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Захваљујуhи се на иницијативи Управног одбора Мате
Ifатичког института САН и Друштва математичара и физичара 
НРС! преузео сам задатак, који није НI1М~ЛО лак, наиме да у 
једном предавању прикажем научне радове Поенкареа. 

Његова истраживања обухватају обиман број питања, и у 
IfCTO време постављају многе нове проблеме из области матема
гичких и филозофских наука. 

Сутрадан, после Поенкареове смрти, Емил Борел је писао: 
nL'inteligence humaine est еп deuil; Heпri Poincare n'est plus. 

Son Oeuvre de geant subsiste ... " 
Француска је дала свету велики број генијалних математи

Qapa. Међу њима су чувени Декарт, Лагранж и Коши, који се 
fIалазе на највишем месту читаве плејаде чувених твораца модерне 
математике. 

Исто тако, захваљујуhи својим проналасцима, Поенкаре зау
зима изузетан положај у историји развитка математичке културе 
човечанства. 

* * * Наведимо, укратко, биографске податке о Поенкареу. 

Рођен је пре 100 година у Нансију 29 априла 1854 године. 
а умро у Паризу 17 јула 1912 године. 

ОН је веома лако, без икаквог напора, савладао основна 
знања у породици и у школи; успе9 је да се истакне и на школ
ским конкурсима,. и као ученик "Ecole. Polytechnique", коју је 
изабрао место' ,;Ecole Normale Superieure" ,где је такође био 
примљен. 

Поенкаре је био веома питоме нарави од раног детињства, 
па све за читавог свог живота, како према својим колегама тако 
и према другим научницима. Али он је био непоколебљив у пита
њима за које је имао одређено мишљење из оправданих разлога. 
Тада је он био одлучан. 
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Усвајајуhи моментано csa знања, он је тачно па~тио садр-: 
жину свих књига које би прочитао; на питања школских другова 
одмах би исцрпно одговорио, чиме је увек изазивао њихово
дивљење. Исте особине је испољавао и у научном друштву, каД. 
би га запитали о његовом мишљењу. 

Увек уду6љен у своје мисли, Поенкаре је веn као дечак 
показивао знаке расејаности. Кад му је било 7-8 година, прича 
се као забавни случај, да је у шетњи улицом дуж неког потока 
са својом мајком и сестром остао на једној страни, док су његови 
прешли преко мостиnа на CYI1POTHY страну потока. Чим је то· 
Поенкаре приметио директно tеупутио на другу страну газеhњ 
воду до појаса. 

По завршетку Политехничке школе; а затим Рударске школе~ 
Поенкаре је ступио на дужност рударског инжењера. Али у исто. 
време, 1875. кад је прешао у Рударску школу, он се одлучио да 
студира и математику. Идуnе' године веn је положио испит -
liсепсе es Sciences mathematiques, а 1878 поднео је тезу за степен· 
доктора математичких наука. Неколико месеци доцније~ 1 децем:.' 
бра 1879 године, Поенкаре је отпочео своју професорску кари-
јеру предавањем курса Анализе на Универзитету у Саеп-у. После: 
две године он је преузео иста предавањана Сорбони, а после
четири године њему је поверено предавање курсаФизичке ·н: 
Експерименталне механике. Године 1886 Поенкаре преузима кате
дру Математичке физике са Теоријом вероватноће. Најзад, 1896· 
године, прешао је на катедру Математичке .астрономије. 

Дарбу сведочи да се брзо напредовање Поенкареа у ака-
демској каријери: објашњава вредношhу његовихнаучних пронз..':: 
лазака. Наше математичко одељење Академије наука, вели Дарбу;. 
састоји се од пет секција, наиме: Геометрија, Механика, ACTPO~ 
номија, Физика, Географија и Навигација. Поенкаре је имао сва 
права да буде заступљен у свакој ОД четири прве секције. Meђy~
тим, његова истражнвања О плими и осеци мора дали су му- ква"· 

лификације да БУ.де члан и пете секције." 

Поен ка ре је био први пут предложен за члана Академије-
1881, када је имао 27 година,а ·пос.ле тога његова 'кандидација је 
поновљена у 1884, 1885 и 1886 години и; најзад; он је био
изабран за члана Академије 1887 године kад је имао 32 ГQдине· 
старости . 

. Други веЛИl{иуспех дожи~ео је Поенкаре 18R9 године,. кад. 
му је била додељена награда inведског краља, OC1€apa Il. ('.' 

