiање

је Универзална механика јеgан
Шачка

cau,

ugeja

Г. ПеШровиhа је

ga,

ако

заувек uegocruuжau ugeaл, асuмйШоШска

xoga љуgскоi сазнавања ка којој he найорu бuШu ctuaлuo усмераванu,
uehe goctuuhu, ово ue важu u за КвалщuаШивну феноменоло'iију у

а uuкag је

смuслу йperuxoguux размаШрања. Не бu можgа бuло йреурањеио Illl йресме
ло

ga
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ЛИТЕРАТУРА

Извори којима се служио Михаило Петровић у ствараљу своје матема
тичке феноменологије, завређују посебну пажљу. Они су овде изложени у
следу љиховог појављиваља у кљизи, те пружају читаоцу прегледну слику о

коришћеној литератури. Неоспорно, анализа ове литературе и начина љеног
коришћеља илуструје научников однос према навођељу туђих, као и својих
резултата.

Наведимо неколико особености Петровићевог поступка.

(i)

Одсуство литературе у првом делу, читавој кљизи Фен.оменолоиtко

йресликавање се и очекивало, јер Петровић излаже потпуно своје, изворне и
оригиналне погледе, те и није било могуће наводити резултате других ствара
лаца. Значи, не ради се о немарности према другим ученим људима, већ о самој
природи научног текста којег Петровић излаже.

(ii)
(32),

Ако се изузме к.Ласично дело механике Симе Поасона из

1811. године

можемо утврдити да се Петровић користио савременом, за своје време

најновијом литературом, не старијом од пет година. Актуелност у научни

ковом раду и жеља да се находи у првим редовима знаности је очигледна. У

научној средини Краљевине Србије по први пут се јавља математичар оваквих
назора. Не губити корак са светом, било је основно професорово начело. У
корак са најновијим достигнућима у свету, али са свог становишта преко сво

јих мука и тегоба у постизаљу оригиналних прилога. Добио је добар наук од
Француза и из Париза донео многа блага која су омогућила да се Београд још

1894.

године појави на папирима светске науке.

(iii)

У овој кљизи, и уопште, у математичкој феноменологији, литературе

из математичких наука нема. Једноставно, Петровић се није позивао, нити је

читаву своју грађевину заснивао, на резултатима математике. Био је свестан

ове чиљенице, те сам указује на одсуство математике. "(Овде) је нарочито
избегнут математички начин излагаља, ради лакшег схватаља онога што се

мислило изложити. За онога који је навикнут радити са математичким апа
ратом и излагати ствари на тај начин, не би било тешко све уведене апстрак-
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ције мтuемтuизираiйи и тиме их учинити прецизнијим и потпунијим". 1 Као
што је познато, Петровићев предлог о "математизацији" феноменологије до
данашљих дана није остварен.

Уочено одсуство математичких наука у ужем смислу у феноменологији
показује много и открива прави, суштаствени поглед на Петровићево дело. Као
математичар, он је своја истраживаља о аналогијама назвао мтuемаiйичка
феноменолоzија и поред откривене чиљенице, да се тај труд није заснивао на

резултатима математике. 2 Треба бити историјски искрен и тачан, а чиљенице
то дозвољавају, те исказати суд да код Петровића, поред незасниваља на
резултатима математичких наука, нема ни доприноса у добијаљу нових резул
тата чисто математичке природе. Он је свој рад на феноменологији, очиглед

но, замрзао на нивоу језика класичне рационалне механике уносећи у таква ис
траживаља сијасет примера из механике, физике, физичке хемије, друштвених

појава. Из ових разлога у литератури доминирају радови из природних наука.
Како Петровићево учеље о аналогијама има методологију међудисци
плинарних наука, као и кибернетика, теорија система и сродне области, то смо
погледали како се професор Винер у својој теорији користио математичким
језиком. Потпуно слично као и Петровић. Доминира природан језик са повре
меним коришћељем математичког писма, дакако, већ познатим у механици и
деловима математичке физике. Професор Винер у својој основној кљизи из

1948. године Cyhemetics (New

Уогk-

London, 1961,

р.

98) пише:

"Овде смо, коли

ко је то могуће, избегавали математички симболизам и математичке методе,
иако смо били принуђени да их понегде користимо. Радимо са стварима за које
је математички симболизам одговарајући језик, и можемо га избећи једино

коришћељем других описа који су једва разумљиви за нестручљака, и који су
разумљиви једино читаоцу који је упознат са математичким симболизмом, и то

својом способношћу да те описе преведе на језик таквих симбола. Најбоље
решеље је- закључује Винер, да симболизам допунимо обимним вербалним
објашљељем."
Ако се детаљно прегледа поменута Винерова кљига, као и љегово по

знато дело Тlze

Jzuman use o.f' humaп hein,!Js- Cyhemetics and scociety (New York, 1954)

а исто то учини и са Петровићевом феноменологијом изложеној у овој б, као
и

7.

кљизи Сабраних gела Михаила Пеiйровиhа- могуће је поставити питаље,

научничку жељу, да се феноменологија, односно кибернетика излаже чисто

математичким средствима, формализацијом једне теорије. Као што смо
навели, ово до данас није урађено. Да ли је, уопште, то и могуће урадити о
"учељу о аналогијама"? Петровић ово није ни покушавао и задовољио се

1 М. Петровиh, Феноменолошко йресликавање, Београд,

1933, стр. 12.

2 Нешто слично налазимо и у раду Милутина Миланковиhа. Своје прво веhе дело

о клими Земље и другим планетама назвао је МатемаПlичка iUeopuja климе, тачније
Tlu!oгie matlu!matique des plu!nonu!nes tl~e~-тiques produits раг !а т·adiation so/aiгe (Pю·is, 1920).
На крају, Миланковиh је сам увидео да његова теорија не припада математици, те

изоставља првобитан назив и претвара га у астрономску теорију (нпр. Astronomische
Tћ.eorie dег Кlimascћи,ankungen, i!Јг Wcгde,r;an.r,: und Wideгlю/1, Beograd, 1957).
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избором рационалне механике као модела науке преко које ће исказати своје
ставове у феноменологији. Сигурно, из наведених разлога, и Петровићева

феноменологија, и Винерова кибернетика, као и данашња теорија система, не
припадају фундаменталним наукама.

(iv) Очигледно, Петровић је редовно и уредно пратио рад Париске
академије наука преко њених штампаних извештај а са седница. То је понео са

студија у Паризу

Академије:

(1889-1894) и до краја живота лично добијао свеске ове
Comptes I"endus de 1' Academie des Sciences. 3 Ово потврђује изложена

литература. Скоро све одреднице Петровић је налазио у овом угледном фран
цуском часопису. У време младог Петровића, па све до средине овог века, све

шта је ново постигнуто, оригинално, имало прво објављиваље, доспевало је у

Comptes I"endus de 1'Academie des Sciences.

На овај начин, Петровић је многе

методолошке параметре које наука тражи, зарана обезбедио, а тиме је себе
сврстао у групу научника веома информисаних, који редовно прате сва до

стигнућа.

(v)

Дело Михаила Петровића припада математичким наукама. Међутим,

не треба заборавити да је Петровић у Београду студирао природно-мате

матичке науке

(1885-1889), а у Паризу равноправно математику и физику
(1889-1893). Поседовао је две дипломе Faculte des Sciences: Licence es Sciences
mathematiques и Licence es Sciences physiques. У младости, у првим годинама рада

у науци, јавља се расправама из диференцијалних једначина, математичке

анализе, али и радовима из физике, механике, физичке хемије. 4 Ове чињенице
овде се наводе како читалац Петровићеве феноменологије случајно не би
помислио да су његова цитирања такозваних "нематематичких расправа"

нестручна. Далеко од тога. Он не само да их најстручније наводи у свом делу,
тачно и меродавно, већ их и обогаћује новим применама и моћима, како он
каже, у заједништву међу различитим појавама. Љегова цитирања Ланжевена,
Цојнера, Поенкареа, Липмана, Маха, Кирија и других, данас нам изгледају и

још снажнија и значајнија. У нашој средини на прелому два века, постојао је
учен човек који је читао и користио се најновијим научним достигнућима вели
ког света науке. У то доба, Петровић је можда био и једини у нашем право
славном свету који је проучавао и користио се Поенкареовом теоријом о тур
боленцији, Липмановим конзервативним системом у електрицитету, Максве

ловим радовима о топлоти, Ланжевеновом студиј ом о јонизованим гасовима итд.

(vi)

Назоре скромности у животу запажамо и у научном раду Михаила

Петровића. То се најбоље види у цитирању сопствених резултата. Тога, скоро

и да нема. Поменуо је само своје Еле.менiiiе .мaiiie.мaiiiuчкe фено.менолоzије из
1911. године (9), 5 академску беседу из 1900. године (З) и један рад из физичке

3 Овај угледан часоnис француске науке излази и данас, а nокренут је nосле
Француске револуције, тачније 1795. године. Један од оснивача Comptes rendus-a био је
знаменити математичар Гашnар Монж, ближи Наnолеонов пријатељ.
4 Подробније у Петровиhевој библиографији изложеној у

15.

књизи Сабраних

дела Михаила ПеШровиhа.

5 Ово дело објављено је у целини у

7. књизи Сабраних дела Михаила ПеШровиhа.
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хемије

(26).

А било је више случај ева када је то требало да уради. Нарочито у

деловима када излаже примену аналогија у конструисаљу рачунара, или када

брзини хемијске реакције придружује математички модел у облику Рикатијеве
диференцијалне једна чине. Као да је од читалаца скривао своја оригинална до
стигнућа која је наука признала и прихватила.

(vii)

У више случајева Петровић наводи изреке, мисли многих личности.

То је читава благо мудрости у Петровићевим текстовима из феноменологије.
Помиље имена аутора, али без указиваља на изворе. Овде је професор пока
зао изузетну ерудицију. Представио се као човек високе културе и великих
знаља. Његови наводи Његоша, Сенеке, Дучића, Шекспира, Исидоре, Сремца,

Божидара Кнежевића и других, те делова из Светог писма

-

откривају великог

читача, јединственог и широког распона интересоваља. Што је за теорију ана
логије било битно, успевао је читаве области кљижевности, уметности и дру

штвених појава уопште, да повеже са појавама (законима) у природи својим
аналогијама и тако успостави љихово јединство. Примера ради, наведимо Ње

гошево присуство у феноменологији. Петровић доследно записује: "Песничка
проницљивост Његошева уочила је и правилно схватила борбу у свету, и то не

само као борбу за живот у органској природи, већ као универзалну и вечиту
борбу фактора у природи, у љеном најопштијем, модерном смислу. Све то
показује да права поезија и истинска наука морају имати и да одиста имају
додирних тачака. Само што се оне одмах после таквих састанака разилазе,

свака на своју страну, једна за лепим, друга за истинама". 6
Исти је случај и са наводима из науке и филозофије. Његово указиваље

на погледе и ставове Мила, Лорда Келвина, Маха, затим на резултате Хајзен
берга, Бора, Минозија- говори нам о Петровићу као научнику који је живео
и радио окружен великом литературом моћних библиотека, као што је била
Национална библиотека у Паризу и Библиотека Математичког семинара

Филозофског факултета у Београду. 7
Рецензент Париске академије наука о Петровићевој кљизи

communs aux phenomenes disparates (Paris, 1921)

Mecanismes

указује на велика Петровићева

знања, распон интересоваља, на "енциклопедијску културу која је веома ретка
у наше време крајље специјализације." За овог референта Петровићево дело

је "вео.ма занимљиво, вео.ма бoiaiiio, .можgа чак и iipeбoiaiiio иgеја.ма, шiiio
унеколико oiiieжaвa љено савлађивање" (Revue scintifique, Paris, 1922, NQ 12).
Нешто доцније,

ciiia,

1923. године у Москви, Александар А. Богданов пише: "Зaи

.међу савре.мени.м евройски.м научници.ма Шешко је нaliU још некоi ко би

био Шако cвeciiipaн као Пeiiipoвиh" (Вестник Соц. Академии,

1923,

стр.

187).

NQ 2,

Москва

Ово је свакако велика оцена француске и руске науке о Петро

вићевој личности у науци. Можда и највећа до данас откривена.

6 М. Петровић, наведено, стр.

46.
17.

7 При повлачењу из Београда,

октобра

1944.

немачке војне звери упалиле су

зграду новог Универзитета (данашњи Филолошки факултет) у којој је изгорела ова
драгоцена библиотека.
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MECANISMES COMMUNS AUX PHENOMENES DISPARATES, Nouvelle Collection
scientifique, Paris, 1921, р. 279.

* Шира библиографска обрада наведених наслова изложенаје у 15. књизи Сабра
них gела Ми.хаила ПetТtpoвuha.

"' Овим знаком обележен је наслов рада који је објављен у овој б. књизи Сабраних
gела Михаила ПеШровиhа.
0 Објављено у

7.

књизи Сабраних дела Михаила ПеШровиhа.
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На йреgло'i Емила Борела,

gpy'ia са ciuyguja у Паризу, йрофесор Пеiйровиh је објавио књи'iу Mecanismes
comJmms aux pllenomenes disparates (Paгis, 1921, р. 280). Ово је gело знаiйно gойринело ga свеiйска наука

уйозна ори'iинална Пеiйровиhева насiйојања у сiйварању нове научне gисцийлине. На йреgло'i уреgника

Борела, Пеiйровиh је овом књu'ioAt начшшо сuнйiезу своје феноменоло'iије, а йрема моно'iрафијама
Eлeмeнiiiu мaiiieмaiiiuчкe феноменолоiије (Бeo'ipag,

1911) и La mecanique des pllenomenes fondee sur les
analogies (Paгis, 1906). Да би књи'iа илшла шiйо вehrt број чиiйалаца, Пеiйровиh је овом йриликом
изосruавио маiйемаiйичку симболику.
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PHENOMENOLOGIG GENERALE, Notice sщ·\es travaux scientifiques de М. Michel
Petrovitch (1894-1921 ), Academie royale de Serble, Editions speciales, t. XLIII,
Paris, 1922, рр. 96-107.

14

ЈЕДНА ЗАЈЕДНИЧКА ЦРТА НАУКЕ И ПОЕЗИЈЕ,• Српски књижевни
гласник

15

16 (1925), 7,

Матице српске,

16
17

стр.

482-488.

ВРЕМЕ У АЛЕГОРИЈАМА, МЕТАФОРАМА И АФОРИЗМИМА,• Летопис

101 (1927),

књ.

ФЕНОМЕНОЛОШКО ПРЕСЛИКВАЊЕ,<1 Српска краљевска академија,
Посебна издања, књ.
Београд,

18

19

313, 1-3, стр. 185-192.

SUR LA POSSIВILIТE D'UNE MECANIQUE GENERALE, Les Nouvelles Jougoslaves, t. 1, 17, рр. З.

1933,

стр.

ОПШТИ

ПОЈАМ

(1935), 1,

стр.

XCVII,
VII+236.

Природњачки и математички списи, књ.

ПРЕСЛИКАВАЊА,•

Српски

књижевни

гласник

26,
44

34-47.

ЕЛЕКТРИЧНЕ АНАЛОГИЈЕ, Наука и техника, т.

Београд,

1, 1,

1941,

стр.

25-36.
20

МЕТАФОРЕ И АЛЕГОРИЈЕ,• Српска књижевна задруга, Београд,
Коло

LX,

књ.

405,

стр.

1967,

196.

*
У више својих расправа Михаило Петровић је наводио и уносио ставове

математичке феноменологије. Овде се наводе само таква три случаја у којима
су нешто шире примељиване одредбе о аналошком језгру и анализован меха
низам објекта о којем се расправља.

(21)

ХЕМИЈА И МАТЕМАТИКА,• Споменица педесетогодишњице профе
сорског рада Симе М. Лозанића, Београд,

(22)

БРОЈНИ

CXXVII,
(23)

СПЕКТРИ· ПОЈАВА,**
Први разред, књ.

58,

Српска

Београд,

1922, стр. 18-23.
краљевска

1927,

стр.

академија,

Глас

45-66.

МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА И ОЦЕАНОГРАФСКО-БИОЛОШКИ ПРОБ

ЛЕМИ,0 Годишњак Оцеанографског института, књ.
стр.

2, Сплит, 1939-40,

52-73.

