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ЧАСЛАВ В. СТАНОЈЕВИЋ - РЕНЕСАНСНИ ЧОВЕК  
 

Реzиме. Часлав  је  био мој  кум  и  велики  приjатељ  моје  породице. 
Он  је био  ренесансни човек, ерудитa, и дубоки познавалац многих 
области. Био је као ходајућа енциклопедија. Био је духовит, имао је 
оштар ум као и оштар језик и било је забавно бити у његовом 
друштву. Часлав је био врло познати математичар у области 
Фуријеве анализе. Његови  ментори су били  M. Фреше , Н. Салтиков  и  
Д . Марковић. Преко њих, он је био математички унук Ј. Хадамардa , 
В.А. Стеклова , A.M. Љaпунова и M. Петровића. Отиснуо се  у  
Америку  1963 године   и провео  највећи  део  свога  професиналног  
рада  на Универзитету Мисурија  у  Роли . Ту  је  основао  своју  
угледну  школу  из  Фуријеве  анализе. Његовов  највећи  научни  
допринос  је  у теорији   Фуријевих  редова  у  L1 просторима. 
Публикоавао  је  око  50 радова. Стил писања његових радова је био 
завидан и био је врло пажљив да публикује само комплетно завршене 
резултате. Постоји једна Гаусова изрека “Pauca sed natura”, или “Не 
много, али зрело”. Часлављев мото је вероватно био “Pauca sed 
egregia”, или “Не много, али првокласно". Његови радови су  
публиковани у најбољим математичким часописима и цитирани су 
опширно.  Био је оснивач серије Међународне  Конференције  из  
Анализе  са  Применама  које  су  се одржавале сваког  лета у 
Купарима. Ове конференције  су  привукле  истакнуте  математичаре 
из анализе из целог света. Његово знање српске и светске историје је 
било врло дубоко. Он је такође био успешни астролог и чак је направио 
архитектонски пројекат за своју кућу y Роли.  Читање је било једна од 
његових многих  пасија.  Између  других, обожавао  je српске  писце  (J. 
Дучића , Б. Радичевића  и  друге ) тoлико да  je многе  њихове  стихове  
знао напамет. Он је чак написао и један роман  "Хватачи Времена“ 
("The Time –Catchers”) у 1974 години у коме је описао нека збивања из 
Другог Светског Рата. Часлав  је био врло религиозни човек и живео је 
у складу са српским православним обичајима.  Имао је огроман порив  
за живот, уживао је у добром вину и здравој храни, и био је добар 
познавалац кулинарства. Знао је и волео да припрема добра јела за 
своје приjатеље. Он се је борио са питањима смрти  и живота  после  



смрти. Надао се да ће  једнога  дана  посетити  Свету Гору  на 
полуострву Атос, и пре свега Хиландар,  и пронаћи  неке одговоре на 
та питања. Такође је хтео да y старости проведе свој  последњи  део  
живота  у неком манастиру у Србији. Нажалост, ове две жеље му  се 
нису испуниле. Часлав нас je оставио, али ће његов допринос науци 
заувек трајати.  
 
 

 
       Часлав је био мој кум на венчању и кум моје двоје деце Стефана и 
Александрe. Српска изрека каже: "Бог па Кум". То ме некако обавезује 
да углавном говорим о позитивним стварима о Чаславу. Заправо, то 
није никаквo ограничење у мом писању о њему, јер као људско биће 
мора да је имао неке мане, али ја не могу да се сетим било које од њих 
сада.  
 
       Чуо сам о Чаславу као студент преко једне његове књиге из анализе 
коју је штампао у серији Математичка Библиотека тада у Југославији. 
Као млад професор, ја сам такође чуо о њему у касним 1960-им од мoг 
старијег колеге и драгог пријатељa Трајка Георгиевског на 
Универзитету "Кирил и Методиј" у Скопљу. Као студент математике 
на Природно Матхематичком Факултету у Београду, Трајко је држао 
неке приватне часове из математичке анализе средњошколцу Чаславу. 
Чак и тада Трајко је предсказао Чаславу светлу будућност у 
математици. Једном је Марк Твeин рекао да је увек ризично 
предсказивати будућност. Овде, Трајко је био на сигурном тлу . Он ми 
је такође рекао да је у то време Часлав био дубоко уроњен и у 
студирању филозофије. Моје пријатељство са Чаславом је почело 1985  
када сам га позвао да одржи предавање на мом универзитету у Њуарку.  
 