Од тога момента популарност Поенкареа достигла је 'врхунце 
славе. За 'десет наредних- 'година он добија пет златних меЈ{аља,. 
ч'етири премије, десет почасних доктората, и ~кадеМСКJ:lХ звања.'· 

Поенкаре је. објавио3Q томова· засебних дела и скоро ·.50(). 
мемоара из различитих области математичких наука. . 
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Mittag-Leffler је штампао биографију Поенкареа,као његов 
Сl1пiculum vitae, а који сачињава само списак његових' одлико
вања, награда,постављења и по часних наименовања,.и који зау
зима УКУШi'O ~CTpaHejn ...,. 160. 

* *. * 
Преl}имо сад на преглед поменутих радова у .појединим 

обласrимаматематичких наука, које је он обрађивао. 
Приказујуhи суштину својих радова у области математичке 

анализе Поенкаре вели: п Чим су били утврђени основи инфини
тезималнщ рачуна, пред математичарима су искрсла три про

блема: решењеалгебарских једначина, интеграљење алгебарских 
диференцијала и интеr'раљење диференцијалних једначина. Исто
рија напретка ових трију проблема је била слична. после дупц: 
и УЗ8луднихпокушаја за њихово свођење на прости је проблеме 
математичари су се одлучили, да их проучавају непосредно, и 
за то су били награђени успехом. 

Дуго времена узалудно се надало да се алгебарске једна
чине могу решити помоЬу корен:а. Кад су од овог покушаја 
одустали, почели су проучавати алгебарске функције, које су 
сад добро познате као и корени. Исто тако интеграли алгебар
ских диференциЈала, које су желели свести на логаритамске и 
тригонометриске функције, сад се изражавају помоЬу нових тран
сцендентних функција . 

. Број диференцијалних једначина решљивих помоЬу" квадра
тура веома је ограничен. Зато се морало приступити непосредном' 
проучавању особина интеграла, при чему се ограничавало њихово 
испитивање само у околини дате тачке, а не за. све вредности 

променљивих величина. Одмах' сусе појавили проблеми обичних 
и сингуларних тачаКа првог и вишег реда. Ова испитиваља почео 
је Коши"... ' 

Први рад Поенкареа од 1878 године усавршава о је резул
тате Puiseux-a, Briot и Bouquet·a, који су наставили Кошијеву 
теорију функција комплексне променљиве величине за случај син
гуларне тачке првог реда· У својој Докторској тези Поенкаре 
проширујесвоја испитивања на парцијалне једначине. 

у првом реду проучавају се вишезначне функције у око
лини дате тачке и доказује се следеhа лема: Уочимо Једначину 
F (z, ХI ,!. " ,Хn) = о која одређује .имплицитну функцију z од п неза
висно nроме~љивих Х1' Х2 , ••• , Хn , у околини вредности нуле свих 

п + 1 посматраних величина. Ако је функција F ХОЈlOморфна у 
односу на њих И њени парцијални изводи по z се анулирају, од 
првог до m. - 1 реда, у почетној тачки, та функција z задовољава 
алгебарску једначину т-ог реда. чији су коефицијенти холоморф
не фу~tщије независно променљивих величина. Овај се резултат 
rенералише такође, даље, и на више функција које се одређују 
ОНОЛИКим бројем' једначина, колико йма функција. 
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Даље аутор ко нс.татује две врсте сингуларних тачака, које 
Ј:о~азе у обзир. JeДH~ припадају пар~1fкуларним инт,егра,llИМ~, који 
задовољавају алгебарске једначине са холоморФним Ј(оефицијен~ 
тима. Међутим друге сингуларне тачке су есенцијалне и зависе 
од самих једначнна са парцијалним изводима. Поенкаре проучава 
услове, када посматране једначине имају или немају холоморфних 
интеграла. 

У току својих испитивања Поенкаре уводндва појма о лаку
нарннм Функцијама "fonctions а espaces lacunaires", н о алгебро
идним функцијама. 

Почев од 1880 године Поенкаре обрађује теорију диферен
цијалних једначина са другачијег гледишта реалних променљивих 
величина. Он испитује интеграле диференцијалвих једначина првог 
реда које изражавају извод непознате функције у облику колич
ника дваполинома. Њихове интегралне криве изражавају се помоhу 
ЗCiтворених кривих линија или кривих у облику спирала. Ове 
криве могу да имају четири врсте сингуларних тачака: 

1 о Грла (cols). кроз које пролазе само две криве; 
20 Чворове (noeuds), где се секу безбројне интегралне криве; 
30 Жиже (foyers). око којих се обавијају интегралне криве 

линије, приближавајуhи им се као спирале; 

40 Средишта (centres), као изузетне тачке, око којих се оку
пљају интегралне криве линије, при чему се узајамно умотавају., 

Успоставља се веза између бројева дотичних сннгуларних 
Т8чака. 