• Објављено у 13. књизи Сабраних дела Михаила ПеШровиhа.
• Објављено у 10. књизи Сабраних gела Михаила ПеГйровиhа.
** Објављено у 5. књизи Сабраних gела Михаила Пейlровиhа.
0
Објављено у 14. књизи Сабраних дела Михаила Пейlровиhа.
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Михтtло Пейiровић је зара на схвайiио ga cвeiiicкy научну јавнос!Тt iiipeбa реgовно обавешйiаваitш о
новим резулйiайiима у феноменолоzијrt. Ово је чес!Тtо чинrю

u вoguo бриzу о оgјеку iuux резулйiаШа.
1919)

(Пример расйраве Аналошко jeJipo, Париз,

ЛИТЕРАТУРА О МАТЕМАТИЧКОЈ

ФЕНОМЕНОЛОГИЈИ
Петровићев рад на аналогијама имао је очигледан циљ да наука добије
општу теорију о аналогијама у природи и друштву. Научна јавност била је
веома заинтересована за овај рад београдског математичара, пратила га и ви
ше пута истицала. Кљигом

(Paris, 1906),

La mecanique des phenomenes .f'ondee

suг

les analogies

тј. расправом Покушај јеgне oйutiiie механике узрока у Српској

краљевској академији (Глас

LXIX),

свет сазнаје шта се ствара у Београду на

новооснованом Универзитету, те се на више места Петровићева хтеља наводе

и коментаришу (Француска, Италија, Немачка). Тако је било и после Првог
великог рата, када је објављена кљига
paгates

(Paris, 1921).

Mecnisrnes communs aux рћепотепеs dis-

Тада је и млада совјетска наука исказала одређен однос

према Петровићевој феноменологији. Њу је, тада, највише истраживао Алек

сандар Богданов за потребе своје тектологије (наука о организацији).
После Другог великог рата, а нарочито у времену наглог присуства

кибернетичког учеља, читаље Петровићевог дела добија нове просторе, нове
услове за анализу. Од совјетске науке Петровић је добио признање, да његово
дело спада у дела маље групе научника који су по идејама и резултатима
претходили кибернетици, тј. теорији система. У ствари, све је то започело још

1948.

године када је Мирко Стојаковић доказивао да се у Петровићевој фено

менологији налазе читаве области савремене науке, кибернетике. Сав овај
труд добио је завршну форму на међународним скуповима из теорије система
у Москви

1969.

и

1971.

године.

Овде је изложено око

150

наслова расправа и кљига у којима се теме

љније расправља о Петровићевој математичкој феноменологији. Ако изузме
мо радове који су спорадично наводилиПетровићево дело на аналогијама, као

и чиљеницу да су многи наслови (домаћи и страни) остали до данас неот
кривени, тада можемо проценити да се о Петровићевој феноменологији писа
ло у око

250

расправа и кљига.

Ниједна кљига или расправа које пишу о Петровићевим настојаљима у
аналогијама, није негативно оценила ово дело или било којим начином да се
ограђује од професорових ставова.
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ДРУГИ О ФЕНОМЕНОЛОГИЈИ
ИЗБОР*
Р.

BOUTROUX (Montpellier)
ЗАЦРТАН ПУТ НОВЕ НАУКЕ**

Често се налази извесно задовољство у довођељу у везу феномена

различитих природа. "Ова или она историјска, друштвена појава пореди се са
амортизованим осцилацијама клатна; живи и неодређени унутрашњи покрети

великих маса упоређују се са врељем", и тако даље. Уопште узев, ова дово
ђеља у везу само су метафоре. Не би ли, међутим, било могуће да се љима,
после коректне анализе, припише већи домет и да им се прида извесна научна

вредност? Управо ово хтео је Г. Петровић. "Аналогија се", каже он, "састоји у
истоветности улога које извесни елементи играју у аналогним појавама." Ода

тле проистиче следеће питаље: да ли је могуће ослободити те улоге од онога
што их посебно везује за ову или ону врсту појава и представити их у облику

који би био истовремено довољно једноставан и довољно општи да се може
прилагодити свим појавама обухваћеним једном истом аналогијом?" ....

Такав је програм Г. Петровића, а како он постиже љегову реализацију?
Метода се састоји, како изгледа, у томе да се пође од теорема класичне меха
нике и из љих се искључе сви технички изрази, да би се оне претвориле у иска

зе обичног језика, чије се непосредно откриваље потом тражи .....

Не можемо следити Г. Петровића у појединостима љеговог излагаља. То
излагаље је уосталом савршено јасно и илустровано је бројним примерима узе
тим из најразличитијих наука: ту су феномени механички, физички, хемијски,
затим деловаље споредног узрока на ток болести према Г. Бушару, перио

дичне варијације јачине мириса цвећа према Г. Менару, итд., итд.

* Преводе са француског и руског језика са чинили су др Душан Адамовиh, nроф.
ун.ив. и др Светлана Књазев-Адамовиh, проф. унив.

** Наслове поглавља дао је приређивач.
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Вероватно ће се Г. Петровићу упутити примедба да је љегов систем само
рационална механика лишена специфичних ознака, и та примедба без сумље

је донекле оправдана. Због тога ништа маље не дугујемо професору Уни
верзитета у Београду бројне занимљиве сугестије. Биће посебно запажени па
суси у којима Г. Петровић настоји да проучава појаве на које се калуп кла
сичне механике може само непотпуно применити (видети стр.

82).

Чак и онда

када природа узрока који дејствују на неку појаву није сасвим позната може се,

међутим ( одређујући смер деловаља узрока, установљавајући да ли су они пра
ћени неким узроцима који појачавају љихово дејство или му се супротставља
ју), формулисати неколико предвиђаља последица које ће уследити. Овај
покушај апроксимативне механике отвара један пут који можда неће бити и

бесплодан. Зашто се, после свега, не би могла конституисати механика која би
за аналитичку механику била оно што је геометрија положаја за метричку
геометрију?

(9, 1907.

г.)

ANONYME

(Pш·is)

НОВА ГРАНА ПРИРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Често се дешава да феномени различите врсте показују зачуђујуће сли
чности. Није ретко да неки феномен подсећа, неким особеностима свог тока,

на неки други феномен који са·љим није ни у каквој конкретној вези. Такве
сличности повод су метафорама које обичан говор тако често користи.

Могла би се написати читава једна занимљива кљига о услугама које су
науци пружила разматраља аналогија, али овде Г. Петровић нарочито инси
стира на једној врсти услуга, општијег реда, коју би могле пружити на погодан
начин интерпретиране аналогије.
Анализа неке аналогије између различитих феномена сама по себи от
крива интимни и заједнички разлог свих аналогија: она се састоји у иденти
чности улога које извесни елементи играју у аналогним феноменима: темпе
ратура, на пример, у једном феномену може играти исту улогу као електрични
потенцијал у неком другом.

Питаља која се онда сасвим природно намећу следећа су: да ли је могуће
те улоге на неки начин ослободити од онога што их посебно везује за ову или
ону врсту феномена и представити их у облику који би у исти мах био довољно
једноставан и довољно општи да би оне биле погодне за све феномене обу
хваћене једном истом аналогијом? Кад су ове улоге тако шематизоване, могу

ли се такође шематизовати феномени исте групе, сводећи их на једну заједни
чку шему која би одговарала час једном час другом феномену из групе, према

конкретним значељима која ће се придати различитим елементима те шеме?

Проучаваље ових питаља циљ је списа Г. Петровића. Шема о којој је реч
није, у основи и првобитно, ништа друго до свођеље на једначине неког меха-
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ничког или физичког проблема. Али. системацијом и генерализацијом у проу
чаваљима ове врсте, могуће је конституисати једну нову грану природне фило

зофије чији би предмет било разматраље општих математичких односа између
узрока и љихових последица, уз апстраховаље посебности својствених одре

ђеној врсти феномена.

(5, 1906.

М.

г.)

D'OCAGNE

(Pш·is)

ВЕОМА ОРИГИНАЛНА РАЗМАТРАЊА
У основи, питаље се своди на ствараље онога што би се могло назвати
маiiiе.маiuички.м моgелима појава, проширељем значеља термина механички
моgел примељеног на један начин приказиваља, који енглески математичари
веома уважавају, а чији је појам близак свакоме ко се бави физичким теорија
ма. Ови математички модели своде се, уосталом, на доста ограничен број
основних типова, које рад Г. Петровића износи на видело.

Аутор најпре математички дефинише аналошке групе које обухватају
феномене који се управљају према диференцијалним једначинама, или према
коначним изразима, и то у истом броју и истог облика, и он за љих даје упе

чатљиве примере приближавајући једне другима појаве узете из разних грана
физике. Фиксирајући само један од тих примера, наводимо једначину

L di =Е- Ri
dt

,

која може бити сматрана за једначину електричне струје кад у љој слова имају
следећа значеља:

i = јачина

струје, Е= електромоторна сила кола;

цијент самоиндукције кола;

R =

L

= коефи

Омов отпор. Она пак постаје једначина

кретаља око фиксиране осе неке масе изложене отпору сразмерном угловној

брзини, ако се у љој словима придају следећа нова значеља:
на; Е

= покретачки пар; L = момент инерције; R = отпор

i=

угловна брзи

средине. Прошло је,

уосталом неких тридесет година откако је Г. Липман скренуо пажљу на ана
логију између принципа одржања материје и електрицитета и Карноовог

принципа; ова аналогија може се сажето приказати следећом табелом:
ПРИРОДА

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ПОЈАВЕ

ЕЛЕМЕНТ

ЕЛЕМЕНТ

ЕЛЕМЕНТ

Њутнов потенцијал

Количина материје

Енергија тежине

Електрични

Количина

Електрична

потенцијал

електрицитета

енергија

Апсолутна

Ентропија

Количина

Њутновско
привлачење

Електрицитет

То плота

температура

топлоте

384

Д. ТРИФУНОВИЋ

Према томе, да би се образовала шема једне аналошке групе, треба
механичке, физичке, хемијске итд .... појаве заменити фиктивним појавама ко
је би се састојале из варираља извесног броја карактеристичних променљивих
у зависности од извесних независно променљивих, при чему би реални узроци

били замељени фиктивним узроцима, дефинисаним помоћу релација између
љих и променљивих појаве, као и везама, унапред датим, између променљивих
проблема.

Тако је Г. Петровић дошао до тога да скицира, на чисто апстрактан на
чин, једну општу механику узрока и љихових последица аналитички дефини
саних, а та разматраља довела су га до неких општих теорема, које, разли

читим спецификацијама променљивих које се у љима јављају, дају исто толико
различитих тврђеља која важе у разним областима физике.
Сам аутор примељује те исказе на испитиваље акција које потичу од
узрока чија је динамичка природа позната, и указује, потом, на различите
физичке интерпретације које се могу дати добијеним резултатима. На пример,
кад је реч о једновременом дејству два узрока од којих један независно варира,
а интензитет другог је сразмеран свом непосредном ьбјекту, он показује да се
добијене једначине примељују било на кретаље чекрка са крилцима под деј
ством тега који се не меља, било на кретаље електрицитета у колу са отпором
и самоиндукцијом под дејством константне електромоторне силе, било на
постепену трансформацију смесе одређене деловаљем два узрока, од којих је
први константан, а други је првоме супротстављен и сразмеран количини тран
сформисане супстанце, итд. Поменимо узгред једну веома занимљиву шему

позајмљену од Г. Саљана, који је до ље дошао у настојаљу да објасни неке
фотохемијске појаве. Дотичући се случаја периодичних узрока, аутор утеме

љује, у најопштијем облику, значајну теорију синхронизације, са којом се први
пут срео Корни у својим дубоким проучаваљима кретаља механичких система
са амортизованим осцилацијама.
Г. Петровић завршава дајући један веома сугестиван преглед погодности

напред нацртаних шема за феномене чије су карактеристичне променљиве од
ређене Uачина електричне струје, интензитет неког термичког, оптичког, маг

нетског стаља; јачина зрачеља светлости, мириса, хемијске или физиолошке
особине; стадијум болести, итд.).
Главна тешкоћа лежи у динамичком познаваљу узрока промена карак

теристичних променљивих у проблему. Ово познаваље поседује се у случају

чисто механичких појава, такође у случају великог броја физичких појава које
потичу од узрока којима се дају називи .мohu, кайациiuеШи, реакције, ytuuцaju.
Аутор показује да се љима могу прикључити извесни континуирани хемијски

узроци, као мељајућа тенденција чија јачина регулише брзину реакције и која
варира у току ове у зависности од концентрације у мешавини активних суп
станци и производа реакције, а такође и неки други дисконтинуирани, као што

је замена једног елемента другим, хомологним, која повлачи извесну измену
својстава, физичких или хемијских, познатог смера; он томе додаје прогре
сивно дејство бакцила које меља неки организам.
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Када природа узрока неке појаве није у потпуности позната, могу се ипак
из онога што се о љој зна извести извесни општи закључци о љеним законима,

са једног становишта које је на неки начин квалитативно

-

ако није квантита

тивно. Тако се, на пример, за велики број физиолошких особина зна смер, а
понекад чак и брзина промена под утицајем различитих чинилаца. Г. Петро

вић је, уосталом, своје излагаље учинио упечатљивијим прибегавајући неко
ликим примерима у којима је механизам појава схваћен као игра активних и
пасивних узрока које само нејасно познајемо; то су: Вант Хофова и Аренију

сова теорија батерија; деловаље споредног узрока на ток неке болести, према
Г. Бушару; механизам варираља хлорисаних елемената у желудачном соку,
према Г. Винтеру; периодичне варијације интензитета мириса цвећа, према
Г. Менару. Он потом каже неколико речи о суперпозицији више узрока који

дејствују у истом смеру- да би то применио на тачке кључаља халогених једи
љеља; затим о симетрији између узрока и љихових последица- како би указао,
позивајући се нарочито на Кирија, на корист која се из тога може извући за
предвиђаље могућности неких појава; најзад и о одређиваљу узрока који прои
зводе неку познату појаву.

"Уопште", каже аутор формулишући своје закључке, "извесне особено
сти тока неке појаве могу се објаснити механизмима који су заједнички вели
ком броју различитих феномена, а ови механизми били би снабдевени општим

шемама које су предмет наше теорије. Ова врста објашљеља моћи

he,

уоста

лом, да представи саму реалност, или да буде само прихватљива са аналити

чког становишта: експеримент или посматраље
шема изабрати ону која

he

he између различитих могућих

давати тачна обавештеља о највећем броју чиљеница.

Аутор наговештава шта више могућност да се овај начин математичког

уређиваља чиљеница прошири на случајеве кад појава настаје деловаљем
великог броја узрока који се често случајно појављују, услед индивидуалних и
међусобно испреплетаних дејстава, на пример, у неким друштвеним феноме
нима.

Веома оригинална разматраља којима је испуљена ова мала кљига сва
како

he

подстаћи нова истраживаља на истом путу; за свакога коме је стало да

се омогући продор унапред аналитичког инструмента у области природних

наука она може бити извор најсрећнијих и најплоднијих сугестија; љено чита
ље је, уосталом, истовремено лако и привлачно.

(12, 1907. г.)

R. MARCHAL (Paris)
ВИСОК СТЕПЕН АПСТРАКЦИЈЕ
Каже се да се методологија једне науке гради онда када су љени разли
чити делови већ конституисани. Интуиција генија проналази методе и при
мељује их у истраживаљима. Потом наступа епоха критике у којој духови,
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више заинтересовани за строгост него радозналост и жељу за откриhима, вр
ше анализу и испитиваље радова иницијатора и из тога изводе опште прин

ципе научне логике. Било је потребно да радови Њутна, Лапласа, Поасона,

Алтера, Клеузијуса, Максвела изграде различите теорије пре него што су
ГГ. А. Поенкаре и Дием, духови исто толико критички колико креативни, мо
гли тачно да одреде љихову логичку вредност и да нам кажу који степен објек

тивне вредности можемо очекивати од једне физичке теорије. Ту је по среди

само један захтев моралног реда, који је, све у свему, више у вези са разно
врсношhу дарова додељених научницима него са природом предмета. Али по
стоји апсолутна неопходност да се материјална логика неке науке успостави
само на различитим радовима који ту науку чине оним што је; само из љих се,

заиста, могу издвојити опште формуле које
потку коју

he

he

јој дати логички костур, чисту

природна филозофија предати будуhим научницима, да би они у

љу унели плод својих размишљаља или својих истраживаља. То је посао који
је управо обавио Г. Петровиh за математичку физику, или, боље речено, за
науку веома општег типа која би подвргла рачуну све појаве које се могу ме
рити; он, заиста, примене шири све до биологије, медицине и социологије. За
слуга ове кљиге малог обима лежи, чини нам се, у логичном и моhном разви

јаљу само једне идеје, праhеном теоријским резултатима који омогуhују непо
средну примену општих погледа; то је баш оно што ова проучаваља чини плод

ним и сугестивним. Чујмо како сам аутор у уводу излаже свој циљ; видеhемо
затим докле је он отишао у извршељу тог свог задатка: "Често се дешава да
појаве различитих врста показују зачуђујуhе сличности. Међутим, анализа не
ке од тих аналогија сама по себи открива љихов интимни и свима заједнички
разлог; он се састоји у идентичности улога које у аналогним појавама играју
извесни елементи." Уосталом, како су у питаљу појаве које се могу мерити и

подвргавати ра"l)'ну, приближаваља у питаљу биhе сагледана првенствено са
математичког становишта. После тога, природно се постављају три питаља.

