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ПРЕДГОВОР 

Радеhи преко четири децени}а у науци, све ';асниЈе сам 
увllђао да се она може потпуно схватити и оценити тек кад 
се упозна и' њен историјски развитак. Зато сам и њему по
светио своју пажљу и видео да су главне етапе . тог развитка 
обележене неколицином генијалних људи ко';и се могу сма
трати главним творцима науке. Са љима сам се нарочитр 
бавио, проучавао љихов живот и љихова дела, удубљивао 
се у њихове мисли и уживљавао се у љихово доба и сре
дину у којОј су живели. Љих сам у току година упознао 
у толикој мери, да сам их, тако реhи, видео живе пред со
бом. Као, такве ћУ овде да при кажем читаоцу осниваче при
родних наука: Питагору, Демокрита, Аристотела н Архимеда. 

Београд, марта 1947. 

М.МИЛАНКОВИЋ 





Године 520, пре нове ере, у коју ћу да се сада пренеСЕ 
душом и тел.ом, Апенинско Полуострво оба,сјавали су свет, 
зраци јелинскога духа. Јужне обале тога полуострва и це; 
Сицилију населише Грци и тиме оденуше ту полуварваРСЈ 

земљу - Рим се ТаЈдЈа Још налазио у добу 'СIЮГ :нej.aкQГ д 
тињства - пурпурним плаштом грчке мудрости и уметн 

'сти. На том плашту . блистале су се, као увезена бисер] 
зрнца, в-ароши Посидонија, Елеа, Кротон, Сибарис, Тарен 
Сиракуза, Акрагас, Селинунт. Све сама звучна именаl Пос 
донија, Акрагас и Селинунт познати својом архитектуре 
и пл:астиком, о чему нам Још дан данашњи говоре OCTaTI 

њихових храмова, сазиданих у најкласичнијем дорском ст: 
лу; Елеа остаде овековечена својим филозофима Ксеноф 
нам, Парменидом и 3еноном; Сиракуза и Тарент својим в 
ликим синовима Архимедом и Архитасом, Кротон својР. 
учитељ ем Питагором, а и сама Сибарис умаче забораву св' 
јим живовањем које се, у ПОСЛ'овици, сачува као недо'стиж~ 
пример готованства и раскалашности. 

Поhи ћу - тако сам одлучио - право у Кротон. ЕI 
ме већ онде. Пала је ноћ. Цела варош спава дубоким снс 
праведника, јер је њен васпитач Питагора, својим лични 
примером моралне чистоте и телесне умерености, створио 

њојдруги поредак но онај што је овладао у суседној в 
роши разврата. У Кротону влада мртва тишина. T~K по кој 
петао кукурекне, али се на то ни пси не осврћу. 

На небу светлуцају безбројне звезде; непотпуни Мес( 
тек што није зашао за БрутијСЈ<а Брда, али још осветљЗI 
својом светлошhу једну врцкасту стази цу која, Qпточеf 
миришљавим мастикиним џбуњем, води из. вароши на узи! 
шицу западно од ње. На тој узвишици заузео сам своје м' 
сто и одатле гледам доле према .вароши. Дуж једног деЈ 
оне стазе назирем, међУ тамним џбуњем, беличасту HeIi 

n:антљику, дугу око сто корака, како се светлуца на месеч] 
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ни. Биhе то -- тако раСУђујем -- неки поточиh који је нз 
том месту своје корито положио у увалу стазе. Загледавши 
боље,видим да се та светлуцава прута креће уз брдо и да 
пре личи на огромну беличасту змијурину кој а пуже уз 
брдо право к мени. Већ хтедох побеhи главом без обзира, 
но причеках још малко. Тада видех у чему је ·ствар: тајан
ствена прилика беше дуга поворка бело одевених људи. Ја 
се присетих: то су, нема сумње, Питагора и његови ученици. 
Они се -- сада ВИДИМ сасвим јасно -- пењу, један за дру
гим, узбрдо. Да ме не примете, сакрих се у густ шипраг. 

Питагора стиже са С80јом пратњом на неколико корака 
до мене и седе на један камен, прекривен меком маховином; 
његови ученици поразмешташе се по трави око њега. Они 
несмедоше на целом свом путу 'Ни речице проговорити, па 

очекиваху сада, упрвши свој поглед у учитељ а, да његова 
реч прекине досадно ћутање. Но Питагора гледаше у небо 
и hутеhи посматраше звезде. 

Месец је, међУТИМ, био зашао. Незасењене његовим сја
јем, звезде су трепереле у пуном броју на небу. МеђУ без
бројем жмиркавих некретница Qдвајале су се на зодијаку, 
својим мирним сјајем и јасно заобљеним обликом, две вели
ке планете, Јуriитер и Сатурн, и црвенкасти Марс. 

"Ви, најмлађИ, посадите се уз мене!" рече Питагора. 
Млади ученици, који су тек недавно примљени у Пи

тагорину школу, поскочише радосно и окупише се око ста

решине као пилиhи око квочке. 
"Они ,старији", настави Питагора, обративши се тим 

млађима, "знају то, али вама морам то да растумачим." 

Они наhулише уши. 
"Погледајте безбројне .ове звезде! Оне покривају од 

памтивека небески СВОД. Откад се појавио на Земљи, човек 
их је посматрао, разазнао њихова јата 'и дао им разна име
на. Још када је -- давно је то било -- Хефестос начинио и 
предао Тетиди штит што га је сковао за њеног сина, брзо
ногог Ахила, биле су на њему урезане и небеске звезде. 
О томе шта је Хефестос на штит урезао, Х-омер нам прича 
у .својој "Илијади" ово: 

"Најприје начини Земљу, небеса начини, море 
И Сунце неуморно и Месец начини пуни, 
Затим звијезде све по небесима просуте цјелим, 
Снажног Оријона, Плејаде и к томе Хијаде, 
Медвједа, ког још зову и Кола, који се врти 
На мјесту истоме CB~ђ, Оријона непрестано мотри, 
Он у Океану од свих звијезда се не купа никад." 
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"У истом оном међусобном распореду у којем је Хефе
стос урезао на штит ове звезде, видимо их сада и ми на 
небу, видеhемо их сутра на ноћ и сваке идуhе ноhи; оне су 
вечне, непроменљиве, непролазне. 

"Постепено ћу вас упознати са свим тим звездама, а да
нас ћу вам растума,чити звездано ј ато небеских кола." 

Пошто је своје младе ученике упознао са овим звезда
ним јатом, одвојио их је у две подједнаке половине,једној 
од њих је наредио да гледа I'Iетремице према источном делу 
хоризонта, ,а другој да гледа према западном делу, а обема 
да пажљиво прате што се на посматраном делу небеског 
свода дешава. 

Ученици послушаше без поговора и одадоше се посма
трању. После пола сата преслиша их Питагора, једног за 
другим, шта су на небу опазили. Из њихових одговора уви
де одмах који ће од њих постати временом добар посматрач 
природних појава. Веhина његових младих ученика положи 

добро овај први св-ој испит. Из њиховцх исказа следовало 
је да се на источном небу хоризонта, тамо где се небески 
СВОД и површина Јонског Мора међусобно додирују, из 
тога мора дижу и пењу на небо без престанка нове звезде, 
док је на западном делу хоризонта обрнут случај; онде оне 
залазе за брег ове Брутије. 

"Добро ·сте посматрали и запазили", рече Питагора. 
"Цео рој тих звезда путује од истока према западу. О 'Гоме 
ћемо се идуhих ноhи још сигурниј е уверити и увидети да 
се звездано небо при томе обрhе око' оне осе која спаја 
наше стајалиште са оном звездом онде." 

Сви погледаше онамо, а Питагора настави: "Ту звезду 
можете лако пронаhи на небу помоhу јата Кола, које је сва
ке ведре ноhи јасно видљиво на небу. Продужите, у мисли
ма, дуж ограничену стражњим точковима тих кола за пе

тоструку њену дужину, па ће .вам око запети за ту звезду. 
Кад је посматрамо са овог места на којем се сада налази
мо, видимо је управо изнад врха оног кипариса онде, с ону 
страну потока. Н& том истом месту, изнад тога дрвета, ви
дећемо увек ту звезду кадгод при ,ведром ноћном небу до
ђемо опет овамо. Та звезда се не помера никад са свога ме
ста. Око ње се крећу све остале звезде у кружним путањама 
чији је полупречник утолико веhи, у~олико је уочена зве
зда удаљенија од ове наше звезде која се зове поларном 
звездом." 

Питагора испита своје младе ученике како се крећу по
једине звезде око ове поларне, захтевајуhи од сваког ла 
му прстом покаже како изгледа путања ове или оне звезде. 
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Када су га њихови одговори задовољили, Он им рече: "По
гледајте сада на ону светлу звезду што лежи на -крају руде 
великих небеских кола, спојите је у мислима са поларном 
звездом, па пропратите погледом путању те звезде коју 
бисмо добили кад бисмо један крак огромног једног шеста
ра заболи у поларну звезду, а други у ту крајну звезду не
беских кола, па тим шестаром описали круг око пол ар не 
звезде. Не чини ли вам -се да ће; креhуhи се по тој кружној 
путањи, та звезда небеских кола промаhи таман изнад по
вршине мора, не заронивши c~ у њ. Сада раз~ете тачно 
оно што је Хомер рекао у својим стиховима на које сам 
вас малочас потсетио." 

Ученици климнуше главом- у знак да им је то јасно, 
а Питагора продужи: 

"Све ово што смо сада видели и увидели казује нам 
да се све ове звезде налазе причвршhене на прозрачнрј, 
кристалној, лопти, сфери, која се обрhе равномерном брзи
номоко оне осе која, пролазеhи КРОзl нашу 3емљу, продире 
ту сферу код поларне звезде." 

- "Тако је!" узвикнуше Питагорини ученици. 
- "Сфера!", настави Питагора. "Она је најсавршенији 

геометријски облик што га може бити. Сферна површина 
нема рогљева и ивица, нема почетка, нема свршетка; све су 

њене тачке равноправне, ниједна се ничим не одваја од 
других. Равномерно обртање такве сфере око њене осе, ко
јим она остаје стварно у самој себи, савршена је слика не
пролазности, док нам праволинијско кретање, које мора 
да се угаси кад тад, предочава пролазност. Звезданом небу 
може доликовати само најсавршенији облик и вечност и 
зато оно има облик сфере која се вечно и равномерно 
обрh~ _ 

"И наша Земља има тај најсавршенији облик. Она леб
ди у средишту небеске сфере. Између ње и те сфере обрhу 
се, повлачени од ове, седам њених концентричних сфера које 
носе по једно од седам лоптастих небеских тела. Старији 
ученици познају ·их добро, -а вама, млађИl!Iа, сада ћу их на
број ати и на небу показати. 

"Први по реду је Месец, који видесмо пењуhи се ова
мо. Друга по реду је звезда Хермесова, која је синоh зашла 
одмах иза Сунца, .тако да ј е, засењени одблеском Сунца, не 
могосмо својим оком видети. Трећа по реду је звезда Афро
дитина, која нам се -сада појављује, у виду зорњаче, ено 
Онде над источним хоризонтом. Четврто покретно небеско 
тело је Сунце. Пето је звезда Аресова коју видимо сада 
Онде на западу у њеном црвенкастом сјају. Шесто је звезда 
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:3евсова; ено је онде на југу. Седмо је звезда Кронова која 
.лежи мало даље, на десно. Идуhих ноhи пратиhемо кретања 
тих покретних звезда у односу на звезде некретнице, које 
.су причвршhене на спољној, осмој сфери. Сада ћемо саче
:кати излазак Сунца." 

Питагора седе. Над источним хоризонтом указаше се 
први знаци зоре. Он се загледа онамо као да нешто исче
:кује; и његови ученици упреше свој поглед онамо. Из мора 
·се уздиже још једна јасна звезда. 

"ПQгледајтеонамо!", рече Питагора. "Она звезда која 
се сад баш појавила над површином мора, то је Сириус, 
:најсветлија звезда спољне небеске кристалне сфере. Њу ви· 
.димо данас први пут у години пред сам излазак Сунца. Ою 
је још јуче била толико близу Сунцу, да ју је одблесаl1 
Сунца чинио невидљивом за наше оче. Данас се Сунце, но· 
тецо својом кристалном сфером, толико одмакло од ње, дс 
је могасмо запазити, но за који тренутак она ће избледети ) 
'сунчаним зрацима." 

Тако је и БИ'ло као што Питагора рече: обасјана ЗОрИ· 
-ним руменилом, звезда ишчезе погледу гледаоца, а из морс 

уздиже се Сунце. 
Питагорини ученици се подигоше са својих седишта, ~ 

он подиже своју десницу у знак поздрава Сунцу које ct 
-рађало. Сви затим падоше ничице земљи, а када се дигоше 
'предадоше се побожном ћутању. 

Јонско Море поче злаhано да трепери', косо очешаН< 
'Сунчевимзрацима, али врхови брутијских планина, БОЉ1 

-погођени тим зрацима, заблисташе у њима. 
Једна лађица са белим једрима исплови полагано и. 

'Кротонске луке. Питагора је пропрати својим погледо~ 
'Она узе -правац ка југоистоку; то оживе у њему давнашњ 
успомене. 

"Са таквом сам лађицом", рече он полугласно, "пр 
'тридесет година кренуо у Египат." 

Један од љегових ученика, Глаукос по имену. а најмла 
ђи од свих, примаче се њему као каква мачка: "Причај на1\< 
учи'тељу, о Египту!" 

- ,;Та причао сам вам веЫ" 
- "Али не нама најмлађима!" 
- "Аи ми старији слушаhемо ј-QШ како радо!", дод:: 

доше неколико њих старијих. 
Питагора се осмехну. "Да, децо моја, што више годин 

товарим на своја леђа, у толико радије мислим о своји 
"Младим годинама. У·спомена на њих као да ме подмлађуј' 
па з.аТ(i) :нека буде као што желите." 
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Он седе опет на камен, а ученици се збише још јаче око 
њега да би га што боље 'Чули. Питагора поче да прича. 

"Моје родно острво Самос налази се пред малоазиј
C~OM обалом недалеко од оног места г де лежи лепи град. 
Милет, са којим је мој отац Мнесархос водио живу трго
вину. Тако сам већ као дечко дознао о великим делима Та
леса Милеhанина. Он беше тај који је унапред претсказао 
једно потпуно помрачење Сунца, -виђено у нашим крајеви
ма. Баш онога дана када је то помрачење требало да се· 
деси, сукобише се војске Лидијаца на реци Халису. Изне
надно помрачење Сунца ули обема борбеним странкама то
лики страх, да веЬ започету битку сместа прекинуше и мир 
склопише. Талесово име поста познато и славно у свим грч
ким крајевима. Моји учитељ и говораху ми често о њему 
као једном од седам мудраца Грчке. 

"Кад заврших школовање у свом родном месту, поћох 
у Милет да онде будем Талесов ученик. У његовом дому 
нађох и његовог пријатеља Анаксимандра, па ме тако поуча
ваху њих обојица. Талес је по мајци водио своје порекло И3 
Феникије. Благодареhи тим својим родбинским везама, пу-. 
товаше он у својој младости онамо, оде и у Египат и Ме'
сопотамију и упозна се онде са учењима Египhана и Хал
деј аца. У Вавилону дознаде за периодички повраhај Сунче'
вих помра'Чења, што. га је и оспособило да оно споменута 

. помрачење тако та'Чно претскаже. Тамо, на истоку, сазнао је 
о да звездано небо нема, као што нам то изгледа, оБЛИЈ< :-вода 
који је нашу Земљу поклопио, веп да оно обухвата :~ашу 
Земљу са свих страна, да има дакле, облик лопте. Из тога 
изведоше Талес и Анаксиман.дер. закључак да наша Земља 
лебди у средишту те небеске сфере. 

"Колико су та учења ових двају мудраца била разли
чита од онога што сам од. својих пређашњих учитељ а чуоr 
Чинило ми се да се уздижем у неки други виши свет и не 
могох да се сит наслушам речи ових двају Милеhана. 