Најзад, ова истраживања проширују се на диференцијалне 
једначине првог реда општег облика, на једна чине другог и вишег 
реда и стављају се у везу са проблемом стабилности њихових 
решења. 

Прелазеhи затим на испитивање диференцијалних јеДllачина 
са сингуларнимтачкама вишег реда Поенкаре проучава линеарне 
једначине, којим севећ бавио Фукс, и поставља проблем налажења 
њихових интеграла у облику нових трансцеидентиих функција, 
које се одређују помоhу конвергентних редова не само у околини 
једне тачке, него и у читавој равни. Да бн успео, да реши овај 
проблем, Поенкаре се најпре ограиичава на посматрање перио
.а;ичииХ решења лииеарних једнач~на са рациоиалними алгебарским 
коефицијентима. ' 

Аутор се руководи аналогијом са елиптичним фУИIщијама и 
редовима елиптичних функција и Абелових функција које служе 
за изналажење интеграла алгебарских диференцијала. 

,Елиптичне су функц"ј,е, униформне, а ,у ИСЈО време перио
дичие, те према "томе задржаваЈУ' своју ,вредност када се неза~ 
висно променљива величина: повеhава за известан број периода., 
Према томе, Поенкаре тежи њиховој генерализацији. Он зато 
тражи униформне функције независно пром~нљиве величине,које 
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задржа~ају своју. вредност при њеној трансформацији. Међутим, 
дотичне трансформацији не смеју бити произвољне, него морају 
да сачињавају групу, која мора да буде и прекидна; иначе, једно
значна функција би постала стална величина. 

Проблем се своди, дакле, на изналажење прекидних група 
трансформација. То исто се дешава и код елиптичних функција 
са њиховим паралелогј>аМ:·иМа периода. Сада, посматрајуhи сложе
није прекидне групе трансформација за дефиницију компликованих 
трансцентентних функција, поставља се питање· замене паралело
грама елиптичних функција са сложенијим полигонима у вези са 
специјалним типом прекидиих група, које се уводе. 

Слично са проблемом инверзије елiпiтичних функција, Поен
каре загенерализацију појма о инверзији узима линеарну дифе
ренцијалну. једначину другог реда, сматра сада независно' промен
њиву величину као инверзну функцију не интеграла (као што је 
случај код елиптичних функција) него количника z двају интеграла 
посматране једначине. На овакав начин дефинисана функција бива 
у извесним случајевимауниформна и неће се мењати за бескрајан 
број линеарних трансформација, које мењају z у љен хомографски 
облик. у ту' сврху наведени криволиниски ПОЈЦiГОНИ ОГР,аничрвају 
се луковима· кругова. Аутор, најпре, претпоставља да су коефи
цијенти трянсформације реални, при чему се показује да наведене 
трансформације не мењају извесни круг који се зове основни. 
Тада су лукови кругова, који служе као стране Поенкареових 
полигона, ортогонални на основни круг. 

Писац наводи да је он могао да реши проблем за одређИ
вање посматране мреже само служеhи се не-еуклидовом геоме
тријом. "Ову геометрију не треба сматрати, вели Поенкаре, као 
игру маште, која интересује само једног филозофа и да је без 
икакве вредности за математичаре. Напротив, теореме геометрије 
Лобачевског су исто. тако истините као· и Еуклидове геометрије, 
по себи се разуме, . под условом да· ове теореме буду правилно 
тумачене". На овај начин Поенкаре је створио групе прекидних 
трансформација које је назвао ФУIlСОВU.м, а одговарајуЬе уни
формне функције, такође је назвао Фунсовu.м. Он је исто тако 
пронашао и конвергентне редове, који изражавају Фуксове функ
ције у облику количника двеју трансцендентних коначни х и уни
формних функција. Оне су добиле назив i11еi11аФУIlСОВUХ функција. 

Ако коефицијенти линеарних 'трансформација нису реални, 
него ма какви, дотичне трансформације сачињавају исте прекидне 
групе, које је Поенкаре назвао Клајновu.м. За доказ егзистенције 
ових група он је искористио исто he-еуклиДову геометрију само 
не у равни, него у тродимензионом простору. На пређашњи начин 
оне су послужиле за проналазак функција новог типа названих 
Клајновu.м функцијама, аналогно Фуксовим функцијама. 