1. Да ли је мо2уhе

ове уло2е ослобоgтuи оно2а тШо их везује за оgређену

врсШу йојава и йреgсШавиШи их у облику који би исШовремено био gовољно
јеgносШаван и gовољно ойииuи како би се мо2ли йоgесиШи свим йојавама обух
ваhеним јеgном исШом анало2ијом?

2.

Да ли се овако шемаШизоване уло2е мо2у свеаuи на јеgну uteмy зајеg

ничку свим йојавама исШе 2руйе?

3. Каква he биШи кориаu og ове уойиtШене механике,

gокле мо2у иhи њене

йримене?

У одговору на прво питаље, у првом поглављу, аутор, уз помоh неколико

једноставних дефиниција, даје преглед више група феномена у савршеној
аналогији; мада припадају веома различитим гранама науке, оне се у својим
врло различитим манифестацијама могу изразити истим диференцијалним
једначинама (бројеви

1-6). Кад се коришhељем аналогија руководимо у истра

живаљима, за тип узимамо неку појаву једноставнију или боље проучену од

оне коју имамо у виду. При том се анализира механизам постављаља јеiЏiачина
за овај тип, па се онда настоји да се он репродукује, замељиваљем елемената
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типа елементима проблема који се испитује. Али аутор, у циљу генерализаци
ја којима тежи, изабраће за тип један фиктивни феномен чији елементи задр
жавају довољно опште значеље да се могу применити на све аналогне фено
мене, али с друге стране и одређене идентичном улогом коју играју у већ проу
ченим појавама из исте групе. Такође и анализа општих поступака поставља
ља једначина омогућује аутору да дефинише љегове битне елементе и љихову

улогу (глава

2)

и припреми синтезу која треба да одговори (глава З) на друго

од питаља која је он себи поставио.
Друга глава.

Скица

-

jegue

oiiшiiie .механике узрока и љихових iiосле

gица. Аналий1ичка gефиниција йојава.

-

Појава је модификација или промена

неког објекта. Она треба, дакле, да буде дефинисана уз помоћ извесног броја
променљивих. То су:
рока у игри;

2.

1.

караюuерисiuичне йроменљиве: непосредни објекти уз

независне йроменљиве: односи простора и времена под којима

се посматрају ове промене; З. коорgинаШе: димензије или особине које припа
дају просторности, а које су непосредни субјекти изричитих варијација чији ин
тензитет изражавају карактеристичне променљиве.
Аутор потом прелази на узроке. Он истиче да су они, са аналитичког ста

новишта, довољно дефинисани својим специфичним објектима, својим пра
вцем и својим интензитетом, сталним или променљивим. Они могу, дакле, би
ти схваћени слично силама које посматра механика, као што су и саме појаве
биле представљене помоћу променљивих сличних онима које та наука употре

бљава. Он затим скицира једну класификацију узрока по пореклу и фор
мулише прве принципе који регулишу љихово дејство; они су аналогни оп
штим једначинама динамике.
АналиШички израз июuензщuеШа узрока, у зависности од изабраних

променљивих. Аутор даје преглед различитих закона акције који се најчешће
уочавају у разним наукама, и у исти мах завршава класификацију узрока до

љиховог дефинитивног аналитичког одређиваља. На крају формулише неко
лико општих теорема сЛичних онима у динамици материјалних система и
поставља опште једна чине аналогне Лагранжевим једначинама. С тим у вези

износи интересантне примедбе о општем облику енергије, који је маље јед
ноставан и маље одређен него што је то функција Т у случају униформног
реверзибилног система.

Tpelia

глава.

-

Терен је припремљен; аутор, у одговору на друго питаље,

може да да ойшtuе tueмe које йреgаuављају gејсШво узрока. Он, у том циљу,

има само да реши у глави П, дајући преглед различитих закона акције. Про
дубљено испитиваље сваког од љих даје општу шему појава коју једначина
симболизује; у томе се поново налазе у овом раду већ наведени примери и, шта
више, љихово уопштеље до кога долази захваљујући синтези из главе П.

Четврта глава.- О корисности ове ойиtШе механике.- Ово је закључак
рада и одговор на треће од постављених питаља. У датој појави, пажљиво по
сматраље, чак и без ослаљаља на експерименте у правом смислу речи, може
доста брзо открити караюuерисШичну йроменљиву, непосредан и изричити
објект деловаља узрока, као и природу порекла овог; он врши и научио ис

пробаваље да би одредио љегову динамику и формулисаQ љене законе меља-
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ља. Ако је он у потпуности познат, довољно је применити резултате испити
ваља из главе Ш. Али аутор се побринуо да из тога изведе и опште закључке,
а они ће му послужити било да утврди општи ток појава из одређене групе, при

чему се сумарно указује на динамичку природу узрока, било да ограничи број
хипотеза које ће водити научника у трагаљу за природом узрока чим појава
буде испољила своје главне тенденције.
Види се из претходног да нас аутор диже на доста висок степен апстрак

ције; али онај ко влада класичном динамиком прилично лако ће пратити љего
ва расуђиваља, извођеља помоћу генерализације и аналогије из главних резул
тата ове науке. Шта више, било би за све од користи да се следи логичко разви

јаље љегових идеја. Он ниједан нов појам не уводи, не формулише ниједан ап
страктни резултат, а да теорију не осветли бројним примерима; то је оно што
читаље ове мале кљиге, образованом човеку, чини приступачним и занимљи

вим, а то је и оно што открива плодност резултата које она садржи.

(14, 1907. г.)

А.

BUHL (Toulouse)
ИНГЕНИОЗНЕ ИДЕЈЕ

Предмет није нов за сваког ко познаје преокупације Г. Михаила Петро

вића са Универзитета у Београду. Истакнути професор већ нам је био дао јед
ну Механику феномена засновану на анало'iија.ма, објављену

1906. године у
Scientia са свим потребним математичким апаратом. Г. Марколонго
својевремено је у нашем часопису анализирао ту малу кљигу (т. IX, 1907, стр. 78).
Колекцији

Данас се исте ингениозне идеје враћају на светлост дана, и то исказане

обичним језиком, у Новој научној колекцији, чији је уредник Г. Е. Борел.
А обични језик, кад је такав предмет у питаљу, није маље изражајан него
математички језик, јер се баш у обичном говору често помиљу сентиментално
"слагаље", "неitvстојаље хармоније" карактера, а груб народски здрав разум
има читаву једну залиху различитих речи које служе за разводљаваље у нео

дређеностима укупности тешкоћа које гасе толике енергије.
Са механичких феномена са аналогним шемама, аутор прелази, у ствари,
не само на физичко-хемијске, него и на биолошке, нормалне или патолошке,
а исто тако и на социјалне, економске и моралне феномене.

Одавно су већ, нема сумље, научници и филозофи опседнути идејом

таквих уопштаваља. Прва тешкоћа у томе је потреба да се поседује, као
ослонац за љу, довољан број чиљеница; но, кљига Г. Петровића у том је погле
ду крајље богата и сведочи о једном духу обсервације коме се не може упути

ти честа замерка због ограничености на мали број тачака. Ако и не даје једну
нову науку, он ће у најмаљу руку показати да обична наука има већу пла
стичност него што се обично верује.

(27, 1922.

г.)
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В. ВУЈИЋ (Скопље)

ИДЕАЛ НАУКЕ*
Године

1896.

изашао је, у часопису Наставник, један чланак Михаила

Петровиh.а под насловом Поглед на геометрију маса;

1921.

године, у Паризу, у

збирци

Nouvelle collection scientifique, изашло је љегово дело Заједнички меха
низми различитих појава (Mecanismes communs aux pћenonu?nes dispaгates). У
току од 25 година, од појаве чланка у Наставнику, од прве идеје једне обимне,
плодне и духовне теорије

-

идеје тада готово незапажене

-

па до потпуно ра

зрађеног и систематисаног излагаља, и то без математичког апарата, дела о
механизмима појава, дела чији је високи значај довољно оцељен у европском
научном свету: у току тих дугих година развијао је и разрађивао, скромно и

мирно, Михаило Петровиh., једно велико, животно дело. Постепено се разви

јала, градила и разрађивала једна нова, духовито и оригинално замишљена,
научна и филозофска дисциплина, која, везана својим техничким извођељем
за стручне математичке студије, тешко може бити приступачна ширем кругу
интелектуалаца, и коју је немогуh.е учинити популарном у широком смислу те
речи

....
На који је начин Петровиh. дошао до идеје о таквој једној математичкој

феноменологији која даје општу математичку теорију појава без обзира на
конкретну природу појава? Њему је пала у очи једна занимљива чиљеница,
запажана и пре љега, да многе појаве у природи, иако међу собом потпуно
различите по својој конкретној природи, показују извесне аналогије. Две поја

ве, потпуно диспаратне, по својој садржајној, материјалној страни показују,
често, исти општи ток и ход, исту карактеристичну општу форму свог биваља,

исти механизам који одређује ток појаве и карактерише љен интимни и
упрошh.ени ход и љено биваље. У науци, и то у егзактној природној науци, биле
су веh. познате такве аналогије, где су математички закони појава имали исти
облик, само су поједине количине у математичком закону, израженом у једној
једначини, играле разне улоге и бивале разна именоване у конкретно различи
тим појавама; такве аналогије су особито познате у теоријама термодинамике,
оптике, и магнетизма и електрицитета. Са друге стране, и у обичном животу и
у обичном говору, врло су честе аналогије између врло диспаратних појава, из
ражене метафоричким упоређељима. Врло често, какво душевно стаље, какав
историјски процес, каква друштвена појава, бивају окарактерисане каквим
згодним упоређељем са врло простим механизмима или врло простим проце

сима у природи. Таквим једним упоређељем, сложена појава постане јасна,
проста и рељефна означена, и човек као да је, одједном, видео осветљену у

љеним дубинама и схватио наједанпут љен интимни механизам. Познате су
биле, у ограниченом броју, аналогије физикалних теорија и међу собом и са
простим механичким процесима; познате су, и безбројно употребљаване, ме-

* Ово је ауторов наслов (пр. пр.)

390

Д. ТРИФУНОВИЋ

тафоричке аналогије у обичном животу, у свакодневном писању и говору; али
је било потребно уочити у свим тим аналогијама нешто што није било уочено
а што, једном уочено, доводи до читавог једног новог схватања. Михаило Пе
тровић, својом познатом особином да доводи у везу диспаратне чињенице на

један неочекивано духовити начин, 1 видео је и овде даље и боље но други.
Резоноваље његово, врло просто данас када га је он већ извео, ишло је овако,
или, боље, може се замислити овако: Ако две диспаратне појаве, диспаратне
по својој конкретној природи, показују исти општи ток и ход, онда значи да
извесне карактеристичне појединости једне и друге појаве играју истоветне

улоге у општем механизму појава, другим речима: односи појединих делова
појава су идентични. Како наука хвата на појавама оне њихове карактери

стичне појединости, делове и улоге који се квантитативно могу изразити, а то
значи математички изразити, то се могу поставити опште математичке шеме,

закони у облику једначина, које ће обухватити под свој општи облик читаве
групе појава, различите по својој материјалној одећи. Та чињеница је слична

оној да идеализовани геометријски облици, као општи типови, могу да се
односе на врло разноврсне и конкретно врло различите објекте. Такве опште
математичке шеме не зависе ни најмање од материјалне природе појаве са ко
јом се има посла: оне су стални облици, типови општих механизама појава, под
које се могу свести врло различите појаве, биле оне из области материјалних

промена и бивања, биле из области биолошке, психолошке, социјалне и др.
Изнаћи такве опште форме, изражене математички, значи створити си
стем једне oйuuue механике појава која обухвата сву шарену разноврсност

промена у свету, значи изградити један систем феноменолоzије који предста
вља типичне опште механизме појава, ма какве оне биле по својој конкретној
природи. Да би се такав један систем извео, потребно је поступати строго у
научном смислу и духу. Свака појава има да се схвати као скуп карактеристи

чних појединости које својом међусобном игром улога, својим везама и од
носима, представљају ток и ход појаве као промене. Како су те карактери
стичне појединости квантитативне природе, за научио схватање, то су њихови

међусобни односи у ствари математички односи. А како ти односи могу бити
истоветни у материјално различитим појавама, то постоје и општи типови ме

ханизама појава који су заједнички и исти великим групама диспаратних поја
ва. Свака појава је стање које се мења под утицајем узрока чије су улоге
различите:

импулсивне,

депресивне,

реактивне,

ритмичке,

отпорне, регула

торне, изазивачке, итд. Импулсивна улога каквог узрока може бити, на при

мер: привлачна сила материјалних делића, трансформативна сила хемијских
реакција, деструктивна сила бакцила у болести, импулсивна сила срца која
регулише притисак и брзину крвног тока, покретачка сила идеје, политичка
тенденција, итд. Али ма каква она била, у општој математичкој шеми, она зна-

1

Ову карактеристичну особину Петровиhеву изнео је и Е. Borel у свом предго

вору Петровиhевом делу:

Les

spectгes numeгiques,

Paris, 1919, G. Vi\lars,

у коме је он из

спектралне анализе, једном среhном и духовито м аналогијом, пренео у анализу матема
тичку метод и термине.
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чи један квантитет, мерљив и математички изражен, који, по математичком

закону, стоји у сталном односу са другим силама које имају други правац,
јачину и тежњу. Свака појава је сваког момента резултат узајамног односа ак
тивитета различитих сила, узрока, са разним тежњама, јачинама и правцима.

Дегажовани од своје конкретне одеhе, појмови активитета, узрока, постају
идеалне математичке количине чији се узајамни односи могу изразити, као и у
механици материјалних делова, на чисто математички начин. Како није по

стојала таква општа механика узрока и активитета, ваљало је стварати и гра
дити: то је учинио Петровиh. Историјат развитка идеје о општој феноменоло
гији је врло занимљив; али је он везан, својим извођењем, за радове и послове
који се без стручније спреме не би могли разумети. Кроз дела и радове Михаи
ла Петровиhа, у току од више од

20

година, може се пратити развој теорије,

налажење и стварање нових термина који су све прецизније изражавали и

разрађивали првобитну идеју. Пошавши од једне просте и дубоке опсервације
о аналогијама међу диспаратним појавама, Петровиh се пробио, непрекидно
удубљујуhи своју мисао и неуморно разрађујуhи теорију, до опште матема
тичке феноменологије као израђене дисциплине, до чврстог темеља и прве

скице коју могу даље други изграђивати. 2

*
Таква феноменологија се оснива на чистом научном методу: апстракци
јама од свега у једној појави што се не може квантитативно схватити. Да би

једна појава била разумљива, да би је могли научио објаснити, она треба да
уђе, као специјалан случај, под једну од општих математичких шема. Да би
могла уhи под један такав општи тип, она треба да се оспособи, а оспособиhе
се ако на њој нађемо оне делове, факторе и појединости које можемо схвати
ти као чисте квантитете. Особеност и идеално преимуhство је овде у томе што
ти чисти квантитети нису ништа друго до апстракције најопштијих тежњи,
узрока и активитета, по њиховој улози, њиховом смислу и њиховој јачини, без
обзира на материјалну, конкретну. садржајну природу њихову. Петровиh је
дао ванредно карактеристичне примере из области бактериологије, хемизама,

биолошких појава у свету биља, механизама воље и социјалних појава. Он
нема потребе да води рачуна о различитој есенцији тих појава и о њиховој кван
титативној природи, тако различитој. Једино што један феноменолог мате-

z Од

десет радова Петровиhевих на феноменологији, главни и карактеристични

иду овим редом:

1. О .~>tallie.мaiТitt•tкoj теорији aкiТiuвнociliu узрока, приступна академ
1900. 2. Покушај једне oйшilie механике узрока, Глас Академије, LXIX.
З. La nu!canique des plu!nomenes .fondee suг les analogie.~. 1906, Paris. 4. Eлeмeuiliu мailie
мaйlu•tкe феноменолоzије, Београд, 1911 (стр. 774), издаље С. К. Академије. 5. Mecanismes communs aux pl1enomenes dispaгates, 1921, Paris.
Рад под 4. је стручно и систематски опширно дело; рад под 5. је израђена дело,
ска расправа,