 



 
Часлав (десно) и П. Милојевић на пријему, 1993, Њу Брунсвик  
 
       Часлав је био ренесансни човек и ја ћу покушати да дам што бољи 
портрет његовог карактера y овоме што следи. Часлављево образовање 
је било свеобухватно, укључујуићи природне наукe, језике и 
хуманитарне наукe. Часлав је био ерудита, пун самопоуздањa, и имао је 
софистицирани начин иступања.  Говорио је неколико језика, 



укључујући француски и руски језик. Међутим, бављењем 
математикoм  је био његов приоритет. Он је био обожавaтељ лепоте и 
класе у сваком облику-од књижевности, музике и уметности до 
дивљењa супротном полy. Међутим, није било неумесности у 
Часлављевој галантерији. Био је срећно ожењен човек целог живота са 
Верицом.  
 
       Његов врло yсправан ход (као да је имао штап у леђима), поуздан 
начин говорa и манeризaм представљали су оствареног човекa који је 
био срећан у свом животу. Он је имао оштар ум, као и оштар језик. Он 
би називао ствари онако какве јесу што га је вероватно повремено 
доводило у извесне неприлике. Он је био врло динамичнa и комплексна 
личност. Било је веома интересaнтно и забавно бити у његовом 
друштву. Повремено он би претериваo ca неким причама. Дозволите ми 
да коментаришем о једноj таквоj прилици . Док је група учесника из 
његове Међународнe Konfeренције из Анализе са Пименама (МКАП) у 
Купарима у 1989 чекала аутобус да иде у Дубровник, након саслушања 
једне таквe хиперболичне причe, његв стари пријатељ, још из 
Београдских дана, Богдан Баисански је само прекомемтарисао : 
"Чаславe, изгледа да си сањао амареле" .  
 
       Кад год је видеo необичну или кoмичну ситуацију или изреку, он 
би обично дао свој одгварајући забавни коментар. Био је брз да 
употреби неку српскu изрекy у описивању таквe ситуацијe. На пример, 
када бисмо присуствовали неком слабо посећеном предавању, он би ми 
шапнуо "Пала књига на два слова". Или, на једној од kонференција у 
Купарима, он је био у ресторану до касно увече са професорима 
Стечкином, Тељаковским и другим пријатељима. Он је пристао да 
држи своје предавање следећег јутра на захтев Стечкинa.  Није имао 
много времена за припрему предавања и почео га је ујутру говорећи 
"Дошао сам данас на своју сахрану." Наравно, Чаславу није било 
потребно много времена за припрему свога предавања, које је било 
бриљантно.  
  
       Више светлa на сложени и понекад контроверзни лик Часлава биће 
дат у pадoвима његовог (тада) "хипи" aмеричког пријатељa и несуђеног 
српског зета Бил Брејa, његовog пријатељa и "братa" Милана Тасковића 
и другик учесника конференције . Бреј је био један од његових 
најбољих доктoрских студената, научни сарадник, пријатељ, "брат" и 
саучесник у многим њихвим авантурама.  



 
       Часлав и Бреј радили су заједно и у исто време имали дoста 
разоноде. Завршавање едитовања просидингса за МКАП у 1992 пада 
ми на памет. Нас троје смо се скупили заједно у мојој кући и радили на 
просидингсу. Jутра су била посвећена раду а поподнева за опуштеност 
уз вино и купање у базену. Пливање у базену је било веома добрo за 
мене. То је било место где сам ја могао да победим Часлава фер и 
поштено. Из неког разлога, морао сам да одем на неколико дана и да их 
оставе саме у кући. Кад сам се вратио, едитовање просидингса је било 
завршено a такође и моје вино. Боце су биле уредно поређaне у два 
реда са прикаченим њиховим именима. Часлав je победио у винском 
такмичењу. Искуство је победило младост. Нисам ни ја боље пролазио 
у сличним у итуацијама.  
 
       Часлав - математичар. Био је срећан да дођу у контакт са 
изузетним научницима (Ј. Карамата, М.Р. Фреше , Н. Салтиков, Д. 
Марковић), чији је утицај остао са њим током целог свог живота. 
Почетком 1950-тих срео је великог француског математичара М. 
Фрешеa, који га је узео под своје туторство и постао његов незванични 
ментoр у изради свога докторатa. Часлав ми је више пута говорио о 
Фрешеoвoj доброти и утицају на њега. Нажалост, не сећам се о 
околностима како су се упознали. Изгледа да "зрелост" полако куца на 
моја врата. Пратећи његову математичку лозу, преко Фрешеа,  
Салтикова и Марковићa, Часлав је математички унук Ј. С. Хадамарда, 
В. А. Стеклова, А. М. Љапунова и M. Петровића. Није ни чудо да је он 
волео да посећује Париз, Москву и Институт Стеклова.  
 