МеђУТИМ, за решење проблема интеграљења посматраних 
линеарних једначина, било је још потребно генералиеати поступак 
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:х:еорије елиптичних функцијзза инверзију функција. друге, и треЬе 
врсте, помоhу функција ~(x).,y ту сврху Поенкаре је:увео нове 
функције, које је назвао ДзеШафунсовu.м ФУнкциЈ~ма." " 

На овај начин Поенкаре је успео да иsрззи инrегрзлелине
,арних једначина, са алгебарским коефицијентима; помоhу својих 
н,ових трансцендентних функција." ' 

МеђУТИМ, уизвесним ,посебним слуtiајеsимз' интеграљење 
посматраних линеарних једначина 'може се извршlfТИ' и помоЬу 
простијих фУllкција алгебарских; елилтичних ИЛИ АбеловИ·х. Поен
каре је показао и главне особине група' одгоgарајуhих једнаtНiна; 

Интересантно је iюдвуhи да' је noeHKape испитивао" таКОђе 
и проблем интеграљења диференцијалних 'једначина, које нису 
ЛИliеарне. Фукс је проучавао неопходне и довољне услове егзи
~тенције коначног, броја сингуларних тачакаових јеДЮiчина. 
Међутим Поенкзре је показаО,.nа се одговарајуtlE~ једначине своде 
на веЬ познате облике интеграбилних јеДначина. ' 

Поменутим истраживањима Поенкареје посветио веhи број 
значајних радова, који су га истакли у' прве редове научника. 

, " , Интересантно је овим поводом навести мишљења других 
математичара о изложеним проналаСЦИМ!l Цоенкареа. Тако, Вито 
Волтера изјављује: " Више пута се питала, да ли Фуксове фун
кције имају ма какве примене? На та питање могло би се, реhи: 
пащта то значи да нека теорија има примене? Да' ли се вреднос?-, 
неке теорије састоји у томе што се она може' применити у меха
liици или физици? Грци су подигли теорију конусних пресека на 
највећу висину усавршавања. Међутим да ли је ова теорија заузела 
ЈЈочасни положај у геометрији тек онда, кади се свет уверио, да 
ове криве служе' као путање планета? Да ли теорија конусних 
пресек е не претставља дивно уметничко дело, чија вредност не 
стоји у вези ни са каквом њиховом практичном применом." 

Наводимо сада и друго сведочанство, које је изнео С. Jordan 
поводом кандидовања Поенкареа за члана Академије, где, вели: 
"Његов рад заслужује више од обичних похвала и потсеhа нас 
на оно што је писао Јакоби о 'Абелу, да је он решио проблем, 
који нико пре њега, није смео ни да замисли. Морамо заиста 
признати да ми сад присуствујемо једној револуцији у Матема· 
тици, која се може свакако упоредити са оном, пре' пола века, 
при стварању теорије елиптичних функција". . 

* * * 
Поред наведеюtх реsултата дугујемо ПоеНkзреу више открипа 

у области теорије функција, алгебре и теорије бројева. Он се 
бави прОблемом униформисања алгебаРСi(ИХ функција; уводи по
сматрање Римжових-, површина са бесконаqним бројем Ј1истиhа. 
Са теориског гледишта испитивање вишезначних ФУНkција се 
своди на проучавање-униформних функција. 
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, 'Поенкаре проширује Кошијеву reop!-ljy функциЈа. 'у ту сврху 
.()н " даје, 'Најпре" прецизну , дефиницију' двоструког интеграла анали
'Тичке функЦије двеју комплексних ПРОМе'нљивих величина у дво
мерном континууму и проучава услове 'под којима при трансфор
'мацији континуума, интеграљења, двоструки интегралзаДРЖ;lва 
,своју вредност. ПроучавајУ',',се р~зидиуми двоструких, интеграла. 
,Најзад, проучавају се усJIови,под којима унифьрмна функција од 
две независне променљиве величине, може да се изрази' као 

количник две целе функције. У ту сврху писац са великим иску
етвом и{:коришhава четири диференцијалне. једначине, које задо
вољавају реални делови аналитичких функција. 

у области' Аритметике Поенкаре је испитивао геометриску 
'Теорију облика и увео је, појам њихових аритметичких инварија
вата. ове инваријанте служе за одређивање најмањих вредности 
квадратних бинарних облика и за проучавање услова еквивалент
ности облика. 

у вези са аритметичким испитивањима Поенкареа стоје и 
његови алгебарски радови о линеарним трансформацијама и љихо
вим прИменама. Проширујуhи оваиспитивања на изналажење непре
кидних група и одговарајуhих хомогених облика лако се добијају 
lЦотпуни системи линеарних парцијалних једначина, а такођеизна
лазе се извесни комплексни бројеви. 

Ове резултате је аутор искористио за одређивање извесног 
бројаП03ИТИВI:IИХ корена полинома. Исто тако Поенкаре се бавио 
и Декартовим правилом знакова. 