"Наша Земља, ~oja лебди у средишту васионе, мора да 
има облик бубња", говорио је Анаксимандер. 

"Кад би тако било, морали бисмо, путујуhи без пре
станка, стиhи на крај света", одговарао би му Талес . 

. ,И ја сам сам много размишљао о тој ствари и увидео 
да Земља мора имати облик лопте по којој се, путујуhи, не 
може никад доhи до краја њене површине. Та сфера је, као 
што сам вам веп растумачио, најсавршенији геометриј
,ски облик." 

Он показа руком на море. "Погледајте онамо! Од оне 
лађе која Је малочас ИС'I1лов.ила \На дебело море в.'Иде се CaiМ'O 
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горњи делови њених једара. То потиче - јасно је као дан 
- из заобљености Земљине површине." 
Он ућута. Ученици упреше поглед на море и уверише се 

,о истиности речи свог учитеља. - "Тако је", рекоше они 
један другом, "он је мудрији од Талеса и Анаксимандра!" 

После кратког застоја настави Питагора своју причу. 
"Тада сам увидео шта бих све могао да научим и са

знам, кад бих и ја пошао онамо где је Талес своја знања 
прикупио, знања која су нама, Грцима, била дотле непо
зната, па одлучих да пођем у Египат. 

"У оно доба владао је онде фараон Амазис. Ожењен 
двема Гркињама, Лаодиком и Себастом, живео је по грчком 
начину и обичају и био окружен војском грчки х најамника. 
Грчки трговци и насељеници долажаху без престанка у ва
рош Наукратис на западном рукаву Нилове делте, где про
цвета прави, бујни грчки живот. Не беше ми тешко да и ја 
стигнем онамо, да научим египатски језик и да пропутујем 
цео Египат." 

- "О, среhничовече!", узвикну Глаукос, који чучаше 
поред ногу свога учитеља, па поцрвене до ушију због тог 
узвика који му несвесно излете из уста. 

Питагора га помилова по његовој црној коси. "Драго 
моје дете! ТО не беше тако лако и једноставно као што ти 
замишљаш. Да бих могао уhи у Саис, тадашњу престоницу 
фараонову, морадох се пријавити као кулучар за најтеже 
послове и својим мишицама посведочити своју медвеђу сна
гу. Онде се тада радило на храму богиње Наите, уз који су 
ДО:;Јиђиване припрате са високим стубовима. Да би се то из
вело, доважани су огромни тесаници и обелисци са острва 
Елефантине Нилом низ ноду, један веhи од другог. Цео ол
тарски простор истесан ј е из ј едног јединог монолит а ; две 
хиљаде лађара мучили су се пуне три године док су га из 
каменолома довезли у Саис. 

"Из Саиса дођох У Мемфис, прастару престоницу Егип
та. Ту видех унезвереним очима велики храм бога Птаха, а 
поре'д ,саме вароши сагледах, не верујyhи скоро својим очи
ма, вечне пирамиде и сфингсу. Као какви брегови уздижу 
се оне из равнице у вис, а стоје онде преко две хиљаде 
година." 

- "Преко две хиљаде година!", v.ЭВИКН1Уше ПаmwгорlИJНlИ 
ученици. "Па када су онда сазидане?" 

- "У прастаро доба! Давно пре борби наших хероја, 
можда убрзо иза борби наших богова, био је Египат моћ
на, уређена држава. На највећој од пирамида, на Кеопсовој, 
радило је барем сто хиљада људи преко двадесет година 
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док се грађевински матер иј ал спремио, довезао, обрадио и 
узидао. Та пирамида има висину од преко пет стотина сто
па, а ширину од преко шест стотина .. Сазидана је од теса
ног кречњака и гранит а, а сваки такав тесаник дуж и је од 
пет људских стасова. Тешко је и замислити како је то ка
.мење довучено из даљине и подигнуто до оне висине." 

Питагора Ућута, размишљаше нешто, па онда запита: . 
"Који од вас је пешке превалио највеhи пут?" 

Ученици почеше да се о томе испитују, али како је 
сваки од њих хтео да наткрили друге, стадоше да се пре

пиру и умало да се не позавадише док један од њих, Пи
-теас, не успе да их увери све редом да је он више пешачио 

'од свих осталих. Он изиђе пред учитељ а и рече: "Ја сам 
тај! Прешао сам Грчку на њеном најширем делу, од једне 
њене обале до друге. Почео сам своје путешествије у шу
мовитој долини која се зове Темпе и кроз коју бујни Пе
нејос тече између Осе и Олимпа ка Јегејском ·Мору. До
лином те реке ишао сам уз воду до њеног извора на Пин
досу; одавде сам пошао низбрдно долином Арахтоса до 
-оног места где се он излива у амбрачки залив~ Ту седох на 
,лађу која ме довезе овамо." 

- "Колико си дана тако пешачио?", упита га Питагора. 
- "Десет дана." 
- "Е, па лепо!", рече Питагора ,својим ученицима. "За~ 

мислите да је' из камена, положеног у Кеопсову пирамиду, 
сазидан дуг ј едан зид; висок као што ме овде видите." 

Он устаде да би ученици правилно одмерили његов џи
новски стас. Тада им испружи стопала своје десне ноге. 
"Нека тај зид буде толико дебео колико је моје стопало 
дуго! - Шта мислите, колико би наш опробани пешак Пи
-теас морао да хода да са једног краја тога зида стигне до 
другога?" 

Ученици одмерише још једном стас учитељев и његово 
стопало и сазидаше у мислима зид означеног облика. 

"Па морао би иhи цео дан поред тога зида", рече један 
-од ученика. 

"Не, децо", одговори Питагора, "морао би иhи да-
нима". 

"Данима!", викнуше сви од реда. 
"НОћУ би се смео одмарати", разјасни им Питагора, 

"јер би ,његов пут био дужи но онај преко Грчке." 
- "Па рецимо дванаест дана", рекоше једни, "петнаест" 

рекоше други, а кад један од њих рече "двадесет дана", 
почеше сви да се смеју. 

- "Е па чујте!", рече Питагора, "пуних сто седамде-
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сет дана .трајало би то пешачење, јер би онаЈ зид био се
дамнаест пута дужи од највеће ширине грчког полуострва." 

- "Нисам у стању ни да замислим толику огромну ду
жину зида", рече Глаукос. 

Питагора га потапша по рамену. "Мораfiеш се, синко, 
у мојој· школи привикнути И на далеко замашније дужине." 

Обративши се и другима, рече Питагора: "Када се вра
тимо у нашу школу, даћУ вам прилику да се рачуном уве
рите О' исправности мојих података." 

- "Та то није потребно, учитељу", рече Глаукос, "ми 
ти верујемо на реч!" 

- "Аха", рече један од старијих другова Глаукосу, "ТИ' 
хоhеш да себи уштедиш рачун о кубатури пирамиде и зида!" 

- "Ја?", узврати му Глаукос, "та ви ме томе научисте,. 
јер кадгодод вас затражим какво обавештење, ви ми одго
варате: "Ау1'ОС ефа!" - "Он, учитељ, тако је казао!" 

"Немојте тако чинити!", поучи их Питагора. "Сваки' 
од вас треба да мисли својом властитом главом. Јер кад ја 
умрем, остављам вам у аманет да моја учења другима, до
стојним, саопштавате, тумачите и сами их допуњујете и ши
рите. Пут сазнања далеко је дужи од зида о којем смо сада 
говорили. На том путу не долази се никад до краја." 

- "Аутос ефа!", потврдише сви у глас. 
- "Добро", рече Питагора, "овога пута можете слобод-

но реhи, ваш учитељ је казао: на путу сазнања не 1l,0лази 
се никад до краја." 

Питагора упре свој поглед на пучину мора. Онде се ви
ше не виђаше лађа која је отпловила ка југоистоку, но ње
гове мисли однесоше га· онамо. 

"На том путу сазнања корачао сам, драга децо, докле· 
год сам могао. Седеhи на обали вечног Нила који тече по
ред Мемфиса, моје жеље вукле су ме даље. Распитивао сам 
се код лађара, који су поред мене проједравали, докле сти
же ток те реке и где су њени извори. Ниједан од њих не· 
могадне да ми даде одговора. 

"Сваке године излива се тај стари Нил из свог корита 
и плави сву своју околину. Те његове поплаве· најважнија 
су природна појава египатске земље, жељно Ишчекивана из 
године у годину, јер пре сваке такве поплаве изгледа она 
осуђена на глад и пропаст. Кудгод се тада погледа, види се' 
пресушено тло, тврдо као камен, неспособно да исхрани 
иједну травчицу. Суви ветар дува преко целог .краја, уско
витлава облаке прашине, небо потаМНИ,сунце се замрачи. 
Силна река сужава се и малаксава из дана у дан и оставља: 
иза себе пешчане спрудове и плитке баре у којима тамно'--
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зелени марабуји и ружичасти фламинзи траже своју худу 
храну. Но птице лешинари налазе обилног плена, јер на ису
шеном тлу лежи -безброј стоке, поцркале од глади и жеђИ. 

"Поплаве Нила не долазе сваке године Т,ачно у исто 
доба. Њихово задоцњење распростре страх и трепет по це
лој земљи, сви упиру свој поглед у 'Исцрпели НИJI и у сту
бове који показују његово водостање. А свештеници шап
hуlш молитве, подижу очи ,к небу и hуле уши не би ли на
чули и сагледали птицу ибиса која долази са југа, јер, та 
је птица весник Нилове бујице. Чим се она појави,поздраве 
је као светитеља. Убрз,о иза ње пр и стижу трком гласници 

са југа и јављају да се онде водостај реке нагло пење. Нео
писива радост обузима све :Житеље, храмови се широм отва
рају, молитве читају, жртве приносе. 

"И заиста, већ после неколико дана почиње Нил да 
буја. Убрзо преплави све спрудове и испуни своје корито 
до ивице обал·ских насипа. Онда се отварају бране, начи
њене у тим насипима, а вода реке се излива и плави сву 

околину. Кад покрије све, плодно земљиште поред реке, а 
још увек придолази, онда се њен сувишак одводи, за ка
снију употребу, нарочитим каналом у језеро Мерис, на чи" 
јој се обали налази славни' Лабиринт, са својим палатама и 
'храмовима, са дванаест дворишта и три хиљаде просторија. 

"Поплава Нила претвори целу"земљу која лежи измеђУ 
либијске пустиње и арап-ских планина у једно огромно је
зеро. ВарошYl, села, насеља и гајеви палма претворе се у 

- острвца тог језера, испревлаченог праволинијском мрежом 
насипа и 'високих путева. Са поплавом долазе и проЖДрљиви 
пеликани' на богату гозбу у плиhацима поплављеног земљи
шта, а безбројне лађе, дереГJИiје и сплавови, крцато натова-
рени, плове низ воду. . 

"Кад достигне своје највише стање, вода почиње да 
опада, а огромно језеро које се створило над долином Нила 
стане се сужавати док се, напослетку, вода не врати опет у 

корито реке, остављајући за собом плодоносни талог који 
обећава богату жетву. Но пре но што се приступи сејању, 
потребно је да се замуљене или l'азлокане границе поједи
них имања успоставе и онда предаДУ'.опорезаним поседни

цима на обраду. Сада мора на посао' геометар који је, је
дини, у стању да те границе правилно обележи. Из те по
треберодила се у Египту геометрија, као неопходна прак
тична наука, и онде се у хиљадугодишњој примени дивно 
развила. , , 

,,3нања геометрије, која сам стекао у школи мудрога 
Талеса, омогућила су ми да се истакнем при градњи Наити-
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ног храма, да привучем на себе пажњу надзорника те град-
ње и да постанем његов помоhник, харпедонапт." . 

- "Какво је то звање?", запиташе ученици. 
Брзоплети Глаукос мишљаше да ће им дати тачан од

говор па рече: "Харпедонапт? - Онај који затеже ужеl" 
- "У ~ojy сврху?", запита га учитељ. 

"Е, то не .знам", одговори збуњено млади ученик, а 
остали ударише у смех. 

- "Ја ћу -вам свима растумачити, рече Питагора. "Пре 
но што· се отпО'Чнеса којом било грађевином, храмом или 
пирамидом, потребно је да .се на земљишту означи основа 
те зграде. При томе морају њене ивице стојати управо јед
на на другој, тако да основа храма буде тачан правоуга
оник, а основа пирамиде тачан квадрат. Како се то по стиже, 
показаhу вам. Но за то ми треба једно уже, канап или 
врпца. " 

Он застаде мало, замисли се, па запита: "Ко од вас има 
најдуже подвезице?" 

- "Паролос из Сибариса!", повикаше ученици као из 
ј едног грла. 

~лади сибариhани~ ступи пред учитељ а и предаде му 
дугу, фину, пурпурну подвезицу којом· је везивао своју 
обуhу за ноге. Питагора премери оком дужину те врпце, па 
рече: "Одрежите од једне гране право парче, дуго три 
палца!(I 

. Ученици то учинише. 
"Сад одмерите", наста,ви Питагора, "овом мером као је

диницом дуж ове подвезице три узаступне дужи од којих 
прва нека има дужину од три, друга од четири, а трећа од 
пет оваквих јединица, па озна'Чите почетак, раздељке и крај 
1'их трију поређаних дужи чворовима врпце!" 

Ученици извршише врло вешто то наређење. Питагора 
узе врпцу у руке, положи чворове почетка и краја оних 
·трију дужи један на други и свеза их заједно. 

"Ухвати сада, Пароло, овај чвор који лежи између 
дужина од три и четири јединице, ти, Глауко, ухвати овај 
други чвор, а ти, Питео, овај треhи!" 

Они то учинише. 
"Сад", настави Питагора, "затегните врпцу тако да 

њени комади између ових трију чворова буду потпуно 
правиl" 

Они затегоше врпцу: она је ограничавала један право
угли троугао. 

"Погледајте овамо!", рече Питагора и осталим ученици
ма. "Троугао што га наша врпца ограничава правоугаон је. 
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Дужи те 'врпце од три односно од четири јединице његове 
су катете, а дуж од пет јединица је његов'а хипотенуза. 

"Са оваквим троуглом, образованим од једног дугог' 
ужета, чије странице мере 3, 4 и 5 јединица - таква једи
ница може бити произвољно одабрана, дакле већа' од ове 
наше - и помоhу трију колаца који се забију у земљу 
тако да уже буде затегнуто као ова наша врпца, Египhани: 
полажу ивице основа својих грађевина управо једну на. 
другу. 

"Таквим ужетом служе ·се они и при другим геометри
СКiИiМ ПОСЛlOВlИм,а, па заТlО' реч харпедО'напт озна'Чава ОНQlга: 

који врши праксу геометра. За таквог сам се и ја постепено 
изобразио и постао помагачем једног египатског геометра. 
који је обележавао границе пољских имања. За кратко вре
ме стекао ·сам сва знања и вештине, потребне за тај посао,. 
а вреДНОћОМ и поузданошhу скинуо свом господару сав 
посао и бригу са леђа; он је имао само да одобри све штО' 
сам урадио и да тапије, које сам саставио и написао, вла
сторучно потпише. 

"Таквог веш1'ОГ и поузданог помагача какав сам постао 
није било лак'О наhи, и зато сам могао по довршеном п'Ослу 
да бирам свог новог господара. То сам 'Чинио из године у 
годину, после сваке поплаве Нила, и при том помера·о поље
свог рада све -више ка југу док не стигох напослетку ДО> 

циља својих жеља, до старог града Тебе у Горњем ЕI'ИПТУ." 
"Било је то једног лепог јутра 'Кад стигох онамо, возеhи' 

се чамцем са шест весала. Сунце се баш било уздигло изнад 
арапских планина и преплавило с-војим cjajfIМ цео небески 
свод, древну варош са својих сто капија, морем кућа и без
бројним храмовима. И околина вароши са њеним зеленим 
ливада ма и гајевима палми купала се у C1YlНЦy, а Нил се бли
стао као да је златом посут. Недалеко од његове западне
обале уздизаху се либијскибрегови, 'Као камени зид. Ту, ис
под тога зида, простирала се варош покојника, а мало дavьe
према југу видели су се опет многи храмови и долински ко
тао са гробовима фараона. 