најсавршеније у теоријском смислу. Прво је стручно израђена и захтева стручно мате
матичко знање; друго не садржи ниједне математичке формуле, препуно је примерима,
и из њега се најбоље може изближе упознати идеја Петровиhева.
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матичар мора да пронађе, јесте: констатоваље на појавама различитих карак
тера појединих улога које играју квантитативни делови појаве. И, као и сваки
чист научник, Петровић разликује две фазе у испитиваљу појава: пре-мате
матичку и математичку. Једна област појава је у пре-математичкој фази када

се на појавама нису још могле уочити тачно карактеристичне улоге квантита
тивних елемената; исто тако. нису се могле подвојити и јасно разликовати и
одликовати они делови појаве, оне љене карактеристичне појединости које

одређују, као предоминантне, типски механизам појаве. Када се те одредбе
сврше, појава улази у чисту математичку фазу испитиваља.
Са гледишта чисте науке, на становишту чистог научног става, Петро

вићева феноменологија је најизразитији представник чисте научне акције.
Друго је питаље што једна феноменологија не мора бити само математичка;
што појаве имају и других аспеката са којих не улазе и не могу ући у мате
матичке комбинације и у чисто квантитативне односе; што постоје и други
начини посматраља појава и схватаља појава; што велике групе појава, уопште
по својој природи, променљивој сваког даног момента, начелно не могу ући у
квантитативне игре и односе, ни у екстензивна посматраља. Једностраност

чисто научног становишта је очигледна ствар за мислиоца који не гледа на
свет очима научника. Али се у једностраности може бити велики, доследан и
духовит, као што је Петровић у својој феноменологији. Феномене, појаве у
свету, може човек схватити и са чисто интуитивне стране; на пример, у умет

ничком ставу према појавама. Најтипичнији пример интуитивног посматрача
и мислиоца био је Гете, коме је математичко посматраље апсолутно недоста

јало; тако је он створио своју "науку о бојама", не могући никако схватити

Њутна нити схватаље да се квалитативне разлике у бојама могу свести на
различите брзине трепереља етра у секунди. Живот и свет се могу схватити и
на један сасвим трећи, етичко-религиозни начин, у коме главну улогу игра

однос јединке као свесног моралног бића према једној широј, универзалној
свести, према једном широком пан-психизму, изатканом од чисте љубави и

самилости. Другим речима, феноменологија се изграђује онако како то импе
ративно захтева особени начин наше реакције на свет око нас. А типови те

реакције могу бити различити. Уочимо ли ону врсту реакције на свет појава
око нас која носи име науке, ставимо ли се на гледиште чисте науке, уђемо ли

у став и гест науке, морамо признати да је Петровићева математичка феноме
нологија дело врло високог значаја, јер представља потпуну, савршену, завр

шну и идеалну синтезу вечног напора и вечног сна науке: да обиље и ра
зноврсно шаренило свих појава схвати само као различите и посебне мани

фестације чврстих, идеалних, вечних математичких закона који су опште и
идеалне шеме свега биваља. Петровићева феноменологија, једна општа меха

ника појава, има све одлике оних високих дела духа која представљају завршне
и заокругљене синтезе читавих епоха: она је логички, неумитни и неоспорни

врхунац оног схватаља света и живота које се, у најширем смислу, може на

звати рационалистичком сликом света. Истовремено, дело Петровићево има и
све слабости таквих завршних синтеза: једнострано схватаље живота и света.

Али, једностраности, доследне и упорне, имају отисак генија. Боље је бити у
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једностраности велики, но у свестраности се изгубити у сићушности.

Simmel је

згодно рекао једном: ми, савремени, изгубили смо једностраност некадаљих
величина, али, са љоме и сву величину једностраности. А после свега, човеку

је суђено да једнострано реагира на свет и живот: а у изабраном ставу, ма
колико он био једностран, ваља умети ићи до краја, до величине, до најса
вршенијег могућег напора. Михаило Петровић, математичар по професији,

изашао је из обима свог специјалистичког рада и створио једну велику синтезу.
Њоме и наш духовни и културни живот даје један велики принос општој

култури човечанства. А за колико се наших људи може поставити такво твр
ђеље?

(39, 1923.

г.)

А. А. БОГДАНОВ (Москва)

УЧЕЊЕ О АНАЛОГИЈАМА

*

У последље време почиље систематско проучаваље аналогија, као так
вих, у делимичним или универзалним размерама. Прво се углавном концен
трише на електро-механичке паралеле: као пример може да послужи кљига

Ј.

V. Pomey-a Analogies mecaniques de !' electгicite.

Представник другог приступа

овом задатку, који нас посебно занима, у европској науци је, колико ми је по

знато, професор Михаило Петровић, српски научник који пише на францу
ском. Са љеговом кљигом Механизми зајеgничтш gucйapaiuнuм йојавама на

стојаћу да упознам нашег читаоца: то није први Петровићев рад у овом правцу,

али љегови ранији радови Механика йојава ааснивана на анало2ијама и Еле
меюuи маШемтuичке феноменоло2ије до нас, нажалост, још нису стигли. Али
имамо све разлога да претпоставимо како каснија кљига представља разви
јенији израз идеја овог несумљиво занимљивог и оригиналног мислиоца.

Рецензија у академској

Revue scientique

карактерише ову кљигу као

"веома занимљиву, веома богату, можда чак и пребогату, идејама, што унеко

лико отежава љено савлађиваље", и скреће пажљу на "енциклопедијску кул

туру" љеног аутора, "која је веома ретка у наше време крајље специјализаци
је"

(1922, Nu 12).

Зaиciiia, .међу савре.меиим евройски.м научиици.ма iiieшкo је

uahи још ueкoi ко би био iiiaкo cвeciupau као Пeiiipoвиh.. Његов основни ма
теријал припада области физичко-математичких наука и саме математике.

Илустрације из биологије, а такође и из медицине, нису многобројне, али су
добро одабране и коректно формулисане и, уопште узев, показују озбиљно по
знаваље тих наука. Скоро исто може се рећи и о материјалу из психологије ....

*Ово је ауторов наслов. (пр. пр.)
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За полазну тачку свог излагаља аутор је узео познати став Виљема Том
сана: "Разумети појаву значи бити у стаљу да се начини љен механички модел".
Аутор на следеhи начин објашљава овај афоризам: "Велики физичар је углав
ном мислио на физичке појаве. Под механичким моделом он је подразумевао
механички систем, чије је функционисаље управљало истим матичким зако
нима као и сама појава, или је, у крајљем случају, такав да би помоhу љега

било могуhе објаснити ток појаве, љен механизам, упоређујуhи је са чиљени
цама равнотеже или кретаља, чиљеницама које су нам боље познате. Улоге

различитих физичких фактора проучаване појаве онда као да се реализују,
"оличавају" улогом овог или оног механичког фактора у одговарајуhем систе
му равнотеже или кретаља; на исти начин и особине прве појаве које прои

стичу из дате спреге фактора и услова објашљавају се одговарајуhим особина

ма оног другог. На пример, дејство галванске батерије упоређује се са дело
ваљем обртне пумпе чији би излазни отвор био спој ен са улазним помоhу цеви
која игра исту улогу као проводник струје, интензитет саме струје пред
стављен је брзином протицаља течности, а различитост електричних потен

цијала

-

различитошhу нивоа течности у два базена повезана цревом које

спроводи течност .... Аналогно, пражњеље електричног кондензатора обја
шљава се помоhу кретаља клатна у средини која пружа отпор,

...

појаве на

магнетисаности помоhу појава еластичности и, специјално, увијаља" ... итд.
Далеко смо од тога да је увек могуhе тако прецизно квантитативно упо
ређеље као у наведеним примерима; напротив, оно успева само у малом броју

случајева; ипак идеја В. Томсона, уз одговарајуhе тумачеље, може се проши
рити на неограничено широк круг појава. Постоје, каже Петровиh, начини да
се постигне разумеваље појава без неопходности да се знају љихови егзактни
математички закони

....

Овде аутор прелази са научних илустрација на безбројне аналогије које
се изражавају поређељима, идентификоваљима и метафорама у колоквијал

ном говору и у литератури. Од десетина љегових примера навешhемо један,
доста баналан, који добро илуструје сроДност ових "сликовитих" аналогија са
оним научним:

"Живот није ништа друго до непрекидна борба тенденција, импулса,
одлука које се сударају са противречностима, узајамно се поништавају или се

мешају, сливају, слажу, координишу, изазивајуhи одјеке једне у другима."

"Таква упоређеља" -каже аутор- "сем могуhег поетског значаја и изра
жајне снаге, могу имати и позитиван значај заснован на реалној основи

-

на

постојаљу одређеног скупа особина које сачиљавају језгро групне аналогије".
У том случају она су у стаљу да постану полазне тачке и за научио истражи

ваље. Није потребно објашљавати да је веhина таквих "аналогија пренаучног
мишљеља", како бих их ја назвао, због своје наивне површности осуђена да
остане колоквијална и поетска. Ипак, ваља се сетити да се и свака научна ана
логија у истраживачком сазнаваљу првобитно зачиље у облику пренаучног

упоређеља, довођеља у везу, смутље и тек касније се развија у неки виши са
знајни тип.
Читава филозофија у суштини се своди на систематизована домишља
ља

-

упоређеља сличног типа, која могу тежити да пређу у научне аналогије

-
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уопштаваља и шеме законитости, али оне још нису научне док не могу бити

проверене у егзактној примени у пракси.

Ту је граница. И учеље о аналогијама може постати наука уколико пређе
у живу праксу истраживаља у циљу стваралачко-радне примене.

Петровић на низу чиљеница из историје науке показује реално

-

ствара

лачки значај аналогија, које су водиле како откриваљу нових чиљеница, тако
и објашљаваљу већ познатих. Ако је до сада примена аналогија зависила од

стихијског, случајног довођеља у везу онога што раније, због спољашљих дис
паратности, у људском мишљељу није упоређивано, сада та примена мора

постати свесна и планска. Потребно је да ниједан будући Њутн не мора да чека
падаље јабука.

Петровић углавном запажа и научно-хеуристички и научно-монистички
значај теорије аналогија. Али он љен даљи развој замишља само као при
купљаље све већег броја нових аналошких група и језгара, уз љихову детаљну

анализу до крајљих граница могућег. Из тога би морала да настане "Општа
феноменологија", као посебна грана ,,Натур-Филозофије"

I·elle).

(Philosophie Natu-

У суштини, то је сувише скромна процена целокупног задатка. А то све

због тога што се научникова мисао зауставила на пола пута.

Петровић намерава да учеље о аналогијама смести у оквире "филозофи
је", шта више у оквире само једне гране филозофије

-

управо зато што то

учеље по љеговом мишљељу није баш права наука, него нешто као полунаука.

Он није дошао до идеје неопходности научног објашљеља аналогија. Није
довољно да их сакупљамо и анализирамо, чак и примељујемо и проверавамо
треба наћи љихову основу.
Између животних функција човека и микроба има огромних аналогија.

Али ове аналогије нису само констатоване и проверене; оне су и објашљене. А
чиме то? Одређеном сШрукШуром живе протоплазме, која чини основу и јед

них и других функција- дакле, и основу љихове аналогије .... А ако се аналоги
јама повезују "најдиспаратније" појаве- то указује најеgинаuво структура нај
различитијих подручја бића. Научна теорија аналогија води постављаљу пита
ља о универзалним типовима и законитостима структура, о структурном једин
ству васионе. И такво постављаље питаља мора бити научио-експериментал

но, а не филозофски

-

нагађајуће. Објашљеља структурних законитости мора

ју отворити могућност йреgвиђања даљих аналогија, а предвиђаље подлеже
провери, и када се оно потврди у пракси

-

љегова основа постаје трајно до

стигнуће науке.

Од посебних аналогија према универзалним, од универзалних аналогија
према општим законима структуре света

-

таква је линија научног монизма,

чије почетне етапе оцртава рад српског професора ....

(41, 1923. г.)
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М. СТОЈАКОВИЋ (Београд)

ТЕОРИЈА И ПРАКСА МАТЕМАТИЧКЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ
МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА

*

На прагу смо новог доба у науци и техници: доба електронике. У послед
љем рату, ЧИЈе трагове тек почиљемо да отклаљамо, важну улогу у ствараљу

услова за победу над силама фашизма одиграли су радар, атомска бомба и
електронске рачунске машине. У свима љима електронски уређаји чине битни

саставни део. У овој опет доминира принцип моделоваља: електронски проце
си немају инерцију, одвијају се у минијатурном простору, а могу да моделују
готово сваки процес који се у макроразмерама одвија у физици, техници, еко

номији итд. При томе, време трајаља процеса у електроници битно се скраhује.

Оно што

he

се у економији одвијати годину дана или целу деценију, на елек

тронском моделу може се одвити за коју секунду или минут. На тај начин доби
јамо средство за испитиваље ситуације у далекој будуhности на бази просте

аналогије. Тачност с којом hемо то моhи да постигнемо, зависи од прецизно
сти модела и прецизности полазних података. За прво је потребно да добро по
знајемо процес који моделујемо, количинске односе који у љему владају, а за
друго треба прецизно да меримо податке. Ту једноставну и просту чиљеницу

открио је још пре Првог светског рата наш математичар Михаило Петровиh

(1868-1943);

ако се појава А одиграва по истим законима по којима се одигра

ва појава В уз одговарајуhа пресликаваља величина које карактеришу А на оне
које карактеришу В, онда је А модел за В и В је модел за А. Ако је експеримент
за појаву В лако поставити и љено одвијаље лако пратити, онда hемо знати
шта

he

се десити у А ако пратимо шта се дешава у В. Пре него што направимо

џиновску брану, а то је посао у којем неуспеха не сме бити, направиhемо модел
мале бране, у којој hемо симулирати све што се може и треба да симулира, иза

зваhемо процес у овом моделу бране и пратиhемо све појаве које се дешавају.
Још повољније је ову симулацију извести на електронској рачунској машини:
пропустљивост слојева земље, чврстина саме бране, количина воде која проти
че и љена брзина све има своје аналогоне у електроници и ови се "пусте у игру"

на онај начин на који те величине улазе у игру на правој брани. Варираhемо
оно што се може и треба варирати, на пример, чврстину бране, и потражити

оптималну ситуацију са гледишта које, отприлике, захтева да се за најмаље
средстава добије највеhа корист.
Обимно дело ЕлеменzТtи мшТtемтТtичке фетюменоло2ије, од близу осам

стотина страница, Михаило Петровиh је објавио

1911.

године.

Beh

у уводном

делу ове кљиге Петровиh износи основну мисао, да упркос бескрајног шаре

нила које влада у свету појава, има међу љима заједничких црта које се могу

опазити у начину на који се у току појава меља нека величина (периодично,
узлазно, силазно, скоковито), у начину на који се две или више величина међу-

* Ово је ауторов наслов {пр. пр.)
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собно комбинују (док једна расте, друга осцилира или обе осцилирају итд.), о
законима који регулишу те међусобне односе карактеристичних величина

појаве итд. Петровић дословно каже: "Такве су заједничке црте, површне или
дубље, у диспаратним појавама веома многобројне. Оне су подлога у разним
наукама познатим и данас толико многобројним аналогијама између gисйара

Шних йојава, чији су најпотпунији тип мшТtемаШичке анало2uје међу појавама.
Поједине су од њих биле од судбоносног значаја за развитак читавих грана
науке, као што је нпр. случај са онима, што чине аналогију међу разноврсним

теоријама данашње математичке физике и које су, наслућене унапред, биле
видљиве при едификацији тих теорија". Петровић, према овоме, не тврди да је
први уочио могућност коришћења аналогија у процесу предвиђања тока

развитка појава. Он наводи више уочених аналогија других аутора као "случај
и са онима, што чине запажене аналогије између физичких и економских поја

ва, и из којих су потекле гдекоје данашње теорије у политичкој економији".
Петровићев циљ је, међутим, да појаве претражи са гледишта аналогија и фор
мулише их математички а тиме их и учини употребљивим у пракси. Од теори

је ка пракси и од праксе ка теорији -то је марксистичко-лењинистичко језгро
Петровићеве основне мисли (премда он сам на тој карактеристици овог дела
не инсистира).
У потери за математичким формулацијама појединих аналогија Петро
вић је прво за природан начин увео "дескриптивне елементе појаве". Он утвр
ђује који су то елементи који појаву карактеришу тако да познавање скупа
параметара

F 1, F2 , F3, ... , Fk значи и познавање стања у коме се појава налази.
Он разликује квалитативну од квантитативне дескрипције. Петровић тако и
описује неке конкретне појаве: кретање чигре по хоризонталној равни, пра
жњења кондензатора, хемијске реакције, ток неке болести, гастрички хемизам
у организму итд. Он, најзад, каже шта код ових параметара треба испитивати
и све то концентрише на поклапање фигуративне тачке појаве: тоталност ка

рактеристичних величина опште појаве представља тачку у неком (више
димензионалном) простору а тада је кретање те тачке по том простору исто

што и одвијање дате појаве. Ту су онда и познати појмови о степену слободе, о
везама прве и друге врсте, о холономним и нехолономним системима итд.