Најзад,Поенкаре је створио прецизну методу за генерали
зацију детерминаната и линеарних једначина, чији се број бескрајно 
повеhава. Овакав плоблем се поставља при изнзлажењу количника 
два ТРИГОl:tометриска реда, а такође и при интеграљењу обичне 
линеарне диференцијалне једна чине, чији су коефицијенти И::Јра
жени помоhу тригонометриских редова, па се траже њихова 
решења у облику других тригонометриских редова. 

Дотични проблеми појављују се и у Небеској механиЦи. 
Аритметичка и алгебарска истраживања, вели Дарбу, дали су 
повод да Поенкаре буде предложен први пут 1881 голине за 
члана Академије наука, кад му је било 27 година. 

* * * 
Напоменуо сам горе да је шведски краљ Оскар Н, поводом 

<:воје шездесетогодишњице, објавио. наградуза најбоља истражи
вања из области Математичке анализе· Одбор од три најпозна
тија математичара, Ермита, Вајерщтраса и Митаг-Лефлера, био је 
овлашhен да објави темате и да досуди награде. Поенкаре је 
поднео са девизом nNuпquаm praescriptos trапsibuпt sidera fiпеs" 
рад: .,0 проблему трију тела и једначинама динамике". У реферату 
поводом овог рада Вајерштрас је написао, у име одбора, мада рад 
и.не .решава у потпуности постављени проблем, ипак он заслу-
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жује пуну награду, јер је он такве вредности да Ье његово 
објављиваље отворити нову еру у историји Небеске механике. 
Поенкаре је примио награду, а његов рад објављен. Аnи се десио 
неочекивани догађај, који претставља занимљиву страяицу у исто
рији математике. Показаnо се да су погрешиnи и Поенкаре у своме 
раду, и Вајерштрас у својој оцени. Број часописа Actamathematica, 
где је рад објављен, и његови сепарати одмах су биnи .повучени, 
осим некоnикопримерака који су. се веЬ нашnи'у неким антиквар
ницама и продавзnи су се као. неке бибnиографске реткости. Поен
каре је понудио да врати добијену награду, аnи краљ је то одбио 
одговарајуhи даје Поенкаре свакако засnужан научник. 

Сви Поенкареови биографи сведоче да је он састављао своје 
мемоаре на веома брзи начин, и чим би нашао доказ траженог 
става, није се бринуо да потанко преrnеда своју редакцију " ... 11 у а 
dans ses memoires, rарidеmепt eerits, пише Picard, d'assez nombreuses 
erreurs de detai1 mais sans importance, s'auf de· rares exceptions, sur 
les resultats essentiels. Ppineare etait de ees rares savants pour qui 
n'est pas faite la devise-.pauea, sed matura ... " 

Ствар на томе ниЈе'-остаnа. Поенкаре је израдио нови рад, 
где је доказао ставове,' који су' биnи супротни онима из првог 
рада; и наредни број Acta mathematica изашао је са поправљеним 
резу nтатима. 

Ново деnо је биnо заиста изванредно. У овој редакцији Поен
кареова истраживања оправдаnа су мишљење Вајерштраса, да су 
оствариnа нову еру у области Небеске механике. 

Најпре, је Поенкаре утврдио да за проблем трију_ тела не 
постоје други анаnитички. интеграли, поред познатих десет ин'те
грала, наиме: интеграn8 живих сипа, интеграла површина и инте

грала кретања тежишта; за доказ овог резултата требало је иско
ристили теорију 'периодичних решења и карактеристичних експо
нената. 

'Решења диференцијаnних једначИ.юi пробnема Небеске меха
нике претстављају се у облику бескрајних редова и зато одре
ђују прибnижна решења у извесним границама. У овим решењима 
фигурише време не само у аргументима тригонометриских функ,. 
ција, него и ван њих. Ова је чињеница довољна да би се показало 
да дотичнз решења В8же само у ограниченом размаку времена. 

Зато је настаnз тежња за решењима, која би била И3Iрајјена 
само помоhу тригонометриских функција. Проучавајуhи решења 
Gylden-a, где уnазе еnиптичке функције, и Lindstedt-a са тригоно
метриским функцијама, Поенкаре долази до закључка да посма
трани редови, ако су апсолутно конвергентни за извесне вредности 

времена, остају увек апсолутно конвергентни; и да иста функција 
не може да буде претстављена помоhу два различита апсолутно 
конвергентна реда. 

Продужујуhи ова посматрања Поенкаре примеhује да се 
обично мисnи да функција, претстављена тригономеТРИСКИМ,апсо-
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лутно конвергентним редом, не може бескрајно да расте. Међутим, 
то може да буде, ако конвергенција није униформна:: .. 