"Изишао сам на обалу пред храмом богова Амона, Муте' 
и Хона. Кроз стубове тог храма, више од десет љ!удских ста
сова, видело се плаветнило неба, а цео огромни храм, са сво
јим обојеним релијефима и хијероглифима, огледао се у 
Нилу. Но ја, тек што сам угледао сву ту лепоту, појурих као' 
без душе даље. У својим недрима носио сам једно писмо ко-. 
је је требало да ми отвори капију мојих жеља. Написао га
је мој последњи господар, геометар, свом стрицу Рехмози
су, свештениюу храма Амоновог који је лежао даље низвод-
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но. Онамо је водила, као што .ми је писац тога писма обја
снио, права широка, поплочана улица. Лево и десно од ње 
биљи су поређани, истесани из ГРаЈНита, натприродно велики 
камени овнови, свете ЖИВ'отиње бога Амона. Сваl}{И од њих 
почивао је на каменом .подножју и држао између колена 
својих савијених ногу статуу Аменофиса III, који је сагра
дио ову улицу и храм што ми је остао иза леђа. 

"Бесконачно дуга ми је изгледал.а та улица док напо
слеткуне стигох, сав задуван, пред ј eД1:ly огромну кооију. 
Ту п.редадох вратару писмо које сам са собом носио. Затим 
морадох чека!fИ док ме не пусте унутра. Дотле имадох вре
мена да изблиза посмотрим ту капијlу. и да се обазрем око 
себе. 

"Та капија, названа пилон, била је саграђена у виду 
двеју камених кула правоуга.оне основице. Те куле имале су 
оБЛИ'к стрмих за'РУ6љених пирамида, њихо.ве vспонеке ивице 
БИlЛiе су украшен е окру.г.1I1ИМ ивичњацима, а оне горње масив
ним венцем. Пространи з:идови тих куља били су прекр'иве:ни 
релијефима и хијероглифима. Пред кулама је било постав
љено шест огромних статуа некадањих египатских владара, 
Амен офиса, Тутмози\:а и како су се већ звали. Између тих 
кула смештен је био портjfл, а пред овим уздизала су се, не
бу под облаке, два витка стуба, окиhена заставама. 

"Иза ове капије простирао се свештени део града бога 
А.м о.н а, "Амвон света", са својим главним храмом, светим је
зерцем, безбројним зданијима, прет.рпаним благом и црк-ве
ним утварима. То је био гла13'НИ стан свештенсmа целог Е
гипта. Одавде се управљало целоку:пн:и,м богослужјем држа.
ве. Један део свештенств а бав~о. се астрономијом, хроноло
гијом, аритметИ!~ом и геометријом; старешина тог одељеља 
био је Ремхозис, уПРаЈВник здан.ија књига. Дубоко у год:и
нама, ослабљеног ОЧ'Ног вида, желео је да нађе себи помоh
ника који би -му на глас читао и по диктату писао, а који би 
био снабдевен темељним знањем геометрије. Међу својим 
свештенством не успе да га нађе, јер онда су старе тековиНе 
наУ'ке падале све више у забorpав. Али су плодови науке 
остали сачувани у тамошљим храмовима, библиотекама и ис
писима на зидовима тих зграда, у том Ka·MeIН·oM кодексу, и 

давали јасна сведочанства о златном добу египатске исто
риј е и културе. 

"Гледао сам узбуђено око себе и простро свој поглед 
преко целе вароШlИ. Нисам тежио да упознам њене богове, 
храмове и верске обреде, већ ме срце вукло да пр'И'сво'јИiМ 

2 
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оно lНiауЧiНk) БJna:ro које је oBlдe, забоо'ављеН!о, БИ'.JllO lН'aJrO
милано. Питао сам се да ли ће ми то поћи зарytКом, да љи 
ће ме Рехмозис при.м,ити за свог помоhника и дозволити ми 
да завирим у ту ризницу знања. Сунце се приближавало већ 
увелико зениту, а сенка држаља за,ста,ва сузила се у кратку 

'гамну мрљу кад ме пропустише кроз капијJYI и изведоше .пред 
Рехмозиса. 

"Он ме дочека ,пријатељски~ а кад ме упозна изближе, 
ПРПХВЗ'i'И ме оберучке: За кратко време постадох, као што 
он ~aM рече, његова десна рука и његов очни В'ИД. Код lЬeгa . 
остадох три године, до његовесмрти, а онда се в.раТiИХ у 

f')таџбину. 

,,()Д њега сам врло много научио. Он ме поучаваше пр
во у хронологији. Египhани имају свој тачно !)I'ТВРђени, по 
годИ'нама расчлањени календар, стар 3700 година. Година 
египатског календара има своју сталну дужину од 365 дана. 
Хиљадугодишња iискуства ПОI<азала су египатаким хроноло
зима да се таква година не поклапа тачно са небеским по
јгвзма. Они су, исто тако као ми данас, Iпосматрали из годи
не у годину излазак СИРИ1Уса, кад се он, први пут у току ro-. 
ДИIНIe, појави lНанебу као јутарња з;везда И уве:к бележил'И дан 
тога изласка. На тај начин се ПOIvзза.mо да се тај датум по
мера из 'године у годину да тек после 1460 године ДОђе о·пет 
на своје старо место календара. То је био ·случај, но не са 
истом математичком правилности, и са временима поплаве 

.. Нила. Тим сазнањњма доведена је хронологија Египhзна у 
тесну везу са годишњим обиласком Су.нца. 

"Прастара и пребогата великим делима је ,историја Е
гипта. Њени хронолошки УТВРђени догађаји обухватају вре- . 
.менски распон од преко три хиљаде година. За то време од
менило се на престолу Египта двадесет и шест династија са 
преко стотину владара. Њихова дела овековечена су V без
бројним СЛIИ1кама 'и иописима на' зидовима њихооих х:рамова 
и њихових гробова. 

"И у аСТр'ономији ·су Египhани били добро упуhени; ОН? 
оу се разазнавали одлично на небу и полагали своје ману
менталне грађевине тачно према правцима неба. Но далеко 
ученији би.ли CN ОНИ У геометрији и рачу.ници. 

"Малочас сам вам показао како су Егип.hани увидели да 
је тр·оугао са странама 3, 4 и 5 правоугаон. Пало ми је у очи 
да 3,' помножено са самим собо.м, тј. дигнуто на квадрат, да
је 9; 4 ПОд!И'Гll:l'МГо на KВI8дparг, да.је 16, а 5 даје 25. У овом слу
чају је квадрат хи.потенузе, дакле, јед'Нак збиру квадрата 
обеју катета. Наслуhивао сам да иза овог' односа леж;и при
кривено нешто важније и општије. 
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"Поставио -сам себи питањё да лi-i т'ака'в' од:i:i8ё између ка
'тета и хиnотенузе посТОЈи и .код других пра;iюуглих троу
!Глава. На то питање 'Не могох ОДТОВ'Ор!Ити догод не допуiшх 
и не проширих своја знзња, донешена од lКyћe, јер сам, као 
и с-ваки щтЗJIИ Гр,к, био ВlИlЧЗiН ДаЈ рачунам са,мо са цеJl1И'М бро
јевима, а -сада убрзо yБiИдех да збир квадр~:rа д'вајЈУ' целих 
·бројева не даје квадрат једног. трећег целог бр'ој~'. Почео 
сам свој а испитивања тиме да видим мюгу ли да пронађ€»{ 
таква три цела бр'оја ltoja, И!СТО тако као бројеви З, 4, 5, 'Има
ју ту особину да је K-вa~д:paT HajlВeћeг од тих бројева једна), . 
.з.биру KBaдp~Ta осталих двају; 

"После велике муке ПQонађох прва три таква броја: 5, 
'12, 13. Њихови квадрати су: 25, 144, 169, па је, заиста, збир 
пр'вих двају тих квадрата једнак трећем. Убрзо иза тога l)lIВи
дех да и за бројеве 8, 15, '17 важи исти такав однос. Мало по 
мало нађох још неколИК'Q таквих бројева. 

"Кад сам сва три таква броја која су ,са,Ч!Ињавали једну 
'JI'.акву групу претставио трима узастопним дужИ!Нама jeд'НlOГ 
ужета и затетао их у један троу,гао, као што смо малочас 
урадили, YlВидео сам да је код свих тих троуглова, иако су 
(;)нибили раз.л;ичитог облика, тј. имали разлИчите оштре 
УГЈ1'ове, треhи угао био прави: сви ти троуглови били су, без 
изузетка, правоугли. 

"Тада ми је се)3нуло кроз ГЛЗiВу: 'Не само код ових троу
тл:ова које са'М сложио, већ и код свих правоуглих ТРОУГЛО
ва, квадрат ХИIПотењузе једнак је збиру квадрата троуглових 
катета . 

.. Да бих то могао доказати, морао са.м још више про
UIИlрити своја геометријска знања· Процуњах велику библио
теку која је стајала под управом Рехмозисовом, тражеhи у 
њој математичке списе. Онде пронађох такав један спис, стар 
преко дванаест стотина година. "У'путство како да се одго
нетну ·све заГ()'нетке и тајне, садржане !У предметима" био је 
натпис 'гог папироса. Писац његов, 3IВaH Ах.мес, саопштавао 
је у њему да га је саставио по узору старих списа, написа

них за време Аме.немхета iп, с·аг.р'адитеља сл·авног Лабирин
та. Од тих старијих списа пронађох ,у библиотеци само неке 
одло-мке, 'Но зато нађох још неке новије матемаТИЧiКе списе. 
Почех ИХ 'Проучавати један за другим . 

. ,Нађох се у новој једној области науке и увидех како 
смо .ми, Грци, неynуhени у вештинурачуна. Умесмо само да 
сабирамо, одуэ.имамо и МНОЯЩМО, а не упуштасмо се у деље
ље, сем онда кад o~o изалази без остатка. Код AXMec~ нау-

2* 
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чих шта је седмина, шта тринаестина, јеДНQ..\1: речи шта је то 
разломак. Нэ!учих кЭ!к,о се са њима .рачуна, ка,ко се они сц
бирају, како расчлањују. Увидех шта је то· размера двају 
бројева, како се њом могу мерити углови. Тако се један 
оштри угао прав'OIУГЛОГ троугла може измерити разме.ро.м 

његових катета или размером његове једне катете и његове 
хипотенузе. ЈедНаки углови дају увек исту такву размеру. 

"Угао што га чини побочна страна једне пира'миде са 
њеном основом дат је размером висине пирамиде и поло
вином ширине њене основе. Те две дужине мере код Кеоп
сове пирамиде 270 односно 222 рифа, стоје, дакле, мал' те 
не, у размери од 17 према 14. Зачудило ме кад сам видео да 
су и све остале пирамиде саграђе'Не 'у' тој размери. 

"Запитах се којим су путем њихови градитељи дошли до 
ове размере, па нађох овај одговор. 

"Међу бројевима за које сам нашао да задовољавају зах
тев да збир квадрата првих двају буде једнак квадрату тре· 
ћег, највећег, броја налазила се он ова груца: 17l, 140, 221. 
Троугао, оличен овим бројевима је, према томе, правоугаон. 
Размера катета тог троугла је 171 према 140 или, мал' те не, 

.17 премя 14. Иако, дакле, Египhани ни1Qy познавали мој тро-
угао, ДОШIJIИ су му врло ,наблизо, са странама 17, 14, 22. 
Тај троугао је за њихове пра:К1'И'чне циљеве довољном 
тачношhу правоугаон, јер ови бројеви,. подиГ'Нути на ква
драт, дају 289, 196, 484, тако да се последњи ових 
трију квадрата раЗJIiикује caМlO за јединицу од збира 
првих двају. . До овог свог ТРО[У'Гла дошJИf су ЕГИII
h?ни, не као ја, расуђивањем, него мерење.м и опро,1јава· 
њем. А мени је пошло за ру.ком да одго'Нетнем тајну геџме
тријСКIJГ облика њихових пирамида". 

Он ућута. Његови ученици, који су га слушали бе::: пре
даха, гледаху у њега погледом у којем се читао израа див· 
љења. У немој тишини која је настала, чу се неко ритмичко 
",·ркање. То беше Паролос који је, испружен иза једног ве
llИКОГ камена, слатко спавао. Др,вени ђон подножиЦ'е његове 
десне ноге, са којега је била скињута подве3lИца, лежао је 
поред њега у трави. 

"Е баш је прави Сибириhанинt" рече Пита-гора, а кад 
ученици хтедоше да пробуде свог ЗЗоспалог друга, он их за" 
држа: "Не будите га! Баците ђон његове подножице далеко, 
доле низ брег! Када се пробуди, мораће, вала, да рамље. А 
ви сви остали запамтите: Ко у школи не научи све што je~ 
потребно, тај ће рамати целог свог живота." 

Један од ученика Питагориних, вешт V бацању диско
са, зграби Паролосов ђОН, па га хитну ,у великом луку кроз 
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ваздух у долину. Питагора настави своје причање. 
"Из египатских ·списа науЧlИО сам много. Оружан тим 

знањем, успео сам да нађем опште Iправило помоhу којег се 
магу пронаhи све групе онаквих целих брајева .код кајих 
збир квадрата двају мањих даје квадрат нај Be!ier. Сви тро
уГ.ЈЮви, конструисани пом·оli.:Y' тих бројева, били су [[Iравау
гли. ТИМ сам -се приближио на дамак своме циљу. 

"Да да њега самаг стигнем, морао сам се упознати и 'са 
геаметријом Егип.fiана. ТакО' :научих како се израчунавају 
површине ра3ЈНИХ геаметријских фигура, троугла, правоугла, 
трапеза, па исамаг круга; научих како се сложене геоме· 

триске фигуре претвара.i~ у ј еднастаВНlИје. 
"Са тим оруђем у рукама, успео сам, напослетку, дока

эаm да је у сваком ПР'~воуглOlМ ТРОYIГJIY, без Ј)ЗlЭЛ'ИlКе, квaдp'arг 
хипатенузе једнак збир у квадрата обеј~ катета. 

"Такав доказ је, ~за шт.о веhина од вас већ зна, нарочи
то једноставан кад имамо посла са равнакраким правоу
'глим троуглом. Јер нацртамо :ликвадрате ·иад СВlИма ТlPима 
странама тог троугла, па повучем:о у кв8IlIJPатима НЈа:Д 

катетама [[10 једну њихову диагоНалу, а ry квадрату над хи
патену3'ОМ обадве, онда смО' тиме разложили целу слику у 
саме конгруентне равнакраке правау;гле траугле, једнаке за
цатам '11рауглу, ад кајих квздрЗЈ11И над катетама имају по два 
rЗlква ТРО.YIГла, а квадрат над хипотенузом њих четири, тако 

да је даказмага правила ачиглеДаЋ. 

"Али видите, драги маји, баШ тај, на први поглед Had
једноста'Ј}НlИји случај довео ме је до неочекиваних са'знања, 
јер сам увидеО' да се раэмера катете I!: хипотенуэе таквог рав
нокраког правауглor троугла не може изразити никаквим 

брајевима, ни целим, ни Разламцима. Та је размера неизре
цива, преТ'СТаЈВљена неизрецивим бројем". 

Ученици се згледаше каО' да питају: "Неизрецив број I 
- Шта та може бити?" 

Питагора разумеде товор њихових очију па рече: "Сада 
~ вам то растумачитИ-". . 

Он прозва једног старијег ученика каји се звао Сати
Ј)ОС, но којег су његаiЗи другови' називали у Ш:ЗJJIИ филозо
фам. Пун самО'Поуздања, изиђе он пред 'свог учите:ља. 

"Нацртај ми", рече му Питагора, "овде у песку један 
рав'нокраки праваугл'И траугао!" 

Сатирас -учини та и. рече: "Овај угао, овде, је прав; на
легле стране троугл8l, :катете, међWICоБН1О су једнаке". 

- "Добра. - Падели сваку од тих катета, у три једна
ка дела, од којих ћема сваки сматра-щ ~?, jeдцн.~цy дужине!" 