Диференцијалне једначине су основни елемент за препознаваље језгра

аналогије ако их описује исти тип диференцијалних једначина. Тај је услов
довољан. Ако се појаве не могу описати само системом диференцијалних
једначина, онда је за њихову аналогију потребно још и неко допунско карак
терисање.

Из квалитативне интеграције диференцијалних једначина, у чему је Ми
хаило Петровић био један од највећих мајстора свога времена, као и из кван

титативне интеграције диференцијалних једначина које карактеришу класу

појава, Петровић извлачи закључке о фазама одвијања тих појава. То су непо
средне последице феноменолошких диференцијалних једначина. Ту су ста

ционарне фазе појава, ту је теорема о живој сили, ту је принцип одржања енер
гије у конзервативним појавама итд.

Петровић из ових разматрања извлачи шеме за класификацију појава.
Он набраја и анализира више шема, међу којима: појаве што резултују из ак-
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ције узрока сталне јачине или оне што резултују из узрока који се меља про
порционално промени последице, затим оне што резултују из симултане акци

је два узрока итд., па све до оних, "што резултују из акције једног комплекса
узрока који се мељају заједно са стаљем појаве и кад су им непосредни објек
ти везани међу собом непроменљивим везама са једним степеном слободе".
Све ово Петровиh пропраhа проучаваљем конкретних појава, међу којима,
рецимо:

електромоторна

сила

у

термоелектричним

колима,

интрамолеку

ларни отпор, у механизму фосфоросценције итд.

Петровиh се и сам осврhе на филозофски и практични значај своје фе

номенологије и вели: "и сама по себи, независно од услуга које могу чинити
као водиље у појединим истраживаљима, математичке аналогије имају свога

нарочитога филозофског интереса. Велики проблем природне филозофије,
чије је решеље идеални асимптотни циљ свих наука и који се састоји у томе да

за све оно, што се мора претпостављати ради разумеваља природних појава,
као и број пропозиција које обухватају све што се у Природи дешава, сведу на
што је могуhе маљу меру, постоје утолико приступачнији и утолико више
олакшани, уколико буде веhи број запажених аналогија међу диспаратним
појавама".
Даље, Петровиh наставља своја размишљаља о јединству науке, да би на

крају изнео веома важно мишљеље о данашљој теорији моделоваља и аналог-

.

них рачунских машина. "Напослетку, математичке аналогије могу чинити још

једну врсту услуга- пише Петровиh, које у појединим случајевима имају своје

нарочите важности: оне су јеgно йоgесно (подвукао М. С.) помоhно средство за
маiйеријализацију аналиiUuчких йроблема. Материјализација се састоји у

томе, да се за један дати аналитички проблем нађе конкретна појава, за коју

he

важити исте релације и исти закони, што би се добили аналитичким решава

њем тога проблема". Пуштаљем "у рад" такве појаве и мерењем љених карак
теристичних величина решава се дотични аналитички проблем. У тој мисли

Михаило Петровиh је исказао основни принцип на коме почивају аналогне
р!fчунске машине данашњице и будуhности.
Михаило Петровиh је и сам као конструктор радио на реализацији овог
принципа. У раду АйарщТt с iUeчнmuhy за 'iрафичку uшТte'ipaцujy извесних

iUu-

йoвa gиференцијалних јеgначuна, Петровиh је описао конкретан пример "ма

теријализације аналитичких проблема" тиме што се у суд са течношhу одре

ђеног облика потапа тело, такође одређеног облика, а решење одговарајуhе
диференцијалне једначине која описује појаву помераље нивоа течности у за

висности од облика суда и тела и начина потапаља тела и добија се једноста
вним мерељем висине тог нивоа.

Појава теорије релативитета пада у време када Петровиh највише ствара
у области математичке феноменологије. Ова теорија није могла променити

ништа у питаљима везаним за "материјализацију" аналитичких проблема али
је поколебала Петровиhеве филозофске ставове. У делу Феноменолоutко йре
сликавање издатом

1933,
" ...

поред осталог, пише:

он се осврhе на проблеме везане за релативитет и,
у свему томе нема ничега апсолутнога и непромен

љивог, све је у тесној вези једно с другим, оно што се може сматрати као апсо-
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лутно, то је сама егзистенција те зависности између геометријских и матери
јалних факата. Па да ли онда - пита се Петровић, и може бити говора о проб
лему о коме је напред била реч, о могућности да се слика материјалног света
учини апсолутном, непроменљивом, истом за све посматраче, за сва мерења и

за све прилике у којима се посматра". Установљаваље аналогија почива на по

сматраљу, а посматрање једном посматрачу даје једне резултате а другом
друге. Овом виду проблема Петровић би се, вероватно, вратио још једном, јер
он није могао мировати, док не нађе одговор на питање које је поставио, али
рат га је омео, а смрт га је, ето, претекла.

Значај Петровићевог дела је велики. На поколењима која долазе је да
учине да се оно не само не заборави, него и да послужи као инспирација за нове
радове.

(115, 1948.

г.)

А. БИЛИМОВИЋ (Београд)

ОПШТЕ ПРИМЕДБЕ О ФЕНОМЕНОЛОШКОМ ПРИНЦИПУ
У претходном излагању показали смо садржај општег феноменолошког

диференцијалног принципа (кратко о. ф. д. п-а) и његову везу са такозваним
Пфафовим принципом. Ђ. Мушицки је у својој тези

[21 Ј

проширио примену

Пфафова принципа на читав низ проблема теоријске физике. Како из изла
гања Ћ. Мушицког, тако и из садржаја самог принципа види се да се тај прин
цип може применити на проблеме и многих других наука. Квантна механика,

таласна механика, статистичка механика, у класичној и релативистичкој фор
ми

-

све то се може повезати у феноменолошком облику са о. ф. д. п-ом.

М. Петровић је у свом великом раду Елеметuи маШемаШичке феноме

ноло2ије, као и у другим својим радовима, навео читав низ категорија природ
них појава формално повезаних математичком обрадом. У тој обради се

појављују извесне аналогије како између величина помоћу којих се врши опис

(дескрипција) појава, тако и између функционалних веза (механизма) које
постављају сп ону између величина. У својим радовима М. Петровић је обухва
тио врло широке области природних појава, црпећи их увек из оног "бескрај
ног шаре нила природних појава", о којим он говори у првој врсти Увода у свој

основни рад о феноменологији. Од оног времена, кад су изашли Петровићеви
радови, прошло је много времена, времена у току којег је "математизација"
природних појава ишла врло брзим и напредним корацима. Сад математичке
шеме показују своју моћ у читавом низу разноврсних научних области, чак и

онде где се раније тек показивала извесна тенденција само ка систематизаци
ји факата. Такве су дисциплине- хемија, физичка хемија са огромном нужна

хипертрофираном нуклеарном физиком, биологија, психологија, политичка
економија, статистика, социологија са теоријом социјалних покрета и др. У све
те области и ако не улазе непосредно строге математичке формулације, ипак
све више продиру математичке шеме тачних логичких конструкција.
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М. Петровић је у својим наведеним радовима узимао за формираље сво
јих математичких шема диференцијалне једначине, које одговарају појединим
појавама, и према форми тих једначина и улози оних фактора, који улазе у те
једначине, конструисао је математички део своје феноменологије. О. ф. д. п., о
којем се говори у овом раду, има за циљ да постави такав принцип, такав упут,
који би давао могућност не само класификовати и проучити већ добивене
диференцијалне једначине, већ би, обратно, давао правило за састављаље са

мих диференцијалних једначина и то таквих које би имале "инваријантан"
карактер, тј. које би одражавале природу појаве а не само математичку форму.
У феноменологији М. Петровића имамо: опис појаве са увођељем одговара
јућих величина, из теорије тих појава позајмљене диференцијалне једначине,
стављаље тих једначина у одређене математичке категорије, резултат инте
грације једначина и љегова анализа. О. ф. д. п. узима опис појаве са увођељем
одговарајућих величина, анализира стаље система и узроке који изазивају
промену тог стаља и на основу те анализе саставља један математички израз,

па, на крају, на основу нарочитог правила, односно закона (диференцијални
прираштај =градијенту), изводи диференцијалне једначине проблема и ставља
их на расположеље математичару. Била би заблуда мислити да о. ф. д. п. даје
опште правило за проучаваље свих индивидуалних појава у природи. Не, он

даје само математичку шему и показује шта треба да знамо о природи појаве
и о оним величинама које играју одређену улогу било у описиваљу стаља поја
ве било у оној акцији која стоји у вези са променљивим током појаве. Мени
изгледа да два основна елемента који улазе, као неопходна, у о. ф. д. п.
ренцијално стаље и елементарна акција

-

-

дифе

то је, уопште, онај минимум, без

чијег знаља је уопште тешко замислити научну обраду неке природне појаве,
коју желимо објаснити према узрочној вези.
Из претходног је јасно да област примена о. ф. д. п-а може бити врло

широка. Како имам још и друге идеје, које бих желео разрадити, а моје године
су знатно поодмакле, морам се зауставити на изложеном. Међутим, како су
примене тог принципа, у облику такозваног Пфафова принципа, већ извршене
од стране мојих драгих сарадника, сматрам да би сад било од користи учинити
покушај примене тог принципа и у другим научним областима, а нарочито у
нуклеарној физици ....

(58, 1958.

г.)

Д. МАРКОВИЋ (Београд)

ПЕДЕСЕТГОДИНАЈЕДНОГЗНАЧАЈНОГДЕЛА
У издаљу Српске академије појавила се

1911.

године на нашем језику

значајна и обимна кљига професора Михаила Петровића под насловом: Еле
менйlи маLТtемаШичке феноменоло2ије. Већ сама појава таквог дела у оно доба

указује на љен значај с обзиром да је тада код нас научна литература из обла-
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сти математике била веома редак догађај. Посебан значај и научни интерес
интернационалног обима, представља садржина кљиге и начин на који се тре

тирају савремени проблеми не само за ондашље схватаље него и заданашље
прилике.

Читалац се мора дивити обиљу мисли и појмова, разноврсности примера
и запажаља, и љиховој повезаности (поред детаљне анализе) са разноликим

појавама у свима природним наукама, најчешhе у физици (механици), хемији и
биологији. Данашљи математичар, који све више тоне у уске специјалности, не
може се ослободити утиска који на љега оставља пишчево познаваље матема
тици сродних наука, нарочито познаваље литературе из механике, физике и

хемије (наравно према· стаљу тих наука у доба прве деценије овог века).
Дивљеље изазивају и седам стотина седамдесет и четири стране овог дела, у
коме има истина и понављаља, али ипак делови остају у непрекидној повезано

сти са једном јединственом идејом. Пријатан и лак стил пун садржине, обиље
мисли и запажаља и једноставност у интерпретацији, јесу једне од многих
добрих карактеристика М. Петровиhа не само као научника, веh као писца
уопште

....

Сагледаље заједничког у разноврсним појавама и ослобађаље конкре
тног у љима представља, принципски схваhено, савремено гледиште и савре

мен метод генерализације појмова у математици. Посматраље апстрактних
скупова и издвајаље у љима оног битног што их заједнички карактерише, није
ништа друго до проучаваље структура како би се то данашљим језиком могло

реhи. Изградља феноменологије дедуктивном методом, пошавши од генерал
них, апстрактних појмова јесте данас веh уходан аксиоматски метод, који је
М. Петровиh одавно уочио много шире, у бескрајном шаренилу природе. Уоп
штена Рационална механика Петровуhу служи као средство да се матема
тички најпре апстрактно, а затим и конкретно, изразе везе између свих узрока

(сила) које дејствују на један скуп феномена и из тих веза изведе заједнички об
лик спољних манифестација (последица) читавог скупа сматраног као целина.
Концепција о аналогијама, било да су ове посматране апстрактно, или су

у посебним случајевима конкретизоване, пружају основ М. Петровиhу да фор
мулише још један веома значајан циљ математике, йреgвиђање. Ово се засни
ва на чиљеници да скуп заједничких, сличних узрока, који делује на неку по

јаву, има за неминовну последицу скуп заједничких, сличних последица, (спољ
них ефеката, манифестација). Услед тога, сазнаљем да су два или више било
каквих феномена условљена аналогним узроцима, могуhе је у општим цртама
предвидети и љихове спољашље манифестације- могуhе је у извесном смислу

и предвиђаље. Ваља скренути пажљу да овакав начин предвиђаља није пред
виђаље с обзиром на вероватноhу, предвиђаље није вероватно, веh на основу
успостављаља законитости између узрока и йослеgице .

...

"Таквих података о активитетима узрока има у непрегледном броју нај
разноврснијих појава свих наука, па чак и онда, када је појава резултат и веома

великог броја непознатих, можда и случајних, тренутних узрока. Дешава се, да

се у таквој маси узрока налази по један или више преовлађујуhих узрока, чији
је утицај претежан и којима се има приписати главни карактер појаве" ... (Еле
менШ.и, стр.

38).
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Слично резоньвање писац употребљава и на стр.

639

и

640

при одређи

ваљу закона варијације акiuивщuе(й.а. Ту се чак изричито спомиње и познати

закон вероватноhе "што важи за случајне мале грешке при мерењима" ... (овде
се мисли на Gauss-oв закон случајних грешака или уопште нормални закон ве

роватноhе ).
Овакво аналитичко или механистичко тумачење и извођење закона ва
ријације активитета није страно и необично у методама вероватноhе и стати-

стике. Израз

dy
ydx

као функција /(х), доводи после интеграције до извођења

закона вероватноhе (метод

ham-a, Quiquet-a и др.,

Pearson-a),

до закона

Gompertz-a

и

Gompertz-Make-

према облику те функције ....

Од интереса је још навести и начин извођења нормалне функције дис

трибуције вероватноhа, управо тип проблема из којег она произлази. Тај проб

лем (стр.

539)

гласи:

,.Проаuе йојаве у линеарним феноменским йољима, utUi.o резул~uују из
акције јеgно2 узрока йройорционално2 gивер2енцији йоља Шј.

Х= 'А·

divv.

Из ове групе проблема писац издваја један случај који га доводи до парцијалне
диференцијалне једначине

где је а нека константа, а s дужина лука линије на коју се своди поље. После
трансформације последње једначине у циљу да се v доведе на функцију само
.

2 2

једне променљиве z и смене ~ = 4z 2 , добија се обична диференцијалнајед
t
начина

Њен општи интеграл је

v=

с 1 Ј е-= dz + с 2 ,
2

о

а партикуларна решење, после одредбе константи по условима

v =О
,, = 1
постаје

за
за

z =оо
z =О,
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1'

f- е--.2 dz .
.fito
2

= 1- -

Ово је облик функције нормалне дистрибуције за комплементарну вероват
ноћу ....

У овом делу од велике научне и историјске вредности за математику,
хтели смо указати на неколико чиљеница и идеја којима се она одликује:

широко схваhен йојам анало'iије, aйciupaкiuнa база размаШрања, йреgвиђање
на основу йринцийа узрок- йослеgица. Последља два примера које смо навели

показују богатство могућности реализације разноврсних закона једне анало
шке групе појава посматраних и добијених са једне исте тачке гледишта. Нај
зад показиваљем групног својства једне аналошке групе обогатили смо једну
од алгебарских структура новим примерима.

Овим приказом којим је обележена педесетогодишљица једног дела
наше културне историје, нису исцрпени сви извори и обиље метода, идеја и пој
мова, којима се ово дело одликује, и ми се надамо да ће млађи математичари
новом анализом у љему наћи и нове инспирације. Михаило Петровић је мате
матичар богат оригиналним идејама и методама. Готово свака љегова распра
ва открива оргиналност у решаваљу, али истовремено и једноставност облика
у којем је проблем постављен а често и решен. Све могућности даље разраде,

генерализације, усавршаваља и интерпретације у смислу савремених погледа у
математици, нису исцрпене. Напротив, радови Петровића нуде нове теме за
рад. Али једна од најважнијих чиљеница је историјски поглед на једну научну
област код нас за које је Михаило Петровић са наше тачке гледишта имао пио
нирску улогу. Својим многобројним радовима из разноврсних области мате
матике, не само да је први поставио темеље наше математике, васпитао прве

наше научне генерације, већ је први у правом смислу показао свету матема
тичку способност нашег народа. Његова плодност и богатство идеја, брзина са
којом је мислио и писао, квалификује га уистини као талентованог математи

чара наше средине. Кад се узме у обзир да је Петровић то постигао у нашој

средини, не напуштајући свој народ и своју земљу, љегово дело тиме добија
још више у вредности. Да је отишао некуд изван своје домовине и на љега би
се могла применити она Његошева мисао "из грмена великога лаву изаћ' труд
но није" ...