На. основу изложених расуђивања, Поенкаре"долази до 
закључка да се једини начин З8 проучавање проблема стабилности 
Сунчевог система мора заснивilти на истим принципима, које је 
он искористио 38 проучаRање кривих линија одреljених помоћу 
диференцијалних једначина. 

Истраживања о периодичким решеЊ-има проблема трију тела 
претставља велику заслугу Поенкареа. Од Лагранжа су била 
позната два случаја периоДичких решења, кад три тела заузимају 
темена равностраног троугла или се налазе на једној правој. 
Најзад, НШ је пронашао још један случај, који се може приме
нити на Сунце, Земљу и Месец. Поред периоДичких решења, 
Поенкаре проучава асимптотска и двоструко асимптотска решења 
према пеРИGДИЧКИМ решењимз. 

Овим проблемима Поенкаре се потанко бавио и у две прве 
свеске свог дела: п N ouvelles methodes de lа Mecanique Celeste" , 
t. t. I-II. 

Ист~м питањима били су П9.~веhени радови.~ другог чувеног 
математичара, академика А. М. Љапунова. О његовим делима имао 
сам прилику, пре извесног времена, да I10днесем реферат у нашем 
Институту.Његово дело "Об устойчивости движения", т. ј. О ста
билности кретања, објављено 1892 године, било је штампано и 
на француском језику, као и друга његова испитивања, делом 
преведена а делом објављена на француском језику. 

Поменута Поенкареова дела. "NouveI1es methodes" била су 
објављена, када је Поенкаре заузимао још Катедру Математичке 
физике. Али после смрти Tisserand-a факултет је умолио Поен
кареа да прими Катедру Математичке астрономије, јер је факултет 
налазио да нема бољег кандидата за K~Teдpy од њега. 

у својој предратној библиотеци имао сам литографисану 
примерак кратког кур\:а Лоенкареових предавања Астрономије 
на Политехничкој школи у Паризу. Она претстављају ремекдело 
које мора да послужи као узор за сваког предавача ма ког мате
матичког предмета. 

Трећа свеска дела "NouveIIes methodes de lа Mecanique Celeste" 
изашла је 1899 године и садржи два нова,<појМ8, о Иfi.тегралним 
инваријантама 'и о једначинама са варијацијама, које претстављају 
линеарне диференцијалне једна чине за одреljивање решења про
блема, бескрајно блиских датом решењу. Поред поменутог дела 
Поенкаре је објавио три свеске својих предавања на Сорбони из 
Небеске механике, чије су две прве свескедопуњавале претходна 
издања, а треЬа свеска била је посвеЬена теорији плиме и. осеке 
мора. 

Поенкаре је многО радио и на другом проблему, нарочито о 
форми небеских тела, који се састоји у истраживању форми рела-
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тив~ равнотеже течности, . која се .0креЬеоко: осе' и ;ЧИји,; се еле
менти привдаче, по Њутновом закону. Маклорен и Јак06ису / 
.џронашли Ф9р:ме ра~но.теже посматране rечности у облику елип-

. с'оидаобр;тања,а . исто И. трооснрг" елипсоида И,, то:; у заВ1fСН;ОСТИ 
од границ~ у којим се Н8J,Iазџ величина угаоне брз.ине ill обр-rања 
течности. Посматрајуhи ,један било који из мноштва поменутих 
елипсоида, који одговара једној одређеној вреЩJQСТИ угао не брзине 

. (1), Поен ка ре је; 1885 rодинепоставио с-,!едеhи IJро~лем. Ако се (1) 

дода мали прираштај 1), да . .iIи угаоној, брзини (1) + Ij .одговарају 
'форме равнотеже, различите' од елищ:оида, . које, мењајуhи се 
непрекидно са прираштајем Ч, теже ~a Ч 0= О полаз~о.м елипсоидУ. 
Поенкаре, је џронашао бескра јно многонових форми равн()теже, 
а,'ли се при .'i:oMe ограничио на посматрање само" прве апроксима
ције. добијене форме равнот.еже биле су.,.лабилне; .. ОСИМ једне 
чувене форме' п пириформе", тј. у облику крушке, која одг()вара 
најмањој од вредности угаоне брзине О.Ј З8 стабилне форме Јако-
6ијевогелипсоида. За ову пириформнуфигуру било је сумње да 
она мора да буде стабилна. За дотичне форме се нарочито "нте
реСОВ80 George Darvin, при стварању своје космогониске теорије. 
Он је сматрао да су крушкасте форме равнотеже течности ста
билне,и. мислио је да при ,хлађењу. оне' издвајају нове пратиоце. 
Тако се можда Месец одвојио од Земље. Тим поводом је Picatd 
у свом чланку, објављеном .после Поенкареовеtмрти.у nAnnales 
de l'Ecole Normale Superieure" , 3е Serie, t. ХХХ, р. 463, писао да 
не би требало заборављат.и, у применамана ''i{осмогонију,да се 
изложена истраживања односе на хомогену материју, те да се тако 
може далеко отиhи од реалног стања ствари. У истом чланку. 
Picard каже : ... "I1 semble Ыеп, d'apres les dernieres recherches de М. 
Liapounoff qui а etudie de, 80П .. cote, ауес 'une grande rig!1eurles 
problemes precendents раС' d'autres methoctes, que lа figure piriforme 
est instable". 