Ученик поступи ~a~()~ " . - -" 
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"Онда", настави Питагора, "предочава на,м свака катета 
број 3. Који број предочава сада хипотенуза троугла?" 

-' "Квадрат хипотенузе", рече СаТЊРОС,,,јед:нак је зби
ру квадрата обеј:у катета, дакле једнак 18. Хипотенуза IIIре
доча.ва, дакле, онај број који, подигнут на квадрат, даје 18." 

- "Колики .Је тај број?" . 
- "Четири !На квадрат даје 16, а пет на квадрат даје 

25; тражени БР0а ,лежи између 4 и 5". 
- "ДЗКJfе?" 
- "Тај бројftеднак је 4, увећано за један прави ра-эло-

.мак". 
- "ТиБIН, Сатире, тај број, кад би га знао, могао пре..; 

творити у непра,ви разломак?" 

- "Без сумње!" 
- "Онда ће размера катете према хипотенузи бити као 

3 према том неправом разломку." 
- "Сигурно!" . 
- "Ти можеш, Сатире, а' да ти.м не промениш ту разме-

ру, оба та броја помножити са именитељ ем оног р аэлоМ'l< а, 
lIIа долазимо до .размере двају целих бројева" . 

_. "Очигледно!" 
- "Ако су оба та цела броја дељи,ва са једним' те истим 

целим бројем, ми их смемо са њим. подеЩiТИ, па долазимо 
до размере двају целих бројева који немају' више зајед'НИ'Ч
ког деJl'Итеља." 

- "Свакако.!''' 
-- "Е, па лепо! - Понови нам сада конЗlЧНИ- резултат 

својих расуђИlВања!" 
- "Бројеви који су предочени катетом, односно хиаlО

тенузом, овог троугла стоје у размери двају целих бројева 
који немају заједничког. делитеља". . 

- "Јеси ли, драги Сатире, баш сас,вим сигуран да је та
КО као што в'елнош?" 

. - "Сигуран као град!" 
- "Па да видимо! - Ради једноставнијег С'Пораэумева

ња, зваћемо БР'ој који се о'дноси на катету нашим мањим 
бројем, а онај који се односи на хипотенузу наШIНМ вehим 
бројем. - Размисли .мало па реци да ли је веh.'и број паран 
или непаран". 

Сатирос размисли један тренутак па рече: "Квадрат ве
ћег броја је: паран, јер је једнак двоструком к'вадрату ма
н-ег броја, а свако двоструко једног целог броја је паран 
број". 

- "Тачно! - А како стоји са 'самим тим бројем?" 
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. - "И он је паран број, јер непаран број, дигнут на ква-
драт, тј. помножен са самим собом, дао би непаран број." 

-- "Добро, Сатире. А сада ми реци како стоји са нашим 
~1ањим бројем?" 

- "Он је сигурно непаран, пошто, као што смо утврди-
JlИ, нема заједноИЧКОГ делитеља са в'еlmм бројем. 

- "Јеси Л'И сигуран да је тако?" 
- "Могао бих залоЖ>Ити своју глав\YI!" 
- "Да видимо! - Узмимо сада у расиатрање још један, 

трећИ, број који нека буде тачно половина нашег већег бро
ја. Да ли је он цео број или разломак?" 

- "Па сигурно цео број, јер је наш веhи број пара'н". 
- "Е, а саода пази добро! Овај треnи број, УДIВост.ручен 

и дигнут на квадрат, даје његов четверострукя 'Квадрат, а 
овај је, према мом правилу, једнак двоструком кџадрату.ма
њег броја. Значи да је квадрат нашет мањег броја једнак 
двоСТ1ру'КОМ ·квадЈЈ>ату овог треnег lНIЗIШег ·БРо.iа". 

- "Јасно као Сунце!" . 
- "Да .rnи је тај 'К!вз:драт 'нашег мањег бро.iа парЗ'н 'И1ЛИ 

непара'н?" . 
- "Па сигурно паран, јер је он удвостручени цео број." 
- "Е, па зато мора и наш .мањи број бити паран, јер 

као што си, Сатире, малочас рекао, .непаран број, помноже1f 
са самим собом даје увек непаран број". 

Ученици почеше да се смеш е, а Сатирос се збуни. 
- "Је Л'И тако или није?", упита га Питагора,. 
- ,;Тако је", рече Сатирос тихим гласом. 
- "А ти си малочас заложио своју главу да је наш .ма-

њи број непаран!" 

Сатирос обори nутеnи главу, а ~енИЦИ удари.ше у гла
сан смех. 

- "Ја nу ти сада, драги мој Сатире, растум'ачити где си 
при авојим расуђивањима скренуо са правог пута", рече му 
добрohудно Питагора. "Сматрао си да се разуме само 'по се
би да је број који, ПOlМножен са самим собом, даје 18, један 
НеЈПрави р'З'зломак. Није тако као што си мислиоl Не,могуnно 
.ie наnи два цела броја која нам дају раэмеРIУ' катете 'н хипо
тенузе нашег равно·кра'Ког п.равоуглог троytГла. Измеримо ли 
катету било каквом мером, па,добијемо за резултат цео број 
или непра'ви разломак, неnе'Мо том мером никад моnи Х'ИlIIO
тенузу тако изменити да добијемо опет кака'в цео број или 
раЭJIомак. Њена права дужина не може се, дакле, НИlКад .nрет
ставити таквим бројем. Број који изражава њену . дужину 
претставља један виши појам, појам неизрецИIВОГ броја. Са 
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таквим бројем Iуздигао са-м се на једно више стајалиште и 
оставио египатс.ку гео.метрију далеко иза себе . 

. ,Са тог узвишеног положаја увидео сам како се арит
метика и геомеТРIИ.iа међусобно ПОПУЊЗJlщју, како се кр'Оз ге
ометријске облике испољавају бројеви, како су ти облици 
само стварно О,1Iичење бројева. Испитао сам и у д.ругом је
дном правцу систем бројева и наша'О ЈУ' њему дивне хармо
није, са којима ћу вас постепено упознати. 

"Када сам се, ПОС,1Iе свих тих сазнаља,. обазрео у приро
ди, нашао сам и у њој све те хармоније. Књига природе ис
писана је бројевима - хармонија природе је хармонија 
бројева. Она говори нашем оку раз.мерама, оличеним у гра
ђевинама наших храмова, она шапyhе нашем уву звуцима ли
ре. Ј а сам измерио дужине жица тог инструмента и нашао да 
оне, удвоје или зајеДНlO, дају само онда чист, угодан звук ка
да те њихове ДУЖНiНе стоје у једноста-вним ариТIМе.тичким ра
змерама. Таква хармонија испољава се у саоставу целе васио
не. Полупречници кристалних небеосК'Их сфера о којима сам 
вам ГОВОРИ'О стоје, као што сам то могао да -израчунам из 
времена обртаља тих сфера, такође у једноставним хармо
ничким размерама. Нашим о/'шима :нечујна муsикасфера упот
пуњава ту хармонију. Зато васиона ол'Ичава савршен један 
поредак, лепо изражен речју Космос." 

Он устаде и рашири своје руке. 
"Хармонија васионе - то је говор бројеваl То је дубо

ки смисао свих .мојих сазнања. - Број обухвата свеl Он је 
прави израз свега биво\Вања. Говор бројева је В'ИiШИ и савр
шенији но говор нашег језика. СВIИ остали наши поЈмови су 
неја-сни и нестални, а бројеви су вечни, неостворени, непро-
лазни, непокретни". . 

За време говора Питагориног обавили су се брутијски 
брегови плаштом та:мних облака, који ау прекрили и суседне 
делове неба. Када Питаг,ора упре свој поглед према западу 
и онде ОПЗ3И облаке, баЦи га' он и према истоку и премери 
оком отстојање Сунца од хоризонта. Тада рече своЈим уче
ницима: "Сада ћете сатледати још једну изразиту појаву хар
моњије васионине". 

Ученици разрогачише очи и упреше их онамо камо им 
је учитељ гледао, према западу. Но коЛ'ИКогод да су свој ВИД 
напрезали, не опазише ништа дР}"ГО до ли тамне 'Облаке. Њи
ХОВ учитељ hуташе, а они се не усудише да га запитају. По
чеше већ да трепере од нестрпљења 'и ишчекивања. Одјед
Н'ОМ се из оних облака осу плаха летња киша, а пре'ко обла
ка се раЗЗlПе дивно обојена дуга као какав засвођеНlИ! мост 
који је спајао је.дан врхунац планИ'Не са. ДРУГИ1м јеДЈНИМ. 
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3абеэе.к.нуто посматраXiУ ученици ту величанствену небе
ску појаву, а Питагора им рече: "Видите ли њен савршен ге
ометријскп облик? Пребројте њене боје, па ћете и опет уви
дети да је свет царство бројева." 

- "Да", рекоше ученици, "та·ко је! - Он, учи:тељ је 
рекао." . 

Он их остави Аа још неко време посматрају ту, њима 
несхватљиву, небеску појаву, а тада им рече: "Време је да 
пођемо кућИ, иначе ћемо покиснути до голе коже". 

Они се дигоше и пођоше низ брег. Неюи од њих згра
бише неКQJI'И:КО камичака и бацише Их на Пар олоса који је 
још спавао. Он се трже из сна и појури за њњма, поскакују
hи на левој нози. 





ДЕМОКРИТОС 

БИ!.1Ю је то, aI<iO се lНIe варам, fIOдlИНе 391 П1)е lFII08e ере, 
претпоследњег Д8lНa .месеца am.piИЈrа. У те дшre је ЩЈ!ОJrelhе, 
као ,lIDТO ЭlН!ЗМ m влаlCТИ'ТОГ. ИICI<IVfC11Ва, Лffi1пre Ћ!О V КО.iеroд 
било друго његово ,щоба., а боравак на обa.JI!aМ'а ТРЗl<'И'.iе НаЈј
УГOlЩНlИјlИ. Њене ПОЈЬЗЈНе су сCJitllю-з.еле.не, море је ве'Д'РО
ПЛЗIВО, ВЗ/3д:Ух МЈИ1О, иакО' иестаШЗНј његов вefCeJI!И дах по,Д:МJIIЗ.

Ijује копно и море. СЗl М8iГ'OCJlовmюг ТЈЈа ТР8!КЈИ!је убрaIНИ С1У' 
У то доба већ IЏВИ плодови. а иајЛemllИ од ~ ОДВteЗelНlf 
на пијаце Андере, јер нашнм д'Обрим Абдер.иhанима п.разан 
Стомак беше далеко ,несНОШЉИВlИlји оо Iфазн!а IVJ!aIВI!'. Зат.о је 
29 3!I1Pил'а 391.roдиње пре !Н'. е. било. ВeJl'ИКе f\V'PIЊaвe иа 
ГЛЗIВиој lfI'И'јац,и вароШице КОја је. баш ист.ог дана, била 11'0-
часmОВЗlНа високом јед:ном посетом. 

Тога дана 'Одржао је Велики Сенат варOllIИ и репуБJJИiКе 
сe,дJНtJЩу на 'К!Ојој је одлVЧено да IIOЭIВaнtИ, ~ И яеCVИ-1 
њНIВO највеhи лекар онога доба, Хююк.ратес, помно ИClP.И'Та . 
cy~ стаље разума абд~оl' г.рађamин:а· ДеМOIфИТа и 
да .о томе ПOl,lJlН.eсе својестручно .мmuљeњe Сенату. С тии у 
вези још је одл'уче.ню да номофиJLaК1C репvб.nике. ЛlИЧlН'о, а у. 
пра1'ЊlИ двЗlју сенатора, одведе слаВНlOГ CТiPY'ЧЊm<а ДIO Демо
критовог Дl()Ыa коЈи је лежао ван вароши и да га онде vвeдe 
V рад. . ,. . 

чим се Сед/НЋ!Ца заврIIIНЛа, llЮМофилакс Г'PlИЉVС позва 
3'Н'а.чајlН'И'М, свеЧЗiНJИМПor л.едом, ПOll'Pahени.м достој SIН'C'1'IвeИИИ 
гестом, Хшток:рarrа да са њиМ пође. У 'lIрзт.ьи OIIИ'X .zuщiУ 
сенarropа, OICТoomпе они ЗГРaдIV CeнtaTa. 

Номофила'КС беше, као ',што то захтеваше његов ВiИ'C'O!КИ 
ПOJIlOжај, ст3.С'И'Т' човек, бv.i.:не косе :и браде, 'Одевен V дvrгv 
c:вettaнy одenу. у де-оној р.vци дЈРЖэше, кЗiO энзк свог дOlCТO
jaНlCТВa, д.'Угу патщу, богато· OIIlто'ЧеНу ор.ебр.ом, CJlIИ'ЧIН'Y O'НIOf 
којом се ДаИаС пошта1па.i!V' B~e. .. 

НOМIOфиJNЫ<<: hУГЗЈШе • .разМlИшљајvh.и. BepOB'a'I".НlO, о IЩJIO
цf;1ђ1'pfИ своје нове МiИ1CИје, МIИ кз!д C11ИiГ'OШе !На ПИ1јацу эеља., 
он се оорати ХШ1~ратv овим Ре'Ч/И'Ма: 

"Пошто си м!и, мудри 'Наvчниче и ~vчњаче наше реny
ЫИlКе, указа оо вељику част да 'IфИМIИIШ моiпOЭНlВ 'На вечеw 
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'У моме СК1ЈЮМlНО'М дому, не'hеш ми, СИГVРIIЮ, одбити мојv.мол
;бу да и:з,в.ршим О'Вде lНa пијаци неке КУПОВИlНе 31а ту гозбу". 

- "Неюа ти., ВИlCОК'И 38iЩТИТ'Н1И'Че ЗаЈКона, та гозба не ПРaIВи 
НИlКаКЋе брwге! Ја ма'ло једем, а пијем ,само BO~Y." 

- "Ипак, шIa'к! Ти ои М11ЮГО Irтyт,oвa1o по свету, yП!OЗIНlаiO 
.НЗlроде, Њ1ИIXов ЖИВОТ и обичај е, па hеш, као В'ИсоКо обр'а3lO~ 
:BalН човек, моhи разумети шта значи д!aC1'l()~j'atн: доч:ек таюв.ог 
јеДif.ЮГ ,господина као што си ти. Па ако ти и није CTfuJIO до 
тога да се Пpie3iЗlситиш, ти 'hеш по К'ВЭiЛ1И'Тету јела 3Iн'a~ да 
,оце'НШII ку.mrУ1Ј)'нистепе'Н наше средине која те р'ашиipeIНlИМ pty'
:кама дочеКtvје као свога мил'ог госта. Та баци свој 3НlалаЧ1КИ 
:ПОГJreД на ову пијацу ВЗlpОЩИ богиње Латоне! ТO\1lIИIКО QНlаб
девењу свим OIНИЈМ шrго увесељава срце човек~ .. 'Ниси .мога,о ви
.дет:и ни у СЗIМој Ате:нои, 'ни Коринту, 'НIИ Милетv. ПОIГ'JDeДщј 
,само ове краане ј ат оде , ове зељене КР~Зiставце и СОЧIНе арти
чоке! Оюуване IИ I]реЛИВelНе зејтlИ'НОМ, ане се топе у lY1CТ'И'ма, 
а ЈЮ8!К.О их ВЗIpИ И нај.њеЖ!НIИји стома'к". 

Оба ceIНaтopa кл:им.нуше, одООрооајyhи, глЗIВОМ, али Хи~ 
,[Јо:кратес НlИје в'ИIШJe слушао urгa M~r ГрилУ'С roво.ри. Он је за
.пазио 1НI.ащ. једЈНОМ тезгOlМ пијаце ТЗlблlицv .на Koioj је стщi,ао 
:нoamнc "Лековито биље", па поХ/Ита онамо, не рекав,Ш'И своо
јим пратиоц!имз ни речи. 