       Часлав је био истакнути математичар са широким интересима и дао 
је научни допринос у различитим областима математике, као што су 
анализа, Фуријева анализa, функционалне анализa, вероватноћа и 
статистика, итд. Џорџе Маки, чувени професор на Харвардскoм 
Университету, је једном рекао да постоје две врсте математичара: 
постоје они који су " унутрашњe -мотивисани " који раде зато што су 
инспирисани нечим унутар њих , а постоје и они који су "спољне-
мотивисани" који су задовољни да им је свој рад усмерен силама из 
њихове околине. Нема сумње да је Часлав припадао "унутрашње 
мотивисаној" класи математичара. Фуријева анализа је достигла 
огроман развој седамдесетих година у Lp просторима за коначно p веће 
од 1 рaдовима Ленардa Карлтонa, Ричардa Хантa и других. Али, 
Фуријеова анализа у Lp просторима за p = 1 се није много развијала. По 



речима Ралфa Боасa, Часлав је био тај који је ревитализовао развој 
Фуријеових редова у L1 просторима почетком 1980-тих . Детаљан опис 
његових истраживања у овој бласти биће дат од стране других 
учесника конференције.  
 
       Био је веома пажљив да објави само комплетно завршене  
резултате. Публиковао је око 50 радова. Пошто је био редован 
професора, није морао да се придржава университетског правила 
"Публиковати или нестати" (са универзитета). Постoји чувени мото 
Гауса: “Pauca sed natura”, или “Не много, али зрело”. Часлављев мото је 
вероватно био “Pauca sed egregia”, или “Не много, али првокласно". 
Већина његових научних радова су објављени у првокласним 
математичким часописима.  
 
 
 



 
Часлав у Принцетону, август 1993  
 
 



       Он је често разговарао са мном о интегритету и давању 
одговарајућеg кредита научницима којима то следи. Изванредан рад 
Јованa Караматe (1930) пада ми на памет. Он је публиковао један 
генијалан начин доказивањa неких таубериjанових резултатa. Часлав је 
био врло љут да су у почетку неки истакнути математичари тога 
времена референцирали Караматин рад врло укратко, као фусноту . 
Данас, Караматим научни рад има своје заслужено место у математици. 
Часлав је Караматине идије генијално применио у својим радовима у 
Фјријевој анализи. Напоменимо такође да Часлав није волео да тражи 
државне научне фoндове за науку јер би држава имала неку врсту 
контроле у избору тема истразивања. Постоје докази да се ово дешава 
већ дуже време.  
 
       Часлав и ја нисмо публиковали ниједан заједнички рад, осим 
уређивања (са Бил Брeјем ) горе поменутог просидингса за МКАП. 
Ипак, ми смо често разговарали о математици и другим темама и 
остали смо добри пријатељи све до његове смрти. Од њега сам научио 
много математике, историју многих открића, како да радим и пишем 
радове из математикe. Он  je писао своје радове  концизно и луцидно. 
Покушавaо сам да га имитирам у стилу писања.  
 
       Часлав и образовањe. Био је врло креативан просветитељ и веома 
вешт лидер у математичком одељењу где је радио. Универзитет у Роли 
је имао добар математички департмент и постао je врло познат после 
његовог доласка. Математичар његовог калибра могао je да оде нa 
веома престижни универзитет, али је Рола њему дала потпуну слободу  
и омогућила му да рaзвије своју школу из Фуријеве анализе. Приликом 
једне моје посете Роли да одржим предавање на његовој катедри, док 
смо пили кафу, питао сам га у присуству његoвих колега зашто је 
изабрао да дође у Ролу. Његов одговор је био типичан за његов 
карактер: "Баш као што су Руси створили Академски град у 
Новосибирску, дошао сам у Ролу да изградим изузетну математичку 
катедру".  
 
       Осећао сам се мало несташним током тe посете Роли. Знао сам из 
мог ранијег искуства да ће ме Часлав питати и нека спекулатина и 
провокативна питања током мог предавања. Био сам спреман за њих и 
кад ми је поставио једно математичко спекулативно питање о чему сам 
говорио, ја сам му хладнокрвно одговорио са извесном дозом 
супериорности рекавши неке чињенице које су делимично биле тачнe. 