Све ове чиљенице наводе нас да Михаила Петровића убројимо у нацио
налне величине исто онако као и Јована Цвијића и друге. Да је Петровић обја
вио Елементе на страном језику у исто време када и на српском, и да је писаље
управно са таквим циљем, слава би му у страном свету била далеко већа. Наши
математичари су дужни да све моменте овог великог човека осветле новим

аспектима и означе му у нашој културној историји место које му стварно при
пада.

(61, 1961.

г.)
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Д. ЈЕРЕМИЋ (Београд)

МАТЕМАТИЧКА ФЕНОМЕНОЛОГИЈА МИХАИЛА
ПЕТРОВИЋА

Основни циљ математичке феноменологије, која, слично рационалној
механици, треба да буде изведена на дедуктиван начин, јесте да, на основу пој
мова до којих се дошло дескрипцијом појава и љихових механизама, утврди
квантитативне законе који регулишу однос између разних улога и љихових

комбинација, с једне стране, и појавних појединости с друге. Узрочност, по
Петровиhу, није једносмеран и прост однос него стицај свега онога што игра
какву улогу у јављаљу неког скупа промена. Улога је, према томе, један од

битних појмова којима Петровић оперише у настојаљу да прикаже мрежу
разних веза између диспаратних појава у свету. Улоге су сличне ако у одго

варајућим појединостима у којима се оне налазе постоји један скуп заједни
чких факата, а тај скуп није ништа друго него језгро љихове аналогије. Језгро
аналогија дефинише природу једног низа међусобно сличних улога и љихову
природу. Помоћу општег шематизма механизама појава одбацује се све што је
конкретно у појавама, а "оно што остаје, јесу само улоге описане на најгенера
лнији могућан начин и редуковане у исто време на своје најкарактеристичније
црте али ипак довољно одређене да би се у љима могла сагледати слика појаве

као неминовна последица такве комбинације улога". Оно што је, пак, при
ликом апстраховаља отпало, то, не улазећи у језгро аналогије, па, према томе,
ни у дефиницију природе улоге, представља специфичне облике појава, који

чине бескрајну разноврсност и шаренило природе.
Прихватајући мишљеље Џона Стјуарта Мила да је циљ науке да број
ставова којима се објашљавају све природне појаве сведе на најмаљу меру,
Петровић истиче да је груписаље појава по љиховим механизмима, законима

љиховог тока и математичким релацијама међу факторима који у тим меха
низмима играју одређене улоге, једно од најмоћнијих средстава да се том циљу
научног сазнаља асимптотички приближи. Математичке аналогије, утврђу

јуhи оно што је заједничко у појавама једне аналошке групе, доводе до једне

опште теорије, која обухвата многе, на први поглед разнородне, теорије ра
зних појава. А то је пут ка свођељу свих проблема на један једини, основни

проблем филозофије природе: "То чини могућним груписаваље појава у типа
ве, по математичким аналогијама што постоје међу љима, а тиме и редукцију
недогледнога броја диспаратних појава на ограничен број типова, које је дово

љно проучити, па да, тиме, и појаве, изГiшјих су они апстраховани, буду проу
чене. Јасно је, према томе, да ће се бити врло близу горљем идеалном циљу,

кад појаве буду тако груписане и подведене под опште шеме, на чије ће проу
чаваље бити, тада, редукован основни проблем природне филозофије". Вође
ни наслућеним а~алогијама, многи су научници створили нове теорије, а мате
матичке аналогије могу служити за намерно проналажеље конкретних чиље
ница, које би изостало или било препуштено случају да га оне нужна не усло-
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вљавају. Оне, најзад, могу да буду добро помоћно средство и за материјали
зацију аналитичких проблема, односно за претпоставку конкретних појава за
које ће важити исте релације и закони који би се добили решељем тог проб
лема.

Иако је велику пажљу посветио квантитативној дескрипцији појава, Пе
тровића не интересује само дескрипција механизама појава од чијих се пре
цизних података могу формирати диференцијалне једначине, већ и непотпуне,
квалитативне аналогије. Те аналогије, у ствари, чине велики број метафора и

поређеља које се употребљавају како у науци тако и у поезији и свакодневном
говору. Иако песницима није циљ, као научницима, да откривају језгро сли
чности између разних појава, они су у историји често назирали неку истину пре
него што је наука открила својим средствима. Наводећи примере Лукреција,

који је наслутио међусобну зависност простора и времена на којој почива тео
рија релативности, и Његоша, који је уочио и схватио општу и вечиту борбу

разних фактора у природи, Петровић закључује "да права поезија и истинска
наука морају имати и да одиста имају додирних тачака", али да се "оне одмах
после таквих састанака разилазе, свака на своју страну, једна за лепим, друга

за истинитим". Вредност квалитативних аналогија лежи у томе што се љима
може сугерисати теоријско објашљеље неке привидно компликоване појаве
или практична примена неке експерименталне или индустријске методе, али,

са сталним напредоваљем науке и допуљаваљем језгра љихових група, квали
тативне аналогије ће се све више претварати у квантитативне, односно у

објекте математичке анализе, а "том својом страном, квалитативне феноме
нолошке аналогије, сматране као прелаз ка квантитативним аналогијама, у
које ће се потпуно претварати кад им језгро, у току потпунијег сазнаваља
појединости појава, буде допуљавано одређенијим подацима, несумљиво су
један увек интересантан прилог сазнаваљу природних појава. Оне несумљиво
доприносе да се сазнаваље појава примакне за који корак ближе асимптот

номе феноменолошком циљу". Тај циљ је да се бескрајно мноштво природних
појава сведе на једну што једноставнију скицу, мрежу, слику, која је општа за
све појаве, упркос љиховим безначајним појединостима које их међусобно
готово потпуно разликују. Сада се та скица може само назирати, а када елабо
рација наука буде довела до веће могућности да се све појаве квантификују и
подвргну математичкој анализи, онда ће моћи да ·се створи једна општа и
широка математичка дисциплина која ће успети да схвати све појаве у свету

као јединствен скуп механизама који се могу прецизно испитати. Том својом
визијом Петровић, у ствари, наставља сан многих математичара и филозофа
од Декарта и Лајбница или чак од Питагоре о једној matћesis univeгsalis, која би

на најегзактнији начин повезала сва знаља о свету у јединствену науку. Мате
матичка феноменологија постала је ближа том идеалу зато што се у међувре
мену математика развијала у правцу обухватаља и других општих карактери
стика сем броја, величине и реда и што су научници, служећи се моделима

једне науке у истраживаљима друге, наслутили да је свет састављен из појава
с релативно многим заједничким одликама.
Док је ЕлеменiТtима маiuемаiU.ичке феноменолоzије Петровић настојао да
покаже како је математичка феноменологија, у основи, једна научна метода
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којом се припрема позитивна филозофија природе, у свом по обиму и значају
другом делу Феноменолошко йресликавање, помоhу појма пресликаваља, он
ту методу схвата као уобичајени људски начин мишљеља, на који се наилази "на
свакоме кораку, не само у свима областима науке веh и у свима манифестаци

јама људског духовног живота". Пресликаваље је, у ствари, преношеље једног

скупа биhа (носиоца факата) и самих факата на други скуп биhа и факата који
је диспаратан и нема ничега заједничког са љима, али при том слика и ориги
нал имају заједнич~и известан скуп карактеристичних састанака. Ово пре
сликаваље траје док год састанци слике не изгубе свако специфично конкрет
но значеље и сведу се на нешто апстрактно, с чиме се могу везати чак и најдис

паратнија биhа, и на тај начин оно омогуhава позитивну логичку дедукцију и
чак предвиђаље факата: слика постаје тип факата. А феноменолошки про
тотип факата настаје као апстракција феноменолошког типа и представља

феноменолошку инваријанту како за математичке нијансе љегових састанака
тако и за све конкретне облике његових манифестација у свету факата. Сваки

тип факата садржи посебне улоге које су независне од специфичне конкретне
природе својих носилаца. Улоге не морају бити елементарне и узајамно не
сводљиве једна на другу. Отуда извесна произвољност у приписиваљу одре
ђених улога појединим носиоцима и несигурност сазнаља. Али, за Петровиhа,
и такви какви су, феноменолошки типови улога јесу "редуктивни елементи на

које та [људска] свест своди све што постоји или бива и са којима се она у сво
јим објашљељима задовољава, сматрајуhи да јој је ствар довољно објашљена и
јасна кад се сазна све, што у овој игра какву улогу, тип те улоге и кад се из тога
ствар може предвидети". Њиховом комбинацијом стварају се феноменолошки
типови, придаваљем математичких нијанси састанцима прототипова и из љих

изведених скупова факата као љихових последица формирају се феномено
лошки типови, а кад се састанцима типова придају и спољни облици љихових

манифестација, ствара се конкретни свет с бескрајном разноврсношhу и шаре
нилом појединачних појава. То би, по Петровиhу, била структура и суштина

света факата досупног сазнаљу: структура је у комбинацији разних улога, а
суштИна

-

у ефектима тих комбинација и спољним изразима како улога и

љихових носилаца тако и самих ефеката.
Број типова, прототипова и улога на које се своди свет факата јесте један

he се све више генералисати у даљем развитку људ
he, можда, бити сведен и на јединицу. Наука која he бити

доста ограничен скуп и они

ског сазнаља, тако да

кадра да обухвати све апстрактне облике целог света факата биhе математи
ка у широком смислу речи. По Петровиhевом мишљељу та математика буду

hности, неhе се, као садашља математика, бавити само формираљем једначина
и неједначина и израчунаваљем, веh
људске логике", који

he,

he

бити "моhни и суптилни инструменат

кад за то има подесну основицу, давати "одговоре не

само на питаље колико, веh и на питаље како".

Поред феноменолошког пресликаваља постоји и инверзно феномено
лошко пресликаваље, односно пресликаваље скупова феноменолошких типо

ва на конкретан свет факата, који не иде од факата ка типу него од типа фак
тима. Инверзном феноменолошком сликом открива се како су у једном скупу
раздељене поједине феноменолошке улоге, који су љихови конкретни носио-
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ци, с каквим математичким нијансама су раздељене улоге у том скупу и, најзад,

на који се начин, у каквим спољашљим формама, конкретно манифестују тако
условљене појединости. Овај начин пресликаваља примељује се са успехом у
случајевима када се придаје једном "колективитету" познатих и непознатих

фактора и на тај начин се схвата механизам читаве појаве у љеговим битним
цртама иако колективитет фактора није био разложен на своје саставке,

односно појединачне улоге које га састављају. Он је, дакле, користан начин
сазнаља док напретком науке не будемо у могуhности да упознамо оно што је

појединачно у тим колективитетима.

Феноменолошко пресликаваље је, по Петровиhу, само један вид пре
сликаваља. Пресликаваље је одувек била потреба људског духа, а љегов нај

старији вид је митолошки начин пресликаваља, по коме се конкретни свет
пресликава на један фиктивни свет тако да се сва збиваља објашљавају помоћу
делатности натприродних бића а, у исти мах, тиме бива задовољена и афек

тивна страна људске личности. Митско пресликаваље се не губи ни у модерно
време; губећи карактер натприродности и мистичко рухо, оно преживљава у

облику научних ентитета, чијим се деловаљем "објашљавају" многе природне
појаве, као што је случај с појмовима антропоморфног порекла: појмовима
силе, напона, латентне снаге итд. Митско пресликавање се провлачи и кроз
поезију свих времена. Механистичко пресликаваље, које је ушло у моду након

Лапласа, састојало се у томе да се појаве пондерабилног света сведу на појаве
равнотеже и кретаља материјалних система и на тај начин се чак омогуhи и
предвиђаље. Тај начин пресликаваља, истиче Петровић, довео је до неуспеха,
јер је појаве сводио на тако апстрактне типове да се они нису могли матема
тички проучавати и углавном није постигао значајне успехе и није омогућавао
поуздано предвиђаље. На слабостима механистичке митологије засновано је

феноменолошко пресликаваље, које све своди на комбинације апстрактних
типова улога и манифестације љихове сарадље и обеhава да ће једном обу
хватити цео свет факата: Занимљиво је, међутим, да и у овом начину пресли

каваља, у типовима улога, Петровић види ентитете своје врсте и, према томе,
признаје љегове генеалошке везе с митолошким пресликавањем. А како сваки
нови тип улога може да изазове нова сазнаља и отвара сасвим нове хоризонте,

то и феноменолошко пресликаваље може да буде превазиђено захваљујући
открићима теорије релативности. Петровић увиђа да је теорија релативности,
откривајуhи раније непознату улогу времена, довела до релативистичког пре

сликаваља, у коме, најзад, нестају механистички и феноменолошки ентитети и
замељују се геометријским антитетима у четвородимензионалном, топохрони
чном простору.

Прихватајуhи теорију релативности, која није улазила у раније, меха
ницистичко схватаље света, Петровић је своју математичку феноменологију

схватио као дисциплину кадру да се превазилази у правцу све новијег и пот
пунијег схватаља света. Он је био свестан да је љегова слика света резултат
садашљег човековог сазнаља. У љој нема ни наговештаја вредносних судова,
већ постоји само природа с небројеним диспаратним појавама и непотпуна,

искидана мрежа сазнаља којом човек настоји да обележи бар важније чворне
тачке тих појава. Математичком феноменологијом Петровићје покушао да ту
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мрежу учини што потпунијом, а при том је све варијанте типова, прототипова
и улога посматрао на истом нивоу, као да природа није слојевита и да у љој не

постоје никакве разлике по сложености, финоћи и усавршености. Упркос исто

ријском погледу на развој сазнаља, за љега све појаве: физичке, хемијске,
биолошке, медицинске, психолошке и економске, подлежу увек истим, непро
менљивим механичким принципима. Вредност љегових аналогија диспаратних

појава почива, међутим, на подударности која постоји на разним ступљевима
на спирали развитка од неорганске природе до културе. Заснивајући своју
феноменолошку анадизу стварности, он се начелно противстављао квалита

тивној дијалектичкој анализи, али је ипак обухватао извесне љене елементе.
Користећи динамичку шему класичне механике, он је своје квантитативне
дескрипције појава изводио посматрајући кретаље фигуративне тачке у про
стору од

n

димензија и тврдећи при том да се уопште проблем математичке

феноменологије своди на проблем кретаља у таквом простору, а тај апстрак

тни, математички, полидимензионални простор показао се доцније као кори
сно средство за егзактно проучаваље појава у многим, природним и друштве

ним наукама. У области примене математике, он је, истичући могућност

материјализације математичких аналогија, теоријски антиципирао модерну
инструменталну математику и аутоматско рачунаље. Иако је математика, на
којој је Петровић заснивао своја истраживаља, у међувремену доста напредо
вала, он данас добија извесну поновну афирмацију у вези с применама мате
матичких модела у теоријско-научним и техничким истраживаљима, извође
љем разних аксиоматских система и идејама и методама кибернетике. Исто

тако, љегове анализе узрочности и међусобне повезаности појава, плодоносно
осветљавају сложеност проблема каузалности, детерминизма, нужности. А
све то указује на несумљиви значај и важност Петровићевог потхвата да по

моћу једног система, иако једностране, механистичке дедукције и индукције
створи једну филозофију природе за каквом су безуспешно тежили многи
научници и филозофи.

(71, 1967. г.)

А. МАЛИНОВСКИЙ (Москва)
ОПШТЕ ЗАКОНИТОСТИ

Велику улогу у проучаваљу структура игра уочаваље аналогија између
различитих појава. Тамо где запажамо аналогије могу се, са добрим разлози
ма, формулисати закључци чији је смисао следећи: ако у појавама различитих
типова постоје сличне законитости, онда се те законитости могу третирати

као општеструктуралне

-

као што се то чини са количинским односима који

се формулишу независно од природе објеката.
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Познато је да су веh више пута предузимани покушаји да се креира оп
ште учење о аналогијама. Многима од присутних позната је књига М. Петро

виhа, написана почетком ХХ века, која има баш такав наслов "Учење о ана
логијама". Ту Петровиh настоји да нађе опште законитости у различитим поја
вама и да их изрази у апстрактном облику. Не сеhам се баш најбоље његових
конкретних закључака, али имам утисак да су, узети у целини, његови поку

шаји били исправни. Међутим, како нису били довољно добро спроведени, а
можда су били и преурањени, они нису доживели даљи развој. Али, без обзира
на то, такво усмерење било је исправно.

Последње питање било би: шта даје тај прилаз биолошким системима са
структуралног становишта и да ли он уопште нешто даје?