. Изненађен ова'квим посТ'}'IПКОМ свога госта, ГриJIYlС 'се 
намргоди, fuJIИ једна мисао, брза као муља, одаrnа облак са 
њeГlOВ{)IГ( чела. Он се обрати својим п,ратИ'оцима и рече: 

"Знам ја, браhо, у' чемv је CТlВap! Устручав,ање .мога госта 
да се ооеруЧIКе ОДaЗiове моме лозlf1ВlV1 ниiе, у ствари-, /НIишта 
друro до вешта ТаЈКтика. он се удЗlЉИО одавде да IHe ПI\)1Иcv
ствује .мојим КУПОВИlНlа'Ма да се :не би И'3 УЧl'flИВости морао 
-брaшr.ти прorгив. толиког ГОСТOtп'()имства. А када сеДјНе за 
'богату ТplПезу, lНeћe се више устручавати. А .можда .ie, УИ'СТИlНУ, 
човек CJIJaби.јег croMaкa, па оде оном ТПИlЉаору да :н.абави ка
к'во аре.щство за чишliење, да би се.ЊИlМе што бо,љ,е ПРИ
премио за .вечеру. Тако ми Зевса, iНeЂe се fюка.iа1'И urгo је 
"Го wад:ио". . . . 

и са пог.ле.д;ом вој СКIQJIЮђе 0'1lIIOче Горилyt: омотру BojclКe. 
:nнљapa и Њ!Ихове џебане. 

У то СТ1И~оше, као што је бlи.лю унапред УГlOвореНЈО, 'Гри 
љегова !роба на пи.iац&, и ДOlНе-соше, обешење о л:е-ђа, две 
:велике и дубоке КО.р:пе. ГРЮIlУС приступи К'VП'ОВIИIНIИ робе, и 
убр3Ю: беше .i еДјН,а ОД тих КО,рIПИ Дубке lНапуњetНа свеж:им 3е-
.љем и најлооши.м воћем. . 

Са задовољ.ством по'сматраше Грилус ту набавку. "Штета 
ШТО недости~ CJIJикар ЗеУКCИlПОСН1ије више овдеI<lOД нас! 
Ово би био достојан предмет за њe'гoВiY ма.i'стоpiCЩVO киЧIИIЦV". 
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и он уэдаXLНJy! д.убоко дia покаже кмИЈк.о и.ма CМlИIСЛ,а за СJllИ-
карак.у у;меТ\lЮСТ. 

- "Е, а сада пођимо даље!" рече он соојим пр·amио-
цима. "Идите и. јав:ите то нашем ЕскУ.лапу!" 

Оба сенатора пођоше по Хипократа,. но вр,аrrише се: 
без њета. 

"Он још Iније сврши.о свој посао," извеСТИiШе ОiНlИ, ГРIИ
луса, ",прегле.ДаЈ биљку по би.љку· И ЧlИ'НИ О том неке прибе-
лешке 'на CBojOi в'Оштаној таблици". 

и о.вом.е је Лрил'У'С нашао одмах тумачења: "Р.авуме се!' 
Њега занимају овдашње ЦеЈНе те лекарске робе; Iправи iИ/Н-
веИ'l'1ар· рад:ње ии.зрачунава шта, она доноси". 

НOIМофилЗlКJС наре,щи јед'Н!ОМ од СВiојlИХ робова да 'f!YJ, на, 
пијаци зеља, оста'Не, причека лекара и поведе га са собо'М~ 
до месЗipС'КИiХ те3Г1И, ПQр,еђalНЈИХ у оолижњој уЛlИJЦ'И. Он сам
пође са својом пратњом онамо. Пошто је онде купио неке 
СИ1)НИце, јареће месо, говеђа ребра и реп, па напунио њима; 
дошу треfiиlнly ДpyiГe КIOРlI1е, пође даље, Н1а СТОЧЈНЈу пијацу. Ту
прегледаструЧiН!ОСВУ телад која је била И3JIожена продаји 
и О1да6ра најлеПiШе грлю; једЗIН од робова 1I10ЈЮЖИ ГЈа попре
ко својlИХ рамена и повуче једном руком његове преДње, а; 
дpyгoiМ руком његове crtp>aJК:Њe ноге 'На своје шwpо!Ке f\Р~.lIJИ. 

у то ИIМ се ПIpiИ\ЩРУЖИ И Х>ИIfIОiК'p'arrес. Кащ оо.а:зи оног роба 
са телетом как1О ту стоји неТЮМlИЧН10 КЗ;О 'КИIП, р,ече он Н'омо-
филаюсу: 

- "На Ак'Р'ОIl'ОЛ1И аrrенС!Юој 'l31И,Щех једну статуу, заве1iНИ
поклон некога Ромбоса, која ПОТП'У'Но JI!И'ЧiИ на OIВОС:З роба ca~ 
телетOlМ; јeд;иlНа је ра3JDИК1а што је она Иiстесаlна од меРМЈер,а." 

- "А 1()ва CJlВдe је од К'РВIИ !ИМelса., шrrо ЊЗ;М је >и' МЊllнје,_ 
јер ово теле ће.мо пој ести" , додаде НIOIмофИIЛакс. 

Оба ,celН1arrop,a се погледаше, 6лажено се оомејкујyhlИ._ 
- "XoheIМlO ли крењугги даље?", упита ХИII1'OiК:ратес. 
- "Тама'Н посла!", одгов,ори MV номофилакс. "Сада дола---

зи ња ред НаЈјВaжJНlИје: јагње! Треба да знаIШ да је 'у ово д!оба 
године јагњеТИЩl нај,сл,ађа; печена на ражњу, она се то'пи 
на језИ1КУ." 

ОбасеНaJТIор·а обрwсаше 'свој:им огртачи.м1З.' цљувачку која. 
им је Нзд'Рла на уста. 

- "HapaBIHO", наcrавlИ lН!омофилакс, "IН!ИlCу сви ј,агз:њци 
јеДН'О те иСТ'о. Треба ИХ з:нати П'Р'еГЛiед~rги, оmmат.и и одабра
ти. у том ПOlС.llY ја сам вели]{ЈИ M!aj:crop; уве:рњhеш ·се о ТО?tг 
вечеРlас." 

ГРИ1ЈI1YС поче прегледаваТIИ јЗIГЊе по јагње, ТУlМа:чеlш. њи~ 
хове особине. Кад НЗlПослеТlI<iy' одабр'а једно 'К.'Р;ЗfГ'КQНЮТО четво·
ромесеЧ1НО дебело јагње, он поносито уздиже главу као да је: 
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решио ДељИlјсКiИ прюблем удв·остручеЊl8.. коцке, ПОЗlнат и' 'v 
Аберди по једној ЕВРИIПидовоi драми. 

НомофИIJIа:к.с ·се. изгл.ед~, разу.мевао и V геом:е'f1PlИј!и, бар 
за П'РаЈВЉ1Lа ои:метrpије пОказао је tНЗlJЮ.ЧИТОГ· ОМИCJLа. Јер кад 
је юупљetНо јШ'ње предао. СВIOМ трећем IРобу, а овај га П'олю
жио преко раме.на као др)'1I1И роб своје теле, он поређа своје 
~ОО()Ве у .сЛ·ИIКOВtИmy једНiylГpyпry. У њену сред'И1Н'y С'f1ЗВ!И' роба 
КIOjjM ј,е корпу,' напуњену эељем и вооем, оКtаЈЧ1ИО lНa своја пле
'ћа, а OНiy дiP'Y'Г'Y' на свој е ГРУдЈК; JIIево 'И' дeCiНo lIюс.троише се 
{)СТаља дв.а !роба, OIНoa.i .са телеroМЈ !и онај ,аа јагњетом, 'у CBoie 
,симеТРИ1ЧRе ПOЛlOжаје. ПраhеiН тО'м 'Гру1пOtМ, уп,yrrи .се Гри~с 
са ос.т:aJIIОМ ГQСПО'ДОМ на рибљv пијацу. 

Аљи га овде че.юаше ужааю jeДjНlO раэоча'Рзње: п'И.iаца 
-беше пра3lН1a, без робе. Ту се налазио, 'само je:д8IН стар'И., .по
~у.c.тreп.и р.и6а!р, Ми.люн по ,и:м·ену, iкю:iи не беше више спО'с'Оба'Н 
з;а р мбоЛОВ, али се, л.укав какав Је био, одлично разумевао 
у 'П!родај'li рибе 'И jylМe'o да IПОДВtaJIIИ СВ8!КoCJIМ купцу. 

--:- "Где су рибе?", з:агрме нО'мофилакс. 
- "Нема ИIX!", одroюри му Њ31БУСIiТО МИ!JIОН. "Риболов 

:Ниiе уюпео, море беше неМЈИрIН'О, 'ВtpeMe Вe1lP'Oв:ито." 
- '"Шта тртљаш ту којекакве бvдаљаШТИlН\е?~', развика 

.се ГP!ИJJDY!C. "Море неМ'И1plН'O? - ЛЗ!Жеш колико си дуг! - Ја 
<Сам својим О'ЧИlма видео да је море било гтатко кш) о,глеља
ло ка:ц сам НООЗlС ••• " 

он ућута. У бeqyi коjtи ·Н на}РЗi3yмiНијег човека може да 
·ошамути, умалО' да не избрбља којој је лепOТИlЦiИ АБДеЈ1)е 
}'ЧИЈН'ИО C.ВtO'jy галЭEl'НУ rroceтy. АЛIИ се његов бисТtp!И pa3!VМ 
JBp-агг.и на вреМ1е 'На п.ра'В1i пут, и оо ДОВРIШIИ ПРeIOi1НlYТIV peQe
:ницу ,речима: " ... кад 'сам ,на ООaJIIИ мора I1IP'инашаю Посејдо
НУ CВtojy ТIO'I1лу молитву." 

Но препреде;ни Милон све .i е већ знаО', ј ер су њетови 
Р'ибари . п.ОЛiЗ3ИJIIИ свВ!Ке .ноhи у риболов, па СУ. као нека нрста 
'тајне п.оJLИЦИЈје, 3НaJl1И све шта се !Нohу дешава. 3а,.,0 .ie МИЈЮн 
·o.дJМiax биО' Нtачи.с'ГО, са које стра'Не да опИ!па ребр1а нО'мофи-. 
. лаксава. он поче ТИ!М што зацв!И.JIИ плачевlНИ\М гласом: 

"Опрости, акО' Бог,а, з:наш! - Слеп као што .сам, НlИ'сам те 
·ОДМaD{ препознао, па' ти дЗtДIOX .одгО'вор ·оа којИIМ сам се ова
iKOГ купца рат!Осиљао. Но теби ћу казати голу ИСТИНу. 

"То је било ова:кю. Јуче ИМЗД;ОСМО .щобаV rrnија'ЧIН'И дЭ!н и 
·пазар:Ис.мо сто др.ахми за рибу. Моја дружин:а сеиЗlбезуми. 
ЧИМ се СМР!КНУ, они, будаJlle, О'дО'ше у кр:чму Ланкрацијеву и 
пијаЯЧiИtШе о.нде док му не испраэнише 'сву бурад. Кад би 
!Вр'еме да' хсплове на море, 'Они' пијЭ!НIИ', одО'ше да спав.ају." 

- "CTOiКO! Свrиње mија1Не!", 'Р1ИIКЯV номофилШ<с У дlИвљем 
тњеву. "Наредиhу д:а ВаЈС све ОЈД реда ишиба.iУ й ставе на 
·сраМ1Н'И 'стуб. - Не, то не иде - О!Н је сувм.ше узан за цеЛiV 
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ВЗШЈутевабију. AJIiи ћувЗЈС даТIИ y;t<.рцarr"и иа лађе репуБJIlЊКе и 
онде ланцИlМа привезати као псе, јер и ilfИiCТe ништа друго, 
- Срам вас било! Не ДOiН'е.ти рибv iНa ПIИјацу ~ та то је ИI3-
дајСТ'ВК), 3Jl1O'ЧИН Щ)ема др,ЖЈЗiВИ! ЧИМ да се XiPaшtМQ? Да ска-
11З!МО од г ЛaЏlJИ,Ј", ВlИкаше нooroфил,а!КIС, забор.ављајtyhи да иза 
њега ,стоје њег:оВIИ робови, преТ!QВ~РeIН!И ЖИВОТН'ИМ Нl8IМ1ИIP
ницама .. 

ПОГ!Р'Ужен стајаЈШе МИЛOIНI пред њим и ћуташе~ .i'ep је до
бро .ЗlНiЭО да ~a: пycr:wги да се П'J)iВ'О 'Извиче. А :н!ОмофИЛакс 
уptJI:aше да\Ље: 

"Зар m iНiИ\}е, несре'I1Н'И1Че, ПОЗН1а11ОКО IСЗ!М ја? Ја СЗ!М за
lI.l"l1ИТН:ИIК зэк()/Н'Э!, па1ћу,к.ао такЭIВ, Railm ,пута'Н на'ЧiИна да тебе 
и тво.ју дРо/ЖIИIНV љуто .каштигv.iем због ,вашег аЈНТlИдржавНOIГ 
поо.аmања. " 

- "Све ће добро да се IСВРШ:И", ПРОГОВОРИ !Н'апоCJreТЩУ: 
,Ми.л.ОН. "БQlГОВИ ће бити .милостиви према намз, гре.llIНИ'ма. 
Ми CМlO, као. што· си ,малочас таЧ1НlО рекао, пси ШJVгави, lПа се 
богрlВИ ,не o.CВlJ)ћy на наше мољИ'Т'Ве. АJl'И ће 1Ћоју МIOIJIIИ1"J3У, 
ВИ.СО!ЮИ 'НIОМiофИЈЮЈК!Се, о том нема су,мње, ПосејдOlН саlCJI!Y'Шат.и. 
Моји рибари 'СУ јутрос, кад су се И1СТ!Ре3НIИJIIИ, отПЈЮВИЛIИ иа 
море, па ће ·се, даЈем за то своју главу, в.р,атит:и са чам'ЦИ'м~ 
ПУЈНИ1М lН'ајлепШИ!Х риба.'" 

Номофила'Кс ·Н'e3lНaдe у щ)'В'И мах шта да му одговоPlИ. 
ПOlСУМlЊати 'v МИiЛо.нова И!шче.юи.вања, 3Нaчи.JIО би СУ'Мњати V 
себе· CaМioг. За'Го рече п<>сле Кlpa'ТOOOIГ раl3МiИlШљања: "А зар ти 
М'Н:СЈЕИШ да ја могу чекати док се на Т'Во.је риБЗIP·е не излије 
благодат .моје м 0ЛiИТ:В е Посејдон'У? :- Многе, ОДЛИЧiНе ЗВа!НIИ

. це Дјо.Ћи ће \ми да:нас на вечеру, гозба за такво друштво 'ГРеба 
вр.емена да буде сп:ремљена 'К,ао Ш110 Т!јЈ'е6а." 

- "Нећеш' морати дуго да чекаш, милостиви ГQ;C,П'одару. 
Треба само дЈЗ М:И са:оlПtШtr.иiШ какв,а ти 'риба треба за в'ечерlV'. 
Поћи ћу из QВIИX ~опа до СВOlји~Р!ИбаР'а, ·па ка:юо НIe СVМЊЭlМ 
да ј е ЊlИXI();В лов обилан, Д.()ICтав:и.Ћv ти! све што жewмШ' IIIРЭIВО 
у твоју 'Кућу." . 

- "Штам:исл'Иш, бр.ај'КО? - Да, IIfPИIМlИlм рюбу IФI.i'V' 1Н00ЗIМ 
еам изабрао И премерио? Да ми 'ПОДIВaJIИш ПО свом обича.iv!" 

- "Ако хО'ћеш, гос.rюдalP'V, да се MaJI'O IПОФРМЦИillI и дз 
ПОђешса МIН1OM, можеш својом руком изабр·ати све што же
л'Иш. Мојм рибари JIIOIВe ту у бл:изИIНIW." 

- "Где?" 
- "На ОО'аљи код ,мас.ЛИiНЮIIЮГ воћњака Т'имоновог." 
Номофиl.mЭlЮС се заlМЖ.л:и шта, да Рa.дlИl. Његов n'Y'i" ка Де

МOIЮpИТV ВlOди;о је баш поред aН101Г воћЊаЈКа. Зато прих'В'ати 
МИ..лЈО!НОО предлог. 