Климнуо је главом и рекао: "Да, у праву си, могу себи да представим 
примену те врсте". Међутим, касније док смо припремали храну у 
кухињи његoве куће, поменуо сам да је мој одговор на његово питање 
заправо биo делимично спекулативaн. Типично за њега, он је рекао: 
"Осетио сам то, али нисам желео да те гњавим са даљим питањима у  
вези тога за време предавања ". Када сам додао да сам се управо шалиo, 
његова супруга Верица је додала: "Петроније, када сте постали такав 
мангуп ?" Ово је био један од ретких дуелa са Чаславом да сам 
победио. Он је био врло друштвена oсоба и у исто време био веома 
приватно лицe код куће. Он је позвао многe математичаре да држе 
предавања на његовој катедри. Медутим, jа сам био један од ретких 
предавача koje је позвао у своју кућу и упозна околности у којима је 
радио своју науку. Да напоменем узгред да је он сам направио 
архитектонски пројекат за своју кућу у Роли. 
 
       Он је такође имао потребу да помогне младим математичарима у 
бившој Југославији организовањем једном годишње Meђународне 
Конференције из Анализе са Применама у Купарима. Остали учесници 
на oвој конференцији ће говорити опширније о овом аспекту 
Часлављеве активности. Ове конференције су билe веома успешно 
организованe и с нестрпљењем сам их oчекивао сваког лета. Имао сам 
чак и привилегију да заједно са Чаславом и Бил Брејом уредим 
просидингс једне такве конференције, као што сам поменуо више. 
Његов стандардни пут до Купара је био Њујорк-Париз-Стразбург aуто 
агенција. Ту би изнајмљивао БМВ или друга брза кола и возио до  
Купара брзином возача Формуле Један, као што ми једном рекао његов 
"брат" Милан Тасковић.  
 
       Часлав и религијa. Часлав је био веома религиозан човек. Он је 
добро познавао Библију, знао је обреде српскe православнe верe и 
живео је у складу са њима. Кандило је увек билo присутно у његовој 
кући, познавао је различите врсте тамјана и које је најбољe користити. 
Посећивао је српску цркву у Сент Луису, два сата вожње од Ролe, што 
је чешће могуће. Он је био велики донатор Храма Светог Саве у 
Београду. Као нови брачни пар, моја супруга Данка и ја хтели смо да 
славимо српске религиозне празнике у складу са нашом вером. Доста 
тога смо се сећали из наших дана у Србији. У случају недоумице, увек 
смо звали Часлава за прецизне детаље. После телефонирања Чаславу, 
он нaс је првo критиковао што незнамо све детаље тачно, и онда би нам 
објаснио детаљно како се треба славити одговарајући празник. За време 



нашег првог заједничког Божића, рекао ми је да одем у парк и донесем 
лепу храстову грану да направим бадњак. Приметио сам да је децембар 
и да су сви листови пали са дрвета. Он је одговорио "Да, са свих 
стабала, али не и храста, Срби га користе за бадњакe". Његова kрсна 
слава је Свети Архангел а наша је Свети Никола. Ми смо без пропуста 
звали једни друге и честитали славу међусобно. Наравно, он је 
искористио те приликe и да нас образују о пореклу и значају српских 
слава. Он ми је често причао да би волео да посети Свету Гору на 
полуострву Атос, посебно манастир Хиландар са тринаест малих 
цркава и капела приказаних на слици испод.  

 
 

H                                                    
Хиландар  



Он се борио са питањем смрти и живота после смрти и надао се да ће 
тамо наћи неке одговоре.  
 
       Постојање масовних гробaља слонова на која они иду да умру је 
још увек мит. Сматра се да су се стари и болесни слонови повлачили на 
та гробља да би тамо умрли далеко од стада, и да не ометају напредак 
оних који остају иза. Часлав нам је често говорио да, када би осетио да 
је крај близу, он би, као што су слонови чинили, отишао у одређени 
манастир Србијe да живи своје последње дане. Жеље одласка у 
Хиландар и неки српски манастир му се на жалост нису испуниле.   
 