Он несумњиво даје одређене сазнајне резултате. Ослањајуhи се на њега,
можемо разумети зашто у једном случају развитак иде једним, а у другим

случајевима другим путем. Можемо објаснити зашто су неке нервне реакције
корпускуларне, а друге су круте, повезане са чврсто планираним облицима по

нашања. У првом случају то се објашњава прилагођаваљем у неодређеној сре
дини, а у другом случају, на пример код полног понашања, код рефлекса ис
хране итд., иза чврстих структура стоји специфична форма коју опажамо као
једнотипску у средини. Исто то односи се на унутрашње механизме који одре
ђују корелацију између различитих органа и везивних ткива. Ту се такође
може говорити о чврстим облицима система, који организму дају извесне пред
ности.

(103, 1970.

г.)

Г. ГРОМОВ (Ленинград)

А. МАЛИНОВСКИЙ (Москва)
АКСИОМЕ КОД АНАЛОГИЈА
Г. Н. Громов. -Хтео бих да допуним питање Ју. М. Свиржева. Ви сте
рекли да теорију система треба градити изоловано од других приступа, али
истовремено сте је упоређивали са математиком. Али математика је изгра
ђена на низу аксиома и само на тој основи добијамо солидну зграду теорема.

На пример, емпиријске законитости електромагнетског поља добијене су мно
го пре Максвелове теорије. Али теоријске законитости дала је тек аксиомат

ски изграђена Максвелова теорија. Да ли код Вас постоји одређени систем
аксиома и одређени редослед операција помоhу којих се може добити ова или
она структура?
А. А. Малиновски.- Почеhу од краја. Једва да има смисла позивати се на
четири хиљаде година историје човечанства. Као што знате, аксиома је доста
касни производ математичара у развоју науке. Сада смо у периоду проучавања
система у коме смо у стању да на полуемпиријски начин формулишемо неке
поставке и можемо да говоримо о неким уопштавањима као елементима уче-
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ља о структурама. Уопште узев, засада можемо само да упоређујемо. У крај

љој линији, систем се одређује и количинским параметрима, али љима се може
оперисати само ако постоји развијено учеље о структурама. Тако би за сада,
по мом мишљељу, било преураљено да се говори о аксиомама.

По мени, постоје неке неоспорне аксиоме. На пример, за мене је аксиома

да је у дискретном систему неприкладан принцип минимума, исто онако као
што је у повезаном систему неприкладан принцип избора. Знам неколико
аутора који се баве теоријом структура у правцу који им изгледа исправан. То
су М. Петровић и А. А. Богданов, а у биологији

-

М. М. Завадовски, Н. А. Бе

лов и неки другљ

Хтео бих још једном да нагласим да је и у М.атематици могућ и квалита
тивни приступ, када се говори о "већем" и "маљем", а не о квантитативним
законитостима у стриктном смислу речи.

Управо такав приступ развијао је А. Н. Колмогоров у раду о коме сам

већ говорио. Одређујући узајамни однос грабљивице и љеног плена, Колмо
горов указује на чиљеницу да при преласку одређене горље границе развитка
плена грабљивице почиљу да се размножавају, а при преласку те границе
надоле љихова бројност почиље да опада, зато што оне тада ретко наилазе на
плен.

(104, 1970.

г.)

А. УЁМОВ (Одесса)
АНАЛОГИЈЕ У НАУКАМА КИБЕРНЕТИЧКОГ ТИПА

Претече кибернетике

Могу ли се у тој проширеној области утврдити и друге аналогије, на чијој
основи би се могао изградити читав низ наука сличних теорији осцилација?
У контексту одговора на та питаља веома су занимљиви радови југосло
венског научника Петровића. У својој кљизи Механика йојава заснована на

аналоzији он наводи запаљујуће примере сличности између различитих при
родних појава, као што су електрицитет и кретаље течности, процеси у гасо

вима и осмотски притисак итд. С тим у вези, поставља се задатак да се разја
сни основа, заједничка за све те аналогије, и да се издвоје елементи који игра
ју сличну улогу у аналогним појавама.

"Следећа питаља

-

пише Петровић

-

сасвим природно се намећу: да ли је

могуће на неки начин објаснити љихове (тј. наведених елемената) функције у
ономе што их посебно повезује са овом или оном појавом, да ли је могуће пред
ставити их у форми која би била истовремено довољно једноставна и довољно

општа, како би се оне могле применити на све појаве које су обухваћене истом
аналогијом? Ако су те функције шематизоване на тај начин, да ли је могуће
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шематизовати такође и појаве исте групе, сводећи их на општу шему која од
говара час једној час другој појави групе, већ према конкретним значељима
која ће бити придата различитим елементима ове шеме."

Настојећи да реши тај задатак, Петровић, формулише појам групе
савршене аналогије (un gюupe d'analogie parfaite), у коју се уједиљују диспаратне
појаве описане истом једначином. Као пример такве групе наводе се разне
врсте осцилација, за које важи једначина типа

Симболи ове једначине шематски представљају елементе који одговара
ју један другом у појавама различите физичке природе. Тако, на пример, т
може бити маса клатна, момент инерције клатна, коефицијент самоиндукције

или укупна маса стуба течности;

q-

однос тежине клатна према љеговој дужи

ни, однос силе еластичности према деформацији, реципрочна вредност запре-

d2у
мине, однос тежине стуба течности према љеговој дужини; т-- -сила инер-

dt2

ције, електромоторна сила индукције итд.
Ипак, упркос разноликости физичке природе тих појава у датом приме
ру, они не излазе из оквира физике и онога шро проучава теорија осцилација.
Међутим, у неким другим случајевима Петровић не користи само физи
чке појаве, ма да физика даје главни материјал за љегова размишљаља. На
1

пример, општи појам рада аутор одређује овако: Т = Ј xdq. Овде Т може бити
to
механички рад, рад сила, а такође и оно што аутор назива термичким, елек

тричним и хемијским радом. Према томе, х ће бити механичка сила, спољашљи

притисак, апсолутна температура, електромоторна и хемијска сила. У том слу
чају

q је

координата, обим ентропије, количина електрицитета и маса матери

је која се преноси.

Петровић даје класификацију променљивих, издваја непосредне и по
средне узроке и помоћу општих шема изражава различите случај еве деловаља
узрока. Једначине једног типа изражавају деловаље једног узрока, констан
тног у времену, другог- деловаље узрока који се спонтано меља у току вре

мена, трећег

-

деловаље узрока који зависи од координата итд. Посебно се

разматра истовремено деловаље два или више узрока. Аутор сматра да фор
мална класификација различитих типова каузалних веза олакшава прено

шеље познатих метода проналажеља узрочних веза са једне појаве на другу
која јој је аналогна.
Идеје које смо изложили навеле су Петровића на замисао ствараља фор
малне теорије појава засноване на аналогијама

-

"опште феноменологије".

Ова замисао разговетно је изложена у другом већем Петровићевом раду Зајеg
нички механизми gucйapaiiiнux йојава. Ту се подробно анализира сличност

функција (улога, rб\es) и сличност тока процеса (ressemЬ\ances

d'al\ure).

На
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пример, издвајају се tледећи основни типови улога које може играти неки еле
мент у системима које упоређујемо: а) улога описа, б) узрока, в) везе, г) пре
преке, д) средине (Geпain).

Објашљавајући функцију сваког елемента можемо одредити механизам
појаве, а самим тим и објаснити је. Значајан резултат овог рада је утврђиваље
повезаности механизма појаве са карактеристикама љеног тока.

Утврђиваље такве повезаности дозвољава повлачеље сигурних закљу
чака са заједничких механизама на токове процеса и вероватних закључака у
обрнутом смеру

-

са заједничких особина тока на заједничке механизме.

Иако Петровић при грађељу своје теорије користи велики број разли
читих аналогија, већина тих аналогија припада једном логичком типу: то су
аналогије типа изоморфизма. Сем тога, од суштинског је значаја функционал
на аналогија- закључак са сличности функција на сличност структура. Појам
структуре конкретизује се у оном што Петровић назива механизам, а "ток
процеса" прецизира појам функционисаља.

Други покушај грађеља опште формалне теорије диспаратних појава на
основу аналогија између љих

-

који заслужује пажљу

-

јесте Универзална

ор2анизациона наука (iПекГйолоzија) А. Богданова ... :

(107, 1970.

г.)

М. ТОМИЋ (Београд)

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА

Немогуће је говорити о Петровићу а да се не помене љегова Фено.ме
нолоzија, последље значајно дело из прве фазе љеговог стваралачког рада,

1894-1914.

године. Али овога пута, за разлику од многих других радова, Петро

вић је на овоме проблему дуго радио и још дуже размишљао. Он познаје добро
математику тога времена, он види љена стремљеља и осећа значај уопшта
ваља које приближава разне теорије и тиме упрошћава математичку мисао.

Он познаје Поенкареове идеје о вредности науке и љеног значаја не само са
гледишта примене већ и љене филозофске последице. На београдској Великој
школи за професора филозофије Петровић ј е имао умног а Љубомира Недића.
И на Вишој нормалној школи он је слушао неколико познатих имена оно

времене француске филозофске школе. Можда је то разлог да је он врло рано
почео да размишља о примени математичких принципа на многобројне при
родне феномене. Већ у својој приступној академској бесеци,

1900.

године, О

.маШе.маШичкој iueopuju аюТtивносШи узрока, он уводи један нов појам, који се

до тада, како он каже, јављао само у логици: активитет узрока. "То је свакИ
феномен који тежи да меља какво стаље или уноси пертурбације у какав други
феномен. Његов активитет је љегова динамичка страна оличена у тој тежљи
апстрахована од свог супстрата и дефинисана као у аналитичкој динамици сво-
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јим смислом и интензитетом." Да би могао да посматра природне и не само
природне феномене, он уводи појам математичке аналогије, и то илуструје
поређењем разноликих појава приказаних истим математичким језиком.
Основни постулат те нове теорије гласи: "Кад је дат какав физички феномен

F, ако се у овоме знају улоге појединих фактора или врсте акције узрока, што
га производе, па ма узроци и не били познати по својој интимној природи,

могуће је наћи такав механизам за чије ће кретање важити исти математички
закон што важи и за феномен

F." Између кретања таквог система и феномена
F постоји тада потпуна математичка аналогија. На овоме проблему, на коме је
интензивно радио пуне три године, Петровић је објавио обимно дело преко

700 страна- у издању Академије наука: Елеметuи маШемаШичке феноменоло2ије (1911. године). Из основне формулације се види да је Петровић хтео да
феноменолоzију сведе на аналиiйичку gинамику и на њену основну математи
чку интерпретацију -на систем диференцијалних једначина. Његов активитет
узрока по јачини и смислу одговара механичком појму силе. Према Петро

вићу, свака аналогија састоји се у егзистенцији једног минималног скупа F чи
њеница које у потпуности репрезентују шири скуп

G чињеница.

Тај минимал

ни скуп је језгро аналогије. Постоји начин да се униформизирају језгра анало
гија, тј. да се изрази тај основни скуп у облику који би био исти за све разли
чите феномене садржане у једној аналогији. На тај начин, ма какав био фено
мен, његово понашање се одсликава у начину кретања једне фигуративне та

чке феномена. Сличност понашања групе феномена огледа се у јединственом
кретању фигуративне тачке. Еволуција феномена ка дефинитивном стацио
нарном стању изражава се приближавању фигуративне тачке асимптотском
положају; периодичност феномена

-

пролазу фигуративне тачке кроз исти

положај у једнаким интервалима времена.

Петровићеве феноменолошке диференцијалне једначине су у ствари

Хамилтонове једначине, а крајњи математички апарат су диференцијалне јед
начине динамике према Анеловој формулацији. Примери који треба да пока
жу разне аналогије су проблеми механике, термодинамике, електрицитета,

хемијских реакција. Неколико наших аутора (М. Стојаковић, Д. Трифуновић,
Б. Поповић), а и неки совјетски историчари наука, налазе да је Петровићева
Феноменологија претеча Винерове Кибернеiйике. По општим идејама, Петро
вићева Феноменолоiија, са применама од економије до филозофског феноме
нолошког пресликавања и алегорија, далеко је општија. Али по конкретној

реализацији и математичкој интерпретацији она није дефинитивно математи
чки уобличена. Такав математички апарат тада није ни постојао. Најопштији

систем диференциј алних једначина аналитичке динамике изгледа да није дово
љан за такво тумачење појава, изузев код изолованих примера. Творац савре
мене кибернетике, Норберт Винер, полази од сличног проблема: да делими

чне информације које познајемо могу у многим случајевима да дају и целокуп
ну слику појаве. Винер је пред собом стално имао слику хармонијске анализе,
у којој је дао значајне резултате и коју је изванредно познавао. Каракте
ристично је да је Винер имао за пример нервни систем и његову трансмисију

делимичних информација. Математички апарат који је он користио: Хевисај
дов симболички рачун и Винер-Хопфова интегрална једначина, дао је одговор
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на питање математИчког представљања појава и њихових последица. Сужава
ње проблема уз адекватан математички апарат довело је до научне теорије. И
поред свега Петровић је имао смелости и математичке интуиције да

1900.

го

дине наслути нову еру у будућности математичких наука. Он је предвидео, и то
на потпуно исправан начин, употребу математике у областима за које се тада

није могло ни наслутити да ће је користити. Најсавременији данашњи научио
филозофски погледи иду у једном правцу тако далеко да тврде да ако се приро

да схвати као један савршен рачунар

-

тада природни закони постају прости

алгоритми. Петровић није знао за савремене рачунаре и њихову револуциона

рну примену, али је врло давно предвидео овакву могућност униформизације
природних закона. Неколико критичара његове феноменологије са филозоф
ског гледишта, и то са материјалистичким схватањем, означили су оваква

Петровићева разматрања као механицистички поглед на свет. Данас су таква
Петровићева схватања поново актуелна.

Петровић је сувише рано, нажалост, и пре него што је математички апа

рат и био створен дошао до визије математичке будућности описивања појава,
па чак и пре него што су се многе науке и развиле. У време постанка Петро
вићеве Фено.меноло2uје сигурно је изгледала као бесмислена игра мисао о
аналогији између термодинамике и њених елемената: притиска, температуре,

количине топлоте и енергије, са једне стране, и- економије са понудом, потра

жњом, капиталом и финансијском снагом, са друге стране. И како се могло и
помислити на аналогију са познатим Геј-Лисаковим законом када се економи

ја сводила на науку о финансијама са неколико друштвених закона? Али се
данас види да је Петровићева замисао о примени математике на бројне фено
мене, како природне тако и друштвене, била исправна. Он се тада,

1911. године

налазио у предворју научне будућности коју је јасно сагледао, али време за њу

још није било дошло. Сем тога, он је то писао на нашем језику. Његова фран
цуска, скраћена верзија Фено.меноло2ије била је више популарна него егзактна

и зато није доживела онај успех који је заслужила. Она је у иностранству више

посматрана са филозофског становишта него као математичка теорија са сво
јим бројним применама ....

(139, 1990.

г.)

ПОЈМОВИ У ПЕТРОВИЋЕВОЈ
ФЕНОМЕНОЛОГИЈИ

п
1

редметни азбучник у једном делу обично пружа летимичну, донекле и обухватну информацију о самом садржају дела. Азбучник

указује на области које су обрађене и биле предмет кљиге, на нове
стручне термине и друго.

Издвајаље делимичног азбучника појмова Петровићеве феноменологије

који се овде доноси, учиљено је одређеном намером. Наиме, жеља је приређи
вача математичке феноменологије да посебно истакне области, појмове, стру
чне изразе,

... које је

увео и којима се Петровић користио и обрађивао их. Они,

сигурно, припадају пространим наукама као што је маханика и математичка
физика, али они указују и на битан нов йрилаз природним и друштвеним поја
вама до Петровића незаписаних на папирима науке. Они су неоспорна потвр
да да је Петровић у овој области науке ишао испред свог времена. Многе је
појаве и процесе антиципирао и отворио врата новим наукама.
Сами за себе, када се исчитавају, појмови које је Петровић увео пре не
што маље од једног века, потврђују оцену совјетске и француске науке, доне
кле и Сједиљених Америчких Држава, да је математичка феноменологија прете
ча кибернетике и теорије система данас веома разгранатих научних дисципли

на. Скандираље појмова (научних термина) којима се Петровић служио и увео
у науку, потврђују став да је љегово учеље о аналогијама заорало нову бразду
и допринело настанку савремене интердисциплинарне науке друге половине

20. века. Ту налазимо

потпун корпус о рачунарима, протоку информација међу

феноменима, елементе управљаља, контроле, моделоваље и свега другог

данас веома присутног у истраживаљима. Није случајно и није без значаја, да

су на

13.