- "Ми можемо сада, ГOlC'ПОДВIPу, lПоћи 'Куh:и," рече je~aH' 
од њеroВIИX тешко НЭlТоварен:их робова. 
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- "Ако В!ЗIМ не 1';р'ооа!", одговори му 1Н0мофила:кс. "Поћи 
куhи и успут поје-сти најлепше воће! Не, ви ћете, ,СВИ од реда .. 
поhiи са М!Н!ом!" 

Онај роб lКIоји носаше обе КОр!Пе, узда'хну, ,поГl)Jlби се Ш'L"О 
је боље могalO и 31ЩВИ!JIе ТУ.жJНIИIМ гласом: "СТip'ОПOlшrаЋУ !Се 
уопут ааю ОВаЈј терет морам носиlТИ тако далеко." 

Д<Ж 'су .()'НiИI та'КО ГОВOiРlИли, ПРlИlшуља ;им се један К'И)Ж:
џија, зван Антракс, ,са с.војим .м ат арцем, исти, O'lНaj који је 
дщније у познатој ШЩ)'НIИiЦIЊ о' CeHКiY Тo()IГ м:аТаЈРца []ол~с:) 
светску славу. ОН ИМ понуди да СВ'У њююв'у робу натовари 
на 'свог си:воњу. НК)Мtофи.Л:аЈк.с [1lрихват;и Tai пре;цлог. Роба' са 
телетом посла куhи, Зi сва OCТaJIia роба би натов.аРеЈН'а на М'Зi
ГЭlрца, јатње ПОЈЮЖffiЮ ПIР'elКО са.м 8!Р'а , а обе :корпе обешеlНе 
са једне и са друге ·cтpalН.e . 

. И овога пута је ном.офИJIlак:с раlOПОРeдiИО целу ceojlV :по
BOIpiК'y IПО Пlрав'и:лу ·ОИ1М'ет.рије. Он корачаше са својом дryг'ОЈИ 
лалиц,о.м испред ·свиј'У, за ЊiИМ и.ђаше Хипюкратес' ИЗlМеђv оiбi3' 
сенатора, за њима: Антракс, водеhи свог маГаЈРца 'НЭI ула:ру,. 
ЈIево.и де оно ,ОД 'MaiГapцa оба роба, ЩJlИДQжа1Вајvhiи његан самар' 
да се под теретом lНe претури; РИбар, Милон корачао Је, као 
3Э1ШТГИТIН!ЈЩа, иза целе IПОВ<JIP!Ке. У том лепом IjЈоа'Спо!ред.у пођ!о,
ше OIНIИ!цутем к:ојlИ је водио покрај МIOj)a. 

llЭlН беше И'званр·едан. ЛеВQ од 'П'Ута зе:лени.л:е се ЛlИВаде. 
ВИЈНОгра'дIИ и МаЈСЉИНOlВ'И воhњаЈЦИ, а десно БЛИ'СТаЈЈЮ МОр,е ут 
зрацима Iпролетњег сунца. АJI'И :НаЈшем 1Н!0мофилаЈКС'V бешle те
шюо око срца. 

"Шта ондЗi", раЭМИШIЉаше ОО, "ЗiКо РиБОЈЈЈОВ !Не успе? Пре
rrредeIНИ Милон сву OДГOlВiOpHOCT за то сваJPИlо .ie !На мене, al 
ја бе:јаос тако б:ле~ав да је ПрlИ1М'ИМ. А a'I<'O .ie Посе.iдон чуо лЗiЖ 
Iюју сам ;на ,сав глас изблебетао насред пи.iаце, па ако у р'и-
бараку мрежу, мени за ЊЮI.iТ, ПОЈШ:}ље какву ,ајJIЧУЛУ? Ала бк 
ме обрука о, а цел~ варош би пуцала од смеха." 

у ТИМ ЦiРIНIИМ МИСЉИ1Маl сmже НiOlМофила.кс са С1ВојlИlМ д'РУ
штвом на оно ме·сто оба\ILе које МIV је Милон оз'Начио и где 
су њеГlO'Ви. рiИбари за,иста ловили рибу. 

РибарlИ' СУ, га3lеhи ПlО ПЛ'И"rnој ВОДИ, баш !ИЗВ'лачiИiJl'И своју 
велику мрежу, алов, на обалу. Номофилакс се са 'Својом П'Рат
ЊOIМ Iпопе на једНЈу ма'лrv узвишицу обале, одакле је, као ка-
кав војосковођа, Мloгao да ПОСМЗЈТра цео ток риБОЛ'О'ВЈа. Olн га 
затече баЈШ у њетOIВlOм завршном стадиЈУМ'У. Горњи руб аЈюва, 
ношен .lJJрВ1e!RИiМ плов,цИ'ма, Оl1JртаIВаосе iасню на n'OIВ'РIШlИiНИ: 
воде; он је имао оБJl'ИК И'3ДУЖеЈ}ЮГ 11 OЛVК'Р'V'Г а. Наiедном кра
ilY њeГlOIВO'Мcтajao је, YlПрегнут, с.нажан .iедаЈН Р'ибар, а ДР'YiГИ: 
Kpa~i његов ~лlИ су ОСТlа!JIИ да би га саставили са ПРВИМ. 
Та:ко се IПростор, обухваl1ен аЈЮВOIМ, постепено сужавао. На 
ПОВlРШИЈНИ' тог ПipОСТlO!ра КОПРЦaJIа се већ по која риба. Како, 
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се алов све више П'Р'иБЛИЖiЗвао обали, а ту вода бива'ла, све 
птmа" број риба, које су ое појаЈВљиваЈТе на ПOlВlPШИiН'И бивао 
је све Bem. 

Посм.а-ГРа!.iyd1и та i призор, номофилак:с и његови пр'аТ1ИО
ци !на'П'ре·гнуше очи штоr:y више могJJ.IИ да ра13аЗlНаду какве су 

рибе биле захвahене аловоlМ. Они опазише и препознаше у 
њеМ!У1 НleкоЛ'И'ко пљоюњаmих риба, 3ВalНlИХ ромбоljiи, видеше дloi
ста 'сиво-плавИiX леђа МОР'ј:КiИХ штука, све ВIИlше и више ЦlplВe
них бар6уна и Та!МНО 'ИСПР'YIГalНих 3Л'аhаних скуша. РиболlOВ 
беше обилан, о ТОМ ниј е МОГЈЮ бwrи CYlМњe. 

ГРИЛУ1с одахЈНу, и терет му паде са душе. о.н заблаГ'О'Да!РИ 
из свег арца ПосејДОIRУ Ш-ГО му .ie ()IJIјрlОСТЈЮ ње'Гове ЉlVдlClКе 
слабаст.и. Та и са.мЈИ бесмр'ГНIИ БOiГОВИ оюреНiу1 11.0 који tПУТ мало 
у страну, па зarrо и гледаЈу са свог ОJ1lимпаVIВиђавlНО на СМРТ
не људе и заrrв.арају, кад затреба, по једно око. Уверен у то., 
Наш НОМlОфИlлакс се КОРIИIСТИО, с В!реМelна :на 'време, том д!О
брюhудности богова. 

Рибарска мрежа би напослет.ку извучена, а велика' роми
Ла рибе. Иi3 њеИI3IP'У'Чооа на обаљу. То 'Ј)а!3веIC'elЛlИ срца рибара, 
а још В'Иlше ·срца ПIOrг.рошаlча тог бери.hета. 

РибalP'и П()lЧlelше да ap,elyy\,iv рибу. Ка!д прlИ ТIOМ пронађо
ше J'liаЈј.већу у целој I'ОМИJI!И, МЮLOЊ је шtчепа за шкрге, клече 
пре.д IН'ОМофиЛа>Юса и' проговори' св,ечаlНlИМ г Лalсем: 

"Теби, МУД;QIИ исиJl'НИ заШТ·ИТIН1ИЧе заКOIНа и rno.ieM заv3lИ
мз:њу за НаЈС !код боrn' МЈора" имамо да эаБJIJагодia!piИ'МО за овај 
преБOtГати лов. ДОЗ:ВоOJIlи сНalМ М'ИЛОС1ЋВ'О да ти у эю1iК нашег 
ПРИЗlНања предамо, као дар, ову највећу рибу .наше'г дана
uльег лова." 

ГрiИЛYоС Пpiим:и вешто у ·своје plVКe 'Рибу. која се жеIСТО!КО 
копрцала. Беше то нека особита врста морског ГiP'геча., aptебр
ha,C1'O-ОИlВе брје ilЮја је на леђи:м.а> п.рела3ИJIlа V lПљавеТIНИЛО, 
;,а на трб,ytxу у беличаст.о; пераЈа беху риђа. 3аиcrrа, диван 
егземплар. 

н.омофиЛаЈК<:, ДИРНУТ ТИlМ ПОКЛ()IНОМ р.wба!Р,а, ЗaIXвали им 
Kpa'ТlКiO!М a/JJiИ љепом бе-седоlМ у кој ој их QlПiOМeiНV да пошТV.i1Y 
СИоЛЈЮГ :ГООПОД8iра мојж и океана. . 

ДОК је ()IН T~к,o ГIOIВO'PИО, бацаxv рИiба1РИ MjJlКe по,гледе \Н'З. 
МИЛIQ!На и дOtШaIПIН~ше му: "БудаoJIlО! А' ШТО даде ту на\ј.већу 
р;ибу Џalбе?" 

- "Не бе.piИlТе бpiИ·ге, децо моја Ж'УТокљунаl", оџr.гoвори 
им 'ОН, "цен\у' за ту рибу УПЛelIIIJhу ДУ'ПЛlOМ 'юре:дом У рачун." 

3(l1Г1им се обрати О[Ј,ет Гри.л:у:ау, [Ја .му рече: 
"Реци !Нам 'caдia, М'И~1l'остиви ,гооподар'У, шrга, би жел'ео да 

3 
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КУПИШ од О'В'И!Х риба" овде на ГOlМИlJIlИ'; ytчиНlИihемо '11ИО Нlapo
чите цене." 

Р.иба!р'И !разумеше СМ:И!сао ових речи, lПа почеше да се 
сла'l1Космеше. 

Пазар би брзо извршен, јер, је Г'fJlИiJLY!С ПРОж.дЈИрао већ са
мим nог.љедЈОМ СВа!ЮУ JIeII1ШУ ,piИбy IИ Шl!adiао, омеюшан веJl'ИКО
дyIIiнm:uihtY. 'рибара, све што ie МИЈЮН заТ\Р'ажио: Купљена 
риба бисмешrен:а у mI!Y Д'Р'У'Г'У KOIptI1'V коју је !НIапytН'Ила" до 
ИО8lИЦе. 

НЗШЈе ДIђlIШГВlО IПОђе, без Милона, ка дому ДемOII<IptИ1'ГОВОМ у 
најбољем расположењу. Номофилакс ie успут говорио само 
О "вечери :и тумаltJ'ИО ХИПOlI<iр,ату lКaiКO се 'Юој-а Ij)IИба бари, пр.жи, 
ПО,lJJ8аptИ!В.а, ПtpеЛle'Ва, нат.апа,надева и заrcmњава. Онда 'М'У 
јlOШ ре.че: 

"Пр,е но што cyilЩе за;l}е, биlhе наша в,е'Чер'а, Щ)и.пРetмљена 
К"ОО што треба и' каю што сам.о МЈОже бити. У то доба ПQICлаћу 
ова два, МIOja, роба са je:дJНlOM носиљ·ком и -са досто.iнlOt.1 прат
њом да те, мlИЛIИ ,госте, И3 Де.мокр'И'fIOIВe :кvhe допрате у моју." 

Кад стигоше пред Де.мок:риroво имање, један овеhи врт, 
који се сrnyштаю према МО1РУ и мала јеДН1а кyh!ИЈЦа, !Нађоше 
онде баштенска В'рата 3ЗiК.7ЫYlЧа'Н'а. 

Они заа<:у:Цаше - IН'ИКО се не одазва. 
3а:куцаше још jeдalН'IIY'Т . ..:- ИЗ 'Вртасе чуло само ЦBJ)IКY

тање ПТlИЦа. 

"До -сто ђавола!", повика номофилакс, "тресните јаче!" 
ЊегOВlИ прат:иOЦlИ УДaqJ<И:IIDe 'l1ОЛИКО О . врата, да се цела 

.~. тараба затрое!се, али одмах затим отскочише, као опарени од· 
шюта. И ClaIМ ВИiСОКИ 3ашт1ИТоН'И:К за:к:OIНJа Tprн:y н:е.ко~IШ<'О ко
рака уназ.ащ, а 'И'3Iраз страха IИзобљичи МIV лице. 

Шта се д;огодiИLЛ!О? 
Иза ПЈI1CУIЋ указа се Пliaiва 1Нe.К'OГ ЧУДj()lВ:ишта, ТОJI!ИКО ужа

сна, да lИ'м свима !Ноге преТРai\уше. Јe.дJIfНIИ Хип<Жратеос не изгу
би ll1IPиcytС'ТВ.о духа. 

"Не IПлашите се!", ВИ'ЮНУ им он. "То ј'е неюи афричlК:И 
мајму;н са дугом косом и псеhом њушком." 

Лекар је имаlO ПOТIryiНО право. На 'Плот се 000 У'СПУзао 
један афРlИ1ЧIrn ШIIВ'И!јан, каюо га је ХипОКр'атес KpaTК1Q aJJIIИ ја
·сноопwсао, а којег је касни.iе АрИ'стотел,ес, због његове псеhе 
ГJIIЗIВoe, .назвао IКИlНlOIКефaJDОС, Ka!I{I() Ice и дан данас зове. АJrИ. 
умири~eлIlЮ ту!мачење ИClкуюнor ле.каlра CТlиже C1VЈВише касню 

до ушију :наших Абде:ри:hан а. Страl}{, који их је обуsео, донео 
је све ,сооје кобне IflIOICлещще. 

Јер чим А'НТрак:с опази мајмуна, испа.gе му из руку улар 
на а<:ојем је ВIOДjИIO свог магарца, а! оба роба, 'Која су оивоњiy' 
rrриод:ржа:вала, О'l'С:КОЧ!ИlШе у CТDa!НV. Так'Осе магарац осети 
СЈЕоБOД1НiИ'М, па рзскре'ЧIИ IШтю је !Више Мloгao лрещье ноге, 
сави главу дio Зб\iЉе, па C'f!PiЭ:ЖЊiИ!м нога'Ма даде телу своме 
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ТОJ1iИ1КЈИ замах 'у ВIИC, да ощ њега не беху пошrгеђен:и НIИ ње
гови товар'И. Зеље, воће IИ' рибе - ове полете у веJl'И!КОМ луку 
мајци земљи У KPн.mO. За 'fIPeH ока' .meжаху на земљи иrnре
тура:ни кpaiCТalВiЦIИ, аip'ГН:ЧО'Ке, н.арlЗlНђе, трешње И јзг.оде, јаре
ТИlна и roвeдJИIНia, а рiИбe c~ ЩЈаћакаосу У. ПРЗШШIИ. 

Чим номюфИiЛ'aI<C то BlНIДe, израз C'l'\PЗOCЗI на њеоовом Jl'ИЦоУ 
зaIМени -се дру.nИl~i јeдJН'ИМi који НЈаlГовешта,вamе свако ОТСУСТВ!О 
м:иЈCJI!И. Oh-·3ИJНyi и ста'јаше ту :к;аю. JIPPIИ:К'O'БЗН. НО т'о трајаше 
caiМO НекЈО'л/Ш<-о магlfЮВења. Јер, иако је његова М1ИICаOlНа ма·
ШИlН'а би·л.а :ИОКЉУ'Чен:а :из ПОГOlН'а, то не беше 'СЛу!tщi са Њ/е
ГОВИМ МУЭИКЩ7!!НlИМ УШИМlа .. А У те tVlIIIИ стиже једа!Н ВИ'С'О·К'И ПЈИ
ШТaIВ'И ТIOН којем је следр.в·ао једЗЈН .дJR..vt:и, ВИiШ1И, а ОВ'ај био 
од'МЈењен јеДlН1ИоМ Још ВИШИlМ. "Ха, ха, ха, хе, хё. хе, хи, Х'И, 
хи ... " эаrч:yлlO се без ПРoe.J<!И'.,lCа, пуне дЈВ'е тен:орс:ке ОКТЗЈВе. 