. , 

Најзад, засебна Лоенкареовакњига nHypotheses cosmogoni
ques" претставља његова; предавања: У љима се проучавају, са 
космогониског гледишта, . различите хипотезе о формирању Сун
чевог система, почев од хипотезе Канта и Лапласа све до· модер
нијих теорија које обухватају читаву васиОну. 

* * * 
Поенкаре је посветио много пажње проучавању проблема 

Метематичке астрономије и Математичке физике. Нико до њега није 
улазио дубље у СУW.тину физичких појава и њиховИх особина у 
исто врема када је обрађивао и математичку страну посматравог 
ПРО,блема. Проучавајуhи га· са.,критичког;,г.цеД~iIIта··ЛоеJ:lкаре .је 
тежио да\разјасни тешкоhе и противречности,којеби при томе 
искрсле. ЊеГОВ8 предавања, када је заузимао Катедру матемз
тичке -физике, обухватала су разноврсне физичке теорије светлости, 
електрицитета, еЛ8СТИЧНОСТИ, хидродинамике, ТQплоте, термодина-
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мике"капи~арности.Наведена грађа .ifзложена јеу 20wтаitПаних 
свеза ка љегових предавања на Сорбони и у з.асебним мемоарима~ 
у којима су расправљана различита математичка питања. 

Нарочито наводимо Поенкареве радове о интеграљењу дифе
ренцијалних једначина Математичке' физике. Порекло ове 'дисци
плине је француско. D'Alembert је проинтегралио прву nарцијалну 
једначину жице која ,трепери, Коши је дао опште методе за 
решавање линеарних паРциЈалних једначина Математичке физике; 
а Fourier је створио аналитичку теорију топлоте. Чувена преда
вања Римана су пренела дотичну дисциплину ван Француске. Но 
и даље су у Фракцуској ге~ерације славних математичара: Lapl~ce, 
Poisson, Lame, Mathieu, Picard, Brussinesque, Ј . .Наdаmагd и' мнщи 
други рззрађивали и проучавали теорије диференцијалних једна
чинаМатематичке физике. Пре 60 година је издавачко предуаеће 
Gauthier-Villars позивало Ii~ претплату 4 свеске, Picard-овог Т,raite 
d'Analyse. Тада сеочекиваЛО"са пуно наде, да ће четврта свеска 
,како се наглашавала дати синтезу читаве поменуте обимне грађе. 
Али до тога није дошло и после три прве свеске четврта ниЈе 
изишла. Picard је само објавио делимично неколико одломака 
,својих, предавања из дотичне области знања. Међутим, нова бога;г
ства су се нагомилавала, нарочито захваљујуhи проналасцима 
Поенкаревих нових решења веп раније постављених проблема, 
нових теорија и нових метода истраживања деференцијалних јеДl:lа-
чина Математичке физике. ' , 

Напомињемо у ту ~BPXY љегов значајан рад "Sur les equations 
de lа Physique mathematique", где је потанко решен проблем 
вибрације мембране, такозвану методу "du balayage" за решавање 
парцијалних једначина са извесним граничним условима. Најзад, 
увођење ин:гегралних једначина ФреДХОJtма омогуhил'О му је да 
потпуно реши проблем плиме и осеке мора, који није био решен 
од када га је поставио Laplace. Истина је да практично искори
шЬавање датог решења изазива велике тешкопе у вези са ком
пликованошhу конфигурације морске обале и са морском дубином 
дуж ове обале. 

* * * 
, " Прелазимо сада на новушироку грану Поенкареових истра
живања из области Фил.озофије природе и популаризације ових 
знања. 

"Филозофија је објављена, вели Галилеј, у тој великој књизи 
која се увек налази пред нашим очима (желим да кажем васиони) 
али је њу немогуће схватити, ако се претходно не научи језик и 
ае познају слова, којим је ова књига написана. Она је написана 
математичким Језиком, а слова су троуглови, кругови И друге 
rеометриске фигуре, без којих је немогупе човеку схватити 
иједну реч ... 1. 
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УпретхоДно'м<иэ~агању. наведене-су идеје ,И реЗУJlтат.и, које 
је Лоенкаре дао да би: допринео познавању тог математичког' 
језика који је потребан за проучавање п;ироде. _ 

Шта више, он је учествовао на продубљивању основних 
појмова о броју, простору, времену, с тим да се објасни њихов 
постанаК· и природа. . 