светском конгресу за историју наука (Москва,

1971)

при излагаљу

саопштеља писца ових редова, знаменити Француз Диодоне и познати еписте
молог Авенир Ивановић Ујомов, указали предавачу да не треба више говори
ти о Петровићевој феноменологији, већ о Петровићевој кибернетици, љего
вим системима и аналогиним рачунарима.

Сматрали смо непотребним да у овом азбучнику наводимо места у кљизи

где се појам наводи и образлаже. Према садражју кљиге једноставно је доћи до
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овог податка. Поменимо, да се изложени делимични азбучник појмова Петро
вићеве феноменологије односи и на садржаје његовог дела Еле.метТtи .маtТtе.ма

Шиче фено.менолоzије изложеног у

7.

књизи Сабрнаих gела Михаила ПеtТtро

вића.
ак:Шив utТtelТt

ак:lТtивни и.мйулзивни фак:lТtор
ак:tТtивни йок:реtТtачк:и узроци
ак:lТtивни узрок:
ак:lТtивне улоzе

акција узрока
аналоzни рачунар

аналоиtк:о језzро
аналоиtк:а zруйа
шшлоutк:а основица

атТtаzонисШичк:и фаюТtор
ваљак: (као носач йоgтТtак:а к:оg рачунара)
варијација аюТtившТtеШа

везе у облику к:орелтТtивноz ланца
вирШуелна .моgифик:ација

временски фак:Шор
zенералисан йоја.м .масе, силе, ШежиtиШа,

zенералисан йоја.м инерције
zенералисана механик:а

zео.меtТtризачија .механизма
gecк:puйtТtuвнu еле.менШи
gейресивне улоzе

gейресивни аюТtивни фаюТtори
gейресивни ланац

gесtТtруюТtивна Шежња
gиск:отТtинуални узроци и везе

gucйapmТtнe йојаве

економски фаюТtор
енШройија

заgоцњење (к:mињење)
зајеgничк:а слика фено.менолтик:оz ск:уйа
зајеgничк:е йojeguнoctТtu
засШој йроцеса
зmТtворени сисШе.м

paga, ...
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изазивач

излаз/улаз
имйулзивни узрок

имйулзивни факiТtор
имйулзивни факtuор са смеШњама
имйулс tТtежње

инверзно феноменолтико йресликавање
uнepiiiнe Шежње

uнciiipyмeнiiiu (aйapaiiiu) као йроgужења чула човека
интеракција
инШуиШивна йравила aкtuuвuiiieiiia

јеgинаuвено јез'iро
јеgнос!Тtране везе

јез'iро анало'iије
јез'iро сличноаuи
кайиларни рачунар

квалиШаШивна шщло'iија
кваюuиШаШивна анало'iија
комйензаШорскц уло'iа

коначан скуй ойерација
кореюuори

манифесШација йојаве
мmueмaiiiuкa у йроишреном смислу

ма Шема tТtиз 11р а iiiu

маШемспuичке аналоzије
маШемаШичка аналтика 'iруйа
мспuемтuички aйapmuu

мтuемаШички uнctupyмemuu
маШемаШички моgел

мтuемаШичко ойисивање oбjeкiiia
мтuемаШичко йреgвиђање

маШеријализација aнaлutuuчкo'i йроблема

(анало'iна рачунска маutина)
мaiiipuцa хомолоzих елементuа

механизам оgбране ор'iанизма
механизам йојаве

механизација тшлошко'i јез'iра
механизација рачунарско'i йосШуйка

механизми йреноса gелова објеюuа
механика узрока

механичка uлyciiipaцuja
механички моgели

417

418

Д. ТРИФУНОВИЋ

.мо'iуhноаТt йреgвиђања
.моgел
.моgеловање

.моgификација
.моgификшТtорска уло'iа феномена
.моgификација сиаТtе.ма
найрасни узрок

научна .меШафора

нейосреgан објеюТt
нейро.менљиве везе
нивелаШорска уло'iа

носач акШивиШеfТtа
носач йоgаШка

објек[Тt сиаТtе.ма

објекШ ре'iулације
овлашно уйоШребљив йоја.м
о'iраничење

о'iраниченоаТt йојаве

оgређеноаТt .механизма
ойШи.му.м

ор'iанизација
ор'iанизација у облику ще.ме
осеfТtљивосШ йојаве

оШйорни фак[Тtор
йасивне уло'iе
йасивни резисШенШни узроци

йерШурбација
йисач (на излазу рачунара)
йоgспТtак

йоре.меhена вpegнociii објек[Тtа
йосреgни йogaiiiaк
йрейрека

йреfТtйоаТtавке неисйравноаТtи

йринций нај.мање'i йрисиљавања
йри.мењене Ше.жње
йрироgно йресликавање

рачунар

рачунарскийловак
реакШивни узрок

реакције веза
pe'iyлmТtop
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pe'iyлailiopcкa уло'iа
ре'iулаШорски йарамеШар
реgукован gескрийiuивни сисШем

реgукована фи'iураiuивна Шачка
реgукција мнoutiliвa факаШа
режим механизма

селекШивна уло'iа
симеШричан узрок

симулација
скалирање анало'iија
сличносiu свеgена на исШовеШносШ

слобоgан сисйlем
смеШње (у йроцесу)
cмeiliњe у механизму

сйољни yiiiuцaj
сШабилизщuорска уло'iа
cilipyкiliypa фaкailia
Шежња узрока

Шеренска уло'iа

1Тtий механизма йојаве
tТtок йојаве
уло'iа везе
уло'iа изазивача

уло'iа инерције
уло'iа йрейреке

уло'iа реакШивтю2 факШора
уло'iа Шерена

уйрављање йроцесом йо анало'iији
уШицај мерила

уtuицајни факtТtори
феноменолтики механизми
феноменолошки йроШоШий

феноменолоиtки Ший факаШа
феноменолошко йоље
феноменолтико йресликавање

физиолошки узроци

хемијска иl-tlue'ipaциja
хиgраулична инШе'iрација
шемlllТtизовање
иtiliegњa времена
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оквиру Сабраних gела Михаила ПеШровиhа математичкој феноме
нологији одређене су две кљиге. Тако је у кљизи

7 објављена у цело

сти обимна монографија Елемеюuи маiiiема{йичке феноменолоzије

(Београд,

1911), а у овој, кљизи 6 једна монографија и четири научне

расправе. Кљига је насловљена Maiiie.мaiiiuчкa феио.меиолоiија и поред чиље
нице да се у кљизи не налази ниједна целина под овим насловом. Одлучили смо
се за поменути наслов, како би дошли до природног и неопходног јединства

међу кљигама

6

и

7.

А, било је тешкоhа у именоваљу ове научне области. Сам

Петровиh је користио више различитих назива: математичка теорија активи
тета, математичке аналогије, општа механика узрока, математичка феноме

нологија. На први поглед, овај детаљ може се учинити формалним, чак и не
важним. Међутим, то није тако. Овде се, заправо, скривала велико питаље.
Која фундаментална наука прожима Петровиhево учеље о аналогијама? Да ли
је то математика или рационална механика која
науке и која

he

he

послужити као .моgел

изложити јединствену науку о међусобно диспаратним појава

ма у једном феноменолошком скупу. Одлучили смо се за назив који је дат кљи
зи

6

Сабраних gела Михаила Пеt""йровиhа.

МаШемаШичка феноменологија у овој кљизи подељена је у два дела. У
првом делу изложена је у целости Петровиhева кљига из
.меиолошко iiресликаваље

(17)*. Beh у потпуној

1933.

године Феио

научниковој зрелости, Петро

виh је желео да се из одаја Српске краљевске академије обрати ширем кругу
посленика лепе кљижевности, теоретичарима уметности, филозофима, пе
сницима, математичарима; да им изложи своја учеља о аналогијама. Утврдили

смо да је циљ био постигнут, те скоро да нема ученог човека код нас који није
упознат са овим Петровиhевим делом. Поред основне поруке кљиге која је

заснована на научним одредницама, Феноменолоиtко йресликавање значајно је
и по извесним личним отвараљима научника. Делују веома импресивна љегови

* Број у загради позива на редослед дела у поглављу Објављени раgови Михаила
ПеШровиhа

-

Феноменолоzија.
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погледи на човекову духовност, на присуство митологије, коригован став

према теорији релативности, на будућност математичких наука и друго.

У више случајева било је неопходно да приређивач одговарајућом спу
штеницом нешто допуни, укаже на извор или (не )оправда ауторов став. Ови
случајеви коментара назначени су скраћеницом пр. пр.

Други део књиге,

насловљен Научне расnраве садржи четири Пе

тровићеве кључне студије о аналогијама. Прво штиво је с почетка

не Јеgан iioiлeg на ieo.мeiiipujy .масе

(1).

1896. годи

После ове студије у којој млади Петро

вић програмира свој будући рад на аналогијама и тражи оправдања и потврде за
тај подухват -уследила је академска беседа О .мaiiie.мaiiiuчкoj

вuiiieiiia узрока
ји.

По

(3)

наговору

прочитана

свог

9.

јануара

друга Павла

1900.

iiieopuju

aкiiiu

у Српској краљевској академи

Поповића и његовог

брата

Богдана

Поповића који је основао и уређиво познати часопис Српски књижевни гла
сник, Петровићје убрзо после академске беседе у

Аналоiије .међу guciiapaiiiaнu.м йојава.ма

1902. години

објавио чланак

(6).

У Паризу, у Библиотеци
књига

"Scientia", године 1906. изашла је Петровићева
La Mecanique des phenomenes fondee sur les analogies (8). Неуобичајено,

књига је отворила многе странице страних часописа и монографија. Велико

интересоваље и похвале великог света науке (Борел, Маршал, Фер, Ламп,

... ),

следио је приказ за приказом са веома повољним оценама.

Шта је, заправо, Петровић урадио? После првих наговештај а и програма

рада на аналогијама

(1), после

академске беседе у Београду (З) и обраћањајав

ности преко Српског књижевног гласника

(7),

Петровић је у поменутој књизи

изложио своје ставове у налажењу јединства међу различитим појавама посред
ством аналогија, а користећи се строгим научним апаратом. Увео је основе ра
ционалне махенике у своје намере и тако дошао до једне генералисане рацио

налне механике. Основни појмови, аксиоме, ставови и принципи, сада код ње
га имају потпуно другачију анализу, разноврсније се користе и примењују.

Тако је Петровић дошао до нове .механике (запажање Пенлевеа, Сањака, Лам
пеа) из које су произашле класе диспратних феномена са јединственим анало
шким језгром и управљеним механизмом појаве и узрока. По казивању самог

Петровића, то је било оно право што је желео у овој области проучавања
природних појава. Био је уверен да је овом oiiшiiio.м .механико.м узрока саку
пио све уочене аналогије у математичкој физици и да им је пружио јединстве
ну теорију.

Ова необимна књига у Паризу, која се јавља у првој години проглашеног
указа да се у Београду Велика школа узвисује у Универзитет, много је допри
нела угледу науке у Србији. Скоро да није било начуне средине у Европи која
о њој није писала. Књига

La Mecanique des phenomenes.f'ondee sur les analogies

настала као директан и потпун превод Петровићеве расправе из

Покушај јеgне ойшШе механике узрока

(7)

1905.

је

године

саопштене у Српској краљевској

академији. Ово је био и професоров манир у публиковању својих расправа. За
рана је знао и био суочен чињеницом, да ништа неће урадити ако му дело оста
не само на ћириличном писму, забачено у Београду и тако непознато великом
свету науке. Рецимо, све до

1932.

године шта је урађено у Српској краљевској
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академији и објављено, светска јавност није била упозната. Из ових разлога, а
нарочито у научниковој младости, у опусу нашег професора скоро све распра
ве су удвојене, домаlюм и страном верзијом.

Како је поменута расправа у Српској краљевској академији
преведена за француско издаље

(8), то

(7) директно

се у овој кљизи Сабраних gела Михаила

ПеШровиhа доноси расправа Покушај једие

oiiruiue .мехаиике узрока у це

лости.

У оба дела ове кљиге изложено је учеље Михаила Петровиhа у ориги
налном и веродостојном препису. Приређивач је строго поштовао ауторову
стилску особеност, методичност и саму методологију израза. Било је више мо

гуhности да се Петровиhево излагаље измени и прилагоди данашљем уобича
јеном математичком језику. Рецимо, цео уводни део о коначном скупу диспа
ратних појава или о аналошком језгру и механизму појаве, могао се исказати
новим језиком структура који доводи до једне формалне теорије. Ово се наро
чито односи на откривену бинарну релацију "бити модел" р у скупу феномена

F и тако двојком (F, р) исказати Петровиhеве замисли. Од овога се одустало,
те се Петровиhев текст излаже веродостојним преношељем љеговог првог
оригиналног издаља.

И у терминологији је све задражно. Није ништа мељано иако је за то
било више прилика. Рецимо, за решење диференцијалне једначине Петровиh
употребљава реч uнiiiezpaл диференцијалне једначине; задражни су и "старин

ски" називи као што је utеШалица (клатно), лењивосШ (инерција) и друго.
При редиговаљу текста учиљене су исправке очигледних штампарских

грешака уочене од самог Петровиhа и приређивача овог издаља. Отклољена
је и више несмотрених Петровиhевих омашки. Једине интервенције у тексту
настају усаглашаваљем са важеhим правописним нормама. Рецимо, једначеље
сугласника по звучности, писаље великих слова, растављаље речи и друго. Не

писаље сугласника "ј" посебно је редигована (нпр. геометриски

=

геометриј

ски), као и случајеви: н. пр. =нпр., т. ј. =тј., и. т. д. =итд.
Наглашаваља у тексту задржана су у изворном облику, као и навођеље
стране литературе у спуштеницама. Такође, и имена страних научника писана

су изворно како их је Петровиh наводио. У неколико случајева учиљено је и
наше наглашаваље или извлачеље теореме као посебне целине.

У прилогу ове кљиге Сабраних gела Михаила ПеШровиhа изложено је
неколико целина које треба да олакшају рад на коришhељу исте. Најпре је
изложена једна шира синтеза о феноменологији коју је лично саставио Михаи
ло Петровиh за познату кљигу

vitch (Paris, 1921 ).

Notice suг les tгavaux scentijlques de М. Michel Petгo

У изванредном преводу др Душана Адамовиhа, проф. унив.

овај Петровиhев текст чини нам се данас веома свежим, ·актуелним и ра

вноправним међу сличним настојаљима у математичкој физици и у природној

филозофији уопште. Скупна је, затим, изложена шпература којом се Петро
вић служио. Указано је на неколико својстава ове литературе. Посебно је об
рађен оgјек ПеШровиhеве фено.метюлоzије. Приложено је око

150

различитих

наслова радова стваралаца из земље и света који су писали о Петровиhевом
делу, коментарисали га и користили се љиме. Ово је, у ствари, избор лиШера-
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iiiype

о Петровиhевом учељу о аналогијама, јер је приближно

250 јединица

ре

гистровано. У одјеку Петровиhеве феноменологије посебну тежину имају тек
стови страних аутора које доносимо у целости или у делимичном преводу.

Овим нешто опширнијим прилогом намера је била приреlјивача да се експли
ците упозна реч стране научне јавности о овој области Петровиhеве делатнос
ти, о нашем професору Петровиhу. Делују задивљујуhе веома позитивне оцене
о Петровиhевим

настојаљима да

среди многе

откривене,

а "растурене"

аналогије и добије једну посебну научну дисциплину о љима. Ту се уочавају
велика признаља Петровиhу записана на папирима науке све до наших дана.

Овај сегмент нашег прилога, који се овде по први пут објављује, показује и
доказује да је наука у Србији у личности Михаила Петровиhа имала научника

великих моhи, европског формата и утицаја.
Посебно је извучен азбучник појмова Петровиhеве феноменологије с ци
љем, да чистом терминологијом потврди научникова становишта у кибернети

ци, односно теорији система којима је Он са још неколико ствараоца (нпр.
К. Пирсон и А. Богданов) био предсказатељ.
Корисник кљиге има пред собом и тачан обим Петровиhевог рада на

аналогијама који је преузет из опште научникове библиогрфије која је обја

вљена у последљој

15.

кљизи Сабраних gела Михаила Пeiiipoвuha. Уобичајено,

кљигу прати регистар личних имена са неопходним подацима.

Приреlјивач ове кљиге, Mmue.мaiiiuчкa фено.меноло2ија, дугује велику
захвалност др Светлани Адамовиh Кљазев, проф. унив. и др Душану Адамови
hу, проф. унив. на веома успелим и стручним преводима са руског и францу
ског језика.

У опремаљу ове кљиге, пуну пажљу заслужују професор Жарко Јовиh из
Завода за уџбенике и наставна средства, као и Александар Савиh, асистент
Математичког факултета у Београду.
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