Ти 3iВУ'Ц;И долаl3ИlЛИ СУ 'њ3 горњег дела ДемOtI<!P'И'ТОВОГ в'рт.а. 
"То је наш смеШ\7ЫИВ/И фИ\ll'OЗОф!", УЗВlИКIНiY .радо:сно Хи

пократе'С који се већ био побоiао да неће затећ!и код куће 
с.мешљивог филозофа, како је цела Грчка OIНдa· звала Де
мокрита. Но номофилакса опопаде неопИ1СИВ бес. Лице му. 
постаде пла.во-црвено, а очи м,у ма.'! ,не искоч:ише из ДyqlЉИ. 

- "Смещљив.и фИЈЮ3'оф!", р?Звика се оп. "Будала -
НИlшта дрyro! Нисам љи ти, XИlпо:кр·ате, :већ говорио. да у ње
rOB'oi .гл.аВlИ НIИIје све V р.е.ду?" 

То ГIOlIIO.рeditИJ, ПOlКЩiа Р'У,'IЮМ iПJрема врту, РiЗIшИfP!И свих пет 
ПpiCТIИју своје деClНJИце, стави је п:ред СВ'оје челю ЈИ yчIИlНИ њом 
покрет !који у 'МИМИlЦИ означава шашаIЮСТ. 

Да JlIИi ј е Демокритос ч!уО речи НОМlOфИWIа,юоове, СПОРе;дЈНа 
је ствар, овај гест му је свеюазао, а то му бeшlе ТОJIlИЈК!О' 
смеuыю, да 'се, К'ИiКоћући у кадеЩlИ'раним колор'атурама, мал 
не з.а.wmи од. смеха. 

ТО раз,гње'В:И номофилакса још више, капљице зноја по
цурише са ње.говог ЛИlЦа, О!Н поче да дахЬе као .rфeМlорен пос 
и 'ПIOКазrиВЗlШе жељу да искоЧ!И И1з властите коже. 

Но ОСТaJIIИ при·сут;нЈИ биJIИ 'су ·се БIeћ снашл:и., а :п!рВИ од 
њих м а;ј МЈуН.. он с·К!очи ХИ11рО са плота, ЗГРЗlби на;јJIепшу Нia
рэнђу, седе на један стуб ограде, огули је и заглиби. своје 
зубе у њу. 

И оба роба" НЗlВlИ'.ЮНута да С'l'OiИIЧК'И поднесу све шrго их 
у жњвоту 'снађе, IНIe д.Э'Доше се ооVН'Ити догађајима, в.е-ћ схва
тише .одмах шта.IИМ ваља ЧlИН%ТИ; <тИ покупише са земље 

УПРЗlwено зеље, воће, 'M~CO и рибе, 'оБУздlЗlше магарца и по
чеше га .наТ!Ова'Р'ИЈВаТlИ. 

И ДeiМlOIOpiИ1'l'OC се сит на,сме-јао; ан се појЗJВIИ на Вlj)а'ТИiМа 
и запита учтиво: "Шта желите, изненадни го·сти?" 

з* 
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Сад :номО'фњлак.с з:инry да ГI()IВОР(И. ОН је свО'ј гов:ор којим 
је требаО' да ХипО'крата уведе у звање еюспеРfГа унапред сро
ЧИО', Ra;y'ЧМIО' НIа1паlмет и уlСпут се јО'ш iеднО'м Ј1Р'еIСЛIИIШЮ, 8JJI!И 
му је СаЈДа све ТО' ИJ3JIапeJl1O (ИЗ ГЛа!ве, НИ!iе знао ни KalI<iOI ља 
ПО'ЧlНе. БrњО' је сп-юсоба!Н да Г()IВIQРИ ~aIMO' рсука1Ма и OIЧим,а. За!'flО' 
за1lPесе косу и ПIO\ц'И'же ДeJCНIИцу с:веча!IЮ у ВИЈС. НО' rn геICТО1В1И 
ДОПalдО'ше се .ма}мУ\Н'У, те и он зат,ре'се свО'Ју .г.РИiву IН диже' 
десницу увис. 

Ка-д ТО' &Иде Н!OIмюфИJIаЈК:С, ОН 3IГраlбиавој'у дNГV rnaJIiИЦУ 
да њО'ме раопали 1110' ЖИВCYfIИ<ЊIИ, али се на време ПРIИQeТИ да 

би TaiКJaв .пОC'JIYlI1ак умањиlQo свечаност његове мисије. 3зrrО' узе 
палицу О'пе11 у леву руку, а Де'Сницу подиже НОНО'во увис. ТО'
истО' УЧИIНIИ И MajМ1YlН'. 

Пет тешк(Их каПЈЪ!ица 3!НJo.ia ПОЦУlpiИlше са чe.rnаном:оФњ-
лаксО'ва, падоше у прашину и оставише онде свО'ј т,раг. TG 
раСТеЈРећењење.г1{)lве главе ималО' је дЈОбрО' дејСТ'ВО' и на њeiНY 
унут:рашњост, његов мозаЈК поче Оl!Iет да раД!И. Olн 1IIРИКУ'ПИ
сцу! своју ашгу И ПРОГIОВОРИ ДРХТ.аЈВlИм, аJI!И у ТОJIИlКО' све'Ча
ни-јlИ1М г лаlCGМ: 

"У име 3а1К1О1На !Наше ipооуб.л:и!Ке, и у 'СМlИCJIIV oд:~e ВеJIlИ-
КОГ СеиаlТа Абдере, МОЛ1ИМ те 'и зах1'евам од тебе, мудри ле-
I(ap~ ХИПО'КlP'ате, да ПРеЈГледаш ДУiШЈеЈВilЮ стање О'вде присут
ног и теби пр'едведеног np.а:ђЗiНlИна А6дере Дe.мoK~Ta и да {)I 

томе поднесеш своје СТ'Ручно мишљење ВeЛiИ.КIOМ Се;натУ." 
Де,YlОКРIИТГОС ј е ·саслушао само почетак ове беседе, јер 

чим НIQIМОфил·а:кс ИЗГОВОРIИ име учен!Ог л,екар,а, O'НI !УЈ3ВИlКну ра
ДОСIЮ свО'јим reнOiрск.им г'љаюом:: 

"Хи-пократе!" 
- "Демокрите!", ОД1Говори му лекар својlИ1М кЩЩИФеНiИ'1vt 

басо1М. И обојиц.а па'дl()ше ј еда!Н дpyJ"1QМ v наручј е 'и з.а-г:р'JIIИIШ,е' 
се од 'свег QР:ца. 

Абд:ep!И!li.aIНiИ стајаху као окамењенЈИ!. Тек ilЮCJre извесн.О'г
врем,е.на почеше њихови мозгов'И да фVJНIКIЦИ{)IН:иlIJ.IIV и то се 
иоПlOЉlИ К'роз уста Њlих-овог вођа. Он lPече к:ра'Гко и ОДJI'VIЧIНО: 

"У :ред! На: Лiев,о 'КРIУГ!" 
. Они ,се поврсташе у ред и кренV'ше. Мајмун се иза њих: 
избе.кељи и ПЉYIНY. 

ТаlКlO пођоше њих седам АбдерlИJhана - ма.га/Рац .ie у TOl\-f 

броју ураЧ>унаrг - куhи. Њихов вођ VЗ>ПЈИсаше: -и рече rrол:у
гласи·О': 

"ПраведЈНИ боже Посејдоне! ГРБШqjН каЈ<!ЗlВСа!М, ЗаЈСЛУЖИЮ' 
сам ову твој!У' ОЛlИМ'ПlИ'јюку чикар.мv." 

* 
Де.мOiКiРИТОС уве'дЈе ХИЈпокрarrа у CBoi ЩО'М, послужи га 

ycoљelН'ЊM рибама, маслњнкама, овчијим сиром, сувим смоква-
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:ма, ОРЗIClИiМJа 'И. М!е:дОМ. Зarmм дане·се бистре, хладне воде ив 
пото:ка који је тека'О баш Ћ!а ГРIЗIНIИЦИ њeгOBOiГ И1М'а!Ња'. После 
ручка .седоше· обојица на камену клупу у Bprr:y, О~alКЛе се,' 
измеђУ плаТаЈНа 'и КИiIlЭJPИIса" видело [Ј~IПIIВО М'Ојре. ВеЛ!Ико ОРЗ
хово ДPIВO бацало једебеJIIИ хлад НаЈ њ:ихово ощ.ыОIJ)!И!щге. . 

"Којем ореЬЈном случају 'и.лtи пpotВ'иђењу ИlМаЈМ да ззхвз
.лим твоју IЮсету?", yiПита Де:мOIКР;ИТОС ХШЮWJ)'ата. 

- "Ти 3IНаЈШ, др,апи МiOј, да ја већ по свом JreKaJPlOКOM по-
3И1Вiу МlHoro путујем. HeдJaIВ'НIO оам био пщуже у АтelНИ. Онде 
се !Не ГОlВо.РаЈШе скоро 'НiИ о. чеМ\V дlJJ!VlГOIМ. но о. П1Огубљењv Со
Kparгa, I()I том .З.JIIOiЧ'Иlђ' :АтењаlНЗ _и неП!р·авди :юоја вапије до 
неба. 

"Још под свежим УТИСКОМ смрти aTelНCKOГ МУДР'аЈЦа 11 

учитеља ВРЛ'И1Не, дођох на Тасос, где ме затече њзаслаЈНlИК 
Сената Абдере и! n!pедatдJеми I]ИtClМени IJJC)'(3.ив да овамЈО ДОђем. " 

- "Тако? Ти ДОryе овамо на позив Сената - а по КtojeIМ 
послу?" 

. - "Па то ти је НIOмофилаксc..rnyжбе<НО саопштио." 
- "НOIмофИ'лЗlЮС - OIН Је oбrиtч\н'а будала; н.исам НIИ слу

шаю шта је траЈбуњао. НИ ОСТ21JIiИ се:наrrорlИ' Н1ИЈСу. паметнији 
од њera." 

- "О томе сам ·се 'и ја УВelJ)IИQ, ЭЈЛ1И lНa ТаЈСОСУ calM МИ·
слио ДРУкчиЈе. Побојахсе да Абдер:иdнm:и не покрену пар
ницу против тебе ·као АтењаЈЊИ против Сократа. ЗаТО СаЈМ 
с.мзт.р'аоза своју дУ'ЖНlОcr да ти дођ.ем у помоh и твоје су
грађане V!ра3yмtИiМ." 

- "дР'ЗJГ'ИI м01! Моји суграђаlНiИ IНiИJqУ' Атењзњи, 'ИaJКIOl би 
то XТ'eJI1Ида буду. Они 'IН!И!СУ апоооб.НЈИ да ме ПОlШаљу на онај 
свет. А кад би ме, у. юрајЊIeIМJ СJl!y'Чајv, и поз.взurи д~, као О/НЈО 
Сократес, 'И.скапим, њима за љубав, пехар OТipOBa, Ја бих 
Иlм ОД:ГОlВарlИlO: "Х'Ва.JIа лепо!" - И .на том би се це.1IЗ ствЗIP 
сврши.ла. " 

- "Па, 'ГИм бо.ље!" 
- "Но што. јесте, јесте: .,мудрости нашег Вмиког Сената 

ИМ~М да· МalГОlдЗtРИ>М3З 'Твоју посету, и то је на'.iПЗlМеТНIИ!iе 
што је О!Н до сада [Y!Ч1ИiЊ1fО." 

- "Е, па ие:ка. }е хвала 6ОСОIВИlМа! - ТвојlИl tCyIГр·З'ђ.ани су, 
у ,QВaJI{.У' ру.к.у, Ч1УдlНOIВагге зверке." 

- "И још КаЈК1О! Тек кад их боље Vlпоонаш, vвИ'деhеш 
Ka.КlВa су оlНlИ стока. А тек ако те ПОСJIlе Moie СМРТIИ' ПУ:Т дo~ 
веlде у АбдерlYl, ра'3.РOiГаlЧИЋеш очи ОЏЈ, чуда, .i е.р hеш lНa Ha~i
леrrшем Melcry ваРОiIII!И углеДјати Д;'ЊВЗIН спOlМеник, ПОДјИ'ГНiут 

оном ИlСТОiМ ДемОП<,рњту Кloj ем .i е сада требало Дiа испиташ 
И·СПјр'aIВ!Ност П аЈМе'flИ. " 

Де;мOIКр~OIС ПlO!Ч.е да ,се c.мeie и f10ВОРИ КРОЗ смех: 
"Да ће тако би'flИ, смео бих се OПIКtJllЗЈД!И'fIИ', кащ не би 
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О'ваква Oi1ТКЛада претпостављала моју претходну смрт. - НЬ 
ево да Т'И и.arIlРIНIЧ'ЗIМ ка'о ће се све TIO ДIOf'o,zurrи и одиграrrи. 

"Кащ после моје CMP'f'њ .моји суграђа'Ни, који р'ада пу
тују по свету, завире у коју од филозофских школа, расутих 
по цeJllo~i Гpчtroј, па oНЏI,e ЧlViу да се о мени, говори;, !П'Р0'М'еН1И
ће сместа ,свој до:садањистав према Ме'НIИ. Онда liе ОIНИ, .i е
дан за· друг-им, да се .ИiC'ПРlOе и pe;r<Нy: "ДеМ'ок:ритос! Па оо бе
ше Щ)ЗiВIИ', цра.вцаrrи абдерИ'hа.Н'ин!" - "Добро сам га' по-
3IНatВao!" - "Бно ,СЗIМ .му црви комшиЈџ". 

"Чим 'Се rDOiC'ле тога врзrre куМ, IНIC1I'I'PичaJhе :нащалекю и 
наши.р.<жо шта се о мени ,говоР'.И у Атени, Мега.ри и дp~дe, 
и OIКИ'ГIИIТИ 'свој 'Изв~штај ПЛОДјОвпма своје бvјне Мlаште. Из' 
ЊИХOlВих пр'И'Чзња ИlCпaшhе да -СЗ!М ја највеЋИ мудр'ац што 
га је Земља но сил а-. А Велики Сенат liе, О'дмах после TOIГa, 
је'ДЈIюглаmо ОдiЛJ.Y'Ч'ИТИ да !Мисе иа на,iл:епшем .м.естоу lВароШ1И 
ПОд'игне достој З!НI 'CIПО'Мe'НIИlК." 

ДеМlOIqJlИoТОС се смеј аше сла'11К'О'. "Да, моЈ брај:юо, CIП'Otме
ник 'Од тyrqa и:ЈЈјИ пентеликооског мерм,ера." 

он 'mpеюи'дје свој смех, уО'збиЉIИ се и Зaryl3е свечatН'V 'ПООУ 
да ХИПО'К,р'ату 'ПредlOЧИ 'како liе mг ледати љегов бvдVlhи спо-
меник. . 

"Јест, јест, тЗlКatВ један crrО'мени!К! Не због тога Ш.ТО' Оам 
ДеМОI<lpiИТ'OC, вeh. шro ·сам абдepи!liЗ'НИIН, прави лравцatти абде
риiћammr." 

Он се смеј-аше та,кО' CJIlaTKO, да му сV'зе fV'даРИiШе на ()IЧИ. 
"ЗаЈПЗtмти, драги Хmюкратеf На Tai наlЧlИlН наlСТaJI!И су сви 

. спо.м.ениоЦИ што си ИIX ВИђао по ,pa·3IН1НМ .ваРОULИ1М1а ГР'ЧIКе. до
"броћY\lI.НlИ г,р.ађatНIИ тих ва'РОШИ .падигJIlИ1 оу ИХ, не да ЊИ1Ма 
прО'славе 'своје СИlRове на кО'је се за време ЊИlXова ЖИlВота 
нису НiИ оба.зирЗl.1llИ., већ да О'даду ЈЮЧа!СТ ,сами себи. "Он беше 
СИ1Н' наше варOfIlШi", то .у'ОIюре и мисле п:ри том д:а МIV је 'го 
била.гоЛ'авна заслуга." 