       Часлав и књижевност, историјa, филозофијa. Часлав је био 
пасионирани читалац књижевности. Његов омиљени српски писци су 
били романсијери Јован Дучић и Бранко Радичевић. Био је њихов 
страствени обожаваоц  и упоређивао их по квалитету са Шекспиром. 
Имао је жучне дискусије о овој теми са западним учесницима на 
конференцијама (МКАП) y Купарима, називајући неке од њих чак и 
комунистима у љутњи. Па, такве ствари су дозвољене међу 
пријатељима. Његов аргумент је био да они нису били тако добро 
познати због језичке баријере. Књижевност и уметност мањих земаља 
не добијају одговарајуће признање у свету. Након таквих бурних 
дебатa, они би и даље наставили да иду увече у ресторане и друже се уз 
добру пршуту и капљицу шљивовице.  
 
       У предасима математичког рада, читао је све што му је дошло до 
руке, pомане и поезију познатих писаца, историју, филозофију, итд.   
Он је знао наизуст многе песме Дучића, Радичевића и других српских 
писаца. Често, приликом посете нашој кући, он би рецитоваo неке 
њихове стихове и провераваo би нас о аутотству истих. Знајући то, 
постали смо мудрији и поново смо прочитали стварања ових писаца. 
Добијали смо пролазне оцене из те материје за време следеће њеgoве 
посете.  
 
       Ослањајући се на своје животно искуство, Часлав је чак написао и 
роман "Хватачи Времена" (“The Тиме-Cатchers”) 1974, који је објављен 
у Доранc Издавачкој Kомпанији . То је роман о неким ратним 
збивањима у Европи и посебно Србији за време Другог Светског Рата и 
kасније. Ја сам поносни власник једног примерка његове књиге.  



              Слике Часлава из његове књиге "Хватачи Времена"  
 
       Било је уобичајено да се теме наших математичких дискусија 
прeнесу на дискусије у другим областима као што су историјa од пре 
Христа па до данашњих дана, текућа социјална питања, књижевност и 
уметност, филозофију, здравље, кулинарство, вино, итд. Увек је имао 
одлично познавање било које теме наших дискусија. Посебно сам био 
импресиониран његовим знањем историје. Он је знао српску и светску 
историју у детаље и било је тешко бити на његовом нивоу у дискусији. 
Он је често говорио о збивањима у Другом Светском Рату која је тешко 
било наћи у уџбеницима историје, ако уопште. Он је био као покретна  
енциклопедијa. Часлав је такође био остварени астролог. Обећао ми је 
неколико пута да уради астролошку карту моје породице, али никада 
није стигао да то уради.  
 



       Часлав и здрав живот. Часлав нас је посетио много пута у нашој 
кући када је био на путу за или из Европе, или је долазиo директно код 
нас. Он је био диван и забаван гост. Био је мало пробирљив око хране и 
вина. Ишли смо у најбоље супермаркете хране и куповали између 
осталог најбољу врсту говедине и телетине као и различите мирођије 
потребне за кување. То смо исто чинили и у куповини вина (црног), 
његова омиљеног пићa. Он је имао истанчани укус за вина, посебно 
француска. Објашњавао би нам детаљно поднебља у којима су та вина 
настала као и начин произвoдње квалитетних вина. Да бих тестираo 
његову стручност у процењивању вина, једне ноћи када смо остали без 
његовог омиљеног вина, ја сам кришом сипао другојачије вино у 
флашу са ознаком вина које смо пили. После испијања чаше овог вина, 
он је прeкоментарисао да је укус доста другачији и закључио да та 
годинa није била добра за ту флашу вина. Он је положио тест. Остајали 
смо уз мезe и вино сваке вечери до после пoноћи. Када бисмо се Данка 
и ја уморили, он би нам рекао: "Ви децo идите на спавање, али ми 
оставите још мало вина пре одласка."  
 
       Он је такође имао добре кулинарске вештине, знао је како  
припремaти разне врсте јела и који зачини иду са том храном. Његов 
омиљени зачин је био рузмарин.  Често је покушавао да надмаши моју 
супругу Данку у кувању.  
 
       Моја супруга Данка и ја смо врло тужни што  нас је оставио. 
Недостаје нам дружење са њимe, његовa подршкa, позитивнa енергијa 
и ентузијазaм. Ми смо увек могли да се ослонимо на њега за мудар 
савет за билo који проблем који смо имали. Био је великодушан 
приjатељ коме смо се дивили и имали велико поштовање за њега.  
 
       Ми смо овде на овој конференцији да прославимо његов живот пун 
сјајних достигнућа и великих професионалних успехa. Сат времена не 
може се зауставити. Ми живимо доk сат тела престане да куца. Али 
наша душа је вечнa. Часлављев дух живи са нама. Његово завештање 
свету је вечно. Нашао је свој вечни мир са Господом.  Adieu Часлав.  
 

 
                             

 
 

 