Суштина. Поенкареове филозофије је изложена у његове 
четири књиге, наиме: Science et Hypothese (1902), La Valeur de ~a 
Science (1905), Science et methode (1908), Dernieres pensees (1913). 

Ове књиге; које увек И3ЈЈ8зе у новим издаљима и у прево
дима на страним језицима, створили 'су велику популарllОСТ 
Поенкареу и служе за ширење математичких. знања. 

Напоменимо да је не-еуклидова геометрија највише ПРУЖИЛ8 
материјала за расправљање о принц~пима геометР.ије. Џоенкаре 
им је посветио више расправа'и дискусија. ,,3а њега, пише Дарбу, 
аксиоме не претстављају ништа друго, него "договор" (convention), 
ја бих волео пре да кажем дефиниције, више или мање потпуне, 
идеалних елемената што наша машта изграђује на основу огледа." 
Навео сам нарочито дотичне речи Дарбуа. који је изврстан гео
метар. 'Ове Дарбуове< речи· .изазивају многа размишљања. Поен
каре, који није припадао некој специјалној филозофској школи, 
волео је да критикује и расправља филозофске проБЈЈеме. Неки 
су сматраЈЈИ Поенкареа као припадника ШКОЈЈе номинаЈЈиста. АЈЈИ 
је он то увек негирао. Например, поводом тврђења LeRoy-а: 
"Научник ствара факат", ПоеНЈ(аре каже да научник не ствара 
факат, него ствара језик, којим објашњава чињенице. Не би тре
баЈЈО улазити овде у фИЈЈозофске диску~ије, које изискују дугачка 
и прецизна објашњења становишта ПРИП8Дника различитих фИЈЈО
зофских гледишта. 3ато би требало Пј:iепоручити проучавање 
радова, који су били изазвани Поенкареовим горе поменутим 
издањима. Например, наведимо књигу Louis Rougier-a nLa рЫlо
sophie geometrique de Неnr! Poincare", објављену 1920 године. 

Као што су основи геометрије тако исто су и основни закони 
механике БИЈЈИ предмет потанке дискусије Поенкареа, на. фило
зофском конгресу 1900 године у Паризу. Тежње је БИЈЈа да се 
Њутнове дефиниције што више ослободе од трагова схолзстич
«их утицаја, које оне носе. Са друге стране, Поенкаре је био у 
центру дискусије нових идеја у механици, створених истражива
њима Ајнштајна, Лоренца ·:и Г1лаВКа. Интересантно је у том 
пог ЈЈеду напоменути Поенкареова два предавања "О новој меха
ници" на Универзитету у Гетингену и на Лилском конгресу 1909 
године ,за унапређење наука (As~ociation francaise pour }'Avance-' 
ment des Sсiепсеs). Ово друго предавање завршава се речима: 
nМеђутим, мислим да Ье ова КЈЈ8сична механика, ако би и била 
потцењена, ипак бити исто тако потребна као и досада и да онај 
који је не би темељито познавао, не би могао схвзтити нову 
механику". 
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у свим својим радовима Поенкаре тражи истину. Увод у 
Поенкареову књигу .La valeur de lа Science· претставља праву 
химну истини. Читав свој живот он је посветио проучавању мате
матике, суделујуhи на њеном напретку у свим својим издањима 
н I1редавањима, која је он одржавао. 

у његовии радовимв се налази велики број резултата и 
идеја, који ће пружати још дуго времена грађу за проучавања и 
за испитивања. 

HENRI POINCARE 
(1854-1912) 

par 
N. SALТYKOW 

Conference faite а lа seance commemorative du centenaire de 
naissance d'Henri Poincare, organisee рас l'lnstitut Mathematique de 
l'Academie des Sciences serbe. 

Apres avoir retrace lа vie de l'i1lustre mathematicien,le соп
ferencier а passe еп сеуие lа vaste activite de Poincare dans les 
domaines les plus varies des Mathematiques theoriques et appliquees, 
et de lа philosophie. 

Dans tous ses travaux Poincare avait toujours recherche lа 
verite. La preface de son 1ivre nLa valeur de lа Science" est ип 
vrai hymne passionne а lа verite чие Poincare avait servi toute sa vie. 

Il se trouve dans ses Oeuvres tant de nouvelles idees et de 
поиуеаих resultats que l'оп admirera et etudiera pendant des longues 
annees епсосе. 