- "Имаш правю!", OIдЈГОlВOPи м:v Х'Ипократ~с. "Веli пуна 
тpiИ века отимају ·се седам наших вщюrnи о' Хо.мера, rrrourгo су 
га за живота оставили да лута као беcкyhlН!ИК пО' беломе 
свету." 

- "Кад после неколико I!'О'ДИ'На одеш опет у Атену, ви
дећem онде 'Не једну, но lНeIЮJlIИiКО ,кmюва СOIф'arroвих, ПОIZ{'И
Г'НУТИХ ОД 01l'ИX ИlC"r.Их атеЈЊ;а:на коЈи 1'131 lН'едЗIВiНIO П1Редадоше 
џелату да га отруј.е." 

они vћfyташе и преда:дО'ше се уживЗtЊv природе. ДемО'
кpи1'IOIВ IВpт беше 3З1И'crЗt п:рщи земaJыIGf ,ра:Ј. Ту, поред ЊIИХ, 
жуБQP!ИО је лотоЧИ'ћ, а ;у IфOIШЊа:ма· дрвећа цвркутаху птице. 

ПOCJlе дУ'жегh.утаЊlЗ: пРоговори ДемоrфWГ'OC. 
"Моји ме абдерића'НИ не р,азумеЈу; увек liу им о~тати 

нес.хватљИiВ. Када сам у своЈО'Ј м:лащост:и ра'СПРОД:аю веliи део 
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своје OIЧевИЈНе, ()TlI1yт1OBao у ДЗЈЛeI<И св,ет, а вр.аТ1ИО се тек пQ

сл,е много 'ГОДИЈНа, otН\И ме прво заlItИтatШe какв'а Сам блага са 
собом ДO/Нie!O. - "Знања", одгоВiC)p1ИC им .ia. ОНИI се ·П'OIГ.rneд:а
ше међуlC'обню и почеше дia једЗЈН .llJPIY.ГОМ ШaJII'Y'hv: "Он уме 
да прави злато". - "У стању је да ЧИ'НIИ пророчанства". -
П . ".1. " " остао Је МсщЈIИQничар. 

"ИаlJ«) им PeIO)X да lНIИје тако, они ми не хтедоше в.еро
вати, убеђени да лажем. Кад ме видеше KalКO~ на ICИШ'И, ве
тру и олуји, ходам по ,своме врту илИ' крај оба'ле мора, д,а 
бих ИСП1Иrrао те ПlPИрюд'Нle П'о~iа,ве, ОIЊИ :мИ'шљаху да' p'a3iГOB.a,
рам са. духовима. Кащ ч:ињах Kame опите, OI.Н'И ве:роваху да 
1I1PЗЈВ'И'М мато. Кщц п.редузех да, за студијv ЊlИхове а:натоми
ј е, раlШЧJFањавам разне ЖJИlВотиње, моји абдерић.aнIИ бехv Н'а
чисro да се у:пражњавам у мађи.iос.ким нештинама." 

ДемокриТ'ОС ПQче да. се омеје, а Xиmокороатос ryзд:ах1НV: "О, 
то аујеверје lНоЗшег. овета.1 Бор<и1М се без престаlНКа да га И'оС'Ко
рени.м из МедЈЊЦlИ1Не, а OIНO се ШИiP'И ка'о KQPQIВ. Свет верује 
да се аlМајJIИ1јама.. скаtp'абејlН!Ма, в:раџбиrнама и кајекаквlИМ 00-
тужним напитцима може боље и сИГ'V'PН!l't.iе лечити но ЧНlстим 
ВЗi3,ДY'XОМ, постом И пр,щ)оД'Н'ИiМ ле!l{l()lв:има. Зазиру од ViPO'КЉ'И
вог ПOlГлед.а, а не устручаВЗЈју се дlЗo .пиЈу окужeнtyl iВoд.y. Ди
аГ'ноз:у 'врше по нeбeaк.иIМ 3IН1аЦИiМа, а не пю JFeКЗЈр'СЮОМ пре
ГлeдN." 

- "Шта ћ.еш, драги мој?", рече му ДеМОК'Ј}ИТI(Ж:, с.ме
шећ.и се. "У !Натприродне стваPIИ се верује Р'адије 'Но у при
РОДјНе појЗtВе. Са ч.У'.gе.сима се може по вољи б;'lоратаlf'И и њи
ма, c~e разјосноИТИ, а.JI'И Пlро}шlш узрaч'НIyI, п.р.и.роД1Н!V, 'ПР'OlВe.'Р'е
ну везу !ИЈ3;међу лоје,lJJИlНИХ ПlO'јоо'а, МIНIoгO ie теже. Ја сам то 
иокусио и дошао до уве,рења да је већа СТ'ВЗIP' TalКВy Без,у 
наhи но Пo()lста.т:и кр·аљ Пе,рСоИје." 

- "Ти познајеш, чуо са,м, целю то o.rромаю пер,::нј'СК'О 
ца:рст.во ?" 

- "ПРОIђ'1"OoВао сам га од једног Kpaoi~ до дрyaiOlГ, пре 
но што 'се Еrnпат отцепи од Њега. ОБИђох ааТИIМ скоро. све 
варооIIDИ оба:лаоGpeдоземног Мор·а. Од ових мојих саiВРемоо'И
ка, ја сам, ,Вla:љдa, видео нЗ'Јвеhи део !НастаЊffiЮГ света, про
крст.а,рио нај:удаље'Н'ије пределе, проучио њихова под.небља, 
њихове житеље, њихово живо'Г.ињско и биlЉНО ца.рство. Куд 
год сам' доша:о, ГОВOf.PИО сам ~a најУчениЈiим људима, поуча,вао 
се код еГНlпаТС'Ких геометара 'и халдејских астронома и пу
них Д1ВЗ!Наест лета 'прикупљао з:н.ања г дегод самих нашао. 

НатOiВз!рИХ ЊИiМа своЈу глац:v и своју лађУ, и вра3"ИХ -се кylш'. 
"Ка.д истоварих овде тај товар, с;редИ'Х га и прорешетах. 

Беше ту М!НIOГO ллеве, а тек по које зрнце праВOIГзнања." 
- "Та ни ј е MO'Г!YIli!НO 1" 
- "ИстИ'Ну ти кажем." 



40 

- "А учења наших разних сЬи,..Јюзофаких шк'Ола? - И 
оа њима си се, ОИгylPIНО, IHa с;вом путоваљу УПО3lНао." 

- "Ја их Не омаловажавам, а учеље ПиrГа;г10IРб.iаца ВiP\1.IO 
це.н:и,м, а\lLИ ,све су то само з.рlRца ИС1'Иlне. Свака O~. тих !Наших 
фИJlЮЗОфСк.их ШКOJIа бави се само огр-анwченим бр'ојем про
бле'ма 'и сналази се ,само у Тед:н.ом УIQКОМ кругу' СТВ"Э.ipН6iCТИ. 

'-д':n\prиpoдiЭ. је бескана;чноа! rvaIja васиofiе; љен' caC-гав, живот 
. при/роде и његов смисао остали чу' нашим фИJLовОфИ1ма у !fre
докучивој даљИiНИ." 

- "Па где си тражио одговора 'на 'сва та питања?"
Демокр.итос се ди*е, обухваТИПОГJlедом све QlКOJllie бре

гове, небо и IDYЧIИН'Y мо,р.СКУ. "Свугде! Не юаiМO у 'кретању 
КОНЦентриЧIНИХ 3IВездаIНlихсфера, !но и у кругу појМОlВа наiШег 
разума.. ' 

"Т:рIYДИО сам се да ПР'очитам, слова велике књиге IIIРИРО
де и т.раЖlИО ис1'ИНУ свугде и оНа сваком месту; у зрацима 

сунца, у вaЗlДУХ1У, на мору и .на КiQ/ПНУ, у ,мprrB.oM КЗlМеН(у И \у' 

ЖИВИМ биhима; тражио сам штга то 'све држи; креће и прео
браж8lВа. Посматрао СЗIМ, правио ОlпИ'Те и И'С'ПiИ'fIИiВа0 СЭlCтав 
света и 11Киво материје. . 

"Беше то дуг 'и те·жаЈК посао, јер 1f!'Э.оща, OIII_а.~!l..'.ња,;нам 
казују као нам све :ГО, по нашим ЧУJlима и нашем огр'аниче
ном схватЗЊfY', Иl3гледа, а оНе юшю jei.TO у С'ГВ'8IPи. Наlша ооа-

• жзња су само реJilаrmвиа, а 'ИlCТИН:V П!РаВ·е стваРIНQСТЈГмЬiЖеlМО 
ч~аЖИllИ саЈМ:о 'СВ'ОЈй.М-разумом.· НаШе'моП8IЖatЊ\у"ёе' оrrnРИlВа 
пРоме'Н'љива;-р.еiа~НЗ~И"i:фQла3/Нlа 'CTBapнtOlCТ, а . нЗJiriем ра
зуму непроменљива, aтr6<mvma стварност, једЈНака самој себи. 
. "Па шта је неП)рОМенљ'Иво', :nrrа јепроЬ\лiаmro?" -

"ДуГ'о сам то тражио, док га 1Н!И'Са:м !Нашао." 
- "Т'И си ТIO iНiзшао! КaiКОИ -где?" 
- "Е, сад ћу ти ПQlКазаrги." 
Демокритго.с още у CВQljy iКYЩ и донеое ОДаЈНде један ~eM

ЉЗЈН!И hyrп, lНа:пуње:н водом, и један дrpiвени чанак П/YIН чисте 
со.лtи. 

- "У ов'О'м чаlНКУ ВИДИШ, драги ХИlIюкрате,iедЈЊУ ощре
ђену 'К'О~ИrЧIИIНIY ~атеplИ·.tе; 6а1<.Э.~ИН ie мери KalНTaUOlM каЈД .it::. 
продаје и изр.ачунава према њеноi тежини цену продате 
робе. 

"Ова со <:з-ставље:на је из СИ1'НЈИХ 31P1Нaцa. Свако такво 
3pIНJЦe -можеш раздроБИТ'И ry ситa!НI IfIрашак. И тај прашак, ·ко
JlИIК'OIГОД да ти ње-гови деJI!И.hи ИЗТЈЈЈедlајv ОИЋУШНИ, можеш 
ра3iдВој1ИТ'И у још сИТ!НИје деJlиЋе. Ево .погледај!" 

Он уэе П:РеЈ'!рште 'С'Оли, сасу .i е у воду и роав:мут.и .i е .ј едIНИМ: 
штапиhе-м. За кратко вр'е.ме од со.ли се не виде ништа више. 

"Где је нестма со?", Упита OIH Х'И'п<Жраrга. 
- "РIЗlство.рИJrа се у ВОЏЈЈИ." 
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"Да, ТШ<'О се то вели. А.л:И 8IК'O испитујемо ствар пом
RИlје: ИЈ дубље, онда дРЛa3lИiмо до овог Т\УIмаlЧења. СО ,се ра
спa:.тrа у .воЩlr у толи,ко сиrrне дел.иhе, да ИХ наше око не' 
може да ВИ~. Ал:иостави овај hуп юо.i'И дан на' .CyIН!ЦY. вода 
ће из њега не<:тати, 'ИСПЩ)IИти, како 'се то каже, а у ћynу hеш 
наhlИi 'со у :IO:то;ј OiIюi КОЛIИЧИIН'М у KO.\I().\ ,сам .i е у ћмn CaJoyIO. 
О ТlOM 'сам се уве!{Ј!ИО tIЮМОh.у кантарal. . 

"А ШТЗl се дetCИi.JIIО са водом? И OIН1а 'се рав,щеЛiИла у ситН'е 
дe.лJИihе, Oi'lm!Нlje но и1едЈНа КЗIП и дiИТ'ла се у в'а3!дух. Та.ј ва
ЗдyIX ПУ1Н ј е таквих СИТНИХ, 'Н'еБИЩЉи.вих де.7lIиhа вoџ:r,e. Зором 
се OНIИ CК{YIпљщiv опет у каll1ЈЬ1ице, и ми :их ВИД;ИlМО у оБЛШ<.У 
росе. А виђ'alМJО 'Их И У об.7l!ЊКу кише, слане 'и СЈН!еГaI. Та:ко се 
вода .noja:вљtYje У юва'литаТИВ'Н1(} РООJLИЧИТЊМ обvищ:има, п,ре-, 
лазећи: ;из ј е;щних у дpytГe." I 

Х:ИПО.Iфаrreс је слушао пажЉИВО, а Дё.мОкритос је тума-
чио даље. . 

"И сам ,вазщух, 'кOJl'И1{О ''год да нэ!м И3lГледа проЗlИlP'ЗIН, са
стављен је из'СИi1НlИх деJLИJh.а. И8IКО их не ви,ц.иМ'О, осећамо 
их ЩЖ најлак.шем- ш)ветарIЦУ. При олуји ,Н!е ,могу 1RИвеJIlИlКа 
стабла да се Од1УII1РУ нал'ет:У тих делirhа. Зато је и ВaJЗIдух 
стварна cyIПстанција, иа!ко је као таIcrl'У не ВlЩZl')ЊМО. 
--:,Ова .расуђивања и МlНoгa д.рvгаДовела су ме до убе- ' 

ђења да је сваКОЛИ1Ка материiа к'оја 'се 'Налази у васион:и, 
па била она жива IfЛlИ М!Р'Г'ва, сатр'Эil}elНа изсИтН:И:Х~ ;нама не- . 
ВИЩЈЬив;их-деЈ1!Иhа .. , ,.' '." - . .... "'" .. , '. ,-, 

--':;Таюавl€tдан деJFИJћ !Не може се даље расчлa!RИТИ ни р,а
cehн у још OlfI1није; зато га ЗOlВем атомом. Ти атоми СУ, као 
што ти је пр·имер caQBOM СОIJIИ доказа6;-неуништиви. 

"Ти атоми ПQстајv тек CВ!QјtЩ lН'этом.илавањем виДЉиВ'и: 
у pa'31ННlM оБЛiИцима v' којњма се матер.Йiа'.у,К'аЗУ.{ё~на;шИiМ чу_ i 
лима:. из Оpiщја, ~елЩlЧияе и) .м~ћУС~:'<>.!'_.!1.QJ!~,!!{аiа атомэ., да
кле Ј!~_!'l>И~'О'ВОТ кван,'!'итатИ'В'Ног и пррст()р.Нр'lГрЗJCI!Qil~.ЩI_1И са ~ 
СТаЈва, rъроивил8i3е-"све-кв'a:.mтаТ,ЙВiНе '''рa3НlоЛи---КО-cТ'jfмi:iте~и,iе 
како;их пред собом ВИfдимо~истотако'каQ,iiiЮ-,се-йстиlМ-.~Ш-
!!.1!,~~_l!f9!К~,~;:tJI1!щати и трагедй}а и-комедИја.' . . ._, 

"Свет вас.и:оне"састоi'и се 'Из ,rщ::ю,Стора,_ aтoМia' и кретања. 
Бесконачно мriюю бе,сКР'э.јlН.О мале'нИх;- невидл;.ИВИх атомак'О
В'l:II'Гла се, .iедЭIН поред дp'VIГOГ, и они изазиваiу тИЈМ св~iи:м 
јнш·ы·еСТаЈН:ЊМ к:peТIaњeM све ПР'Иl1ЈОдЈН,е поi аве уњиховом не-
прекидномнизv и раЗlli6.лiИJКoст.ИЊиховоi. ., 

"Све .iе_т.:.~:~~алiНИ_.~Н1!Ј?.:..~.!3~~, у к~jeM ,ie и чоо,е~ 
учествовао и постеПe;IЮ се из. жи:вот.ињоког стања У3iд:ИТЗО 

дО. са:дашње кy.1fГVoe. 

--""Ја сам те своЈе МИ'СЈ1И' изложио у' МОМ ГЛaJВIном де:лry 
"Диако'смос" и .расту.мачи:о их на беэбројlНИiМ . примерима. " 
':--~'дl:тec.e! из cBo.ie Kyte ТIO дело и поче наглас .да чита 
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његова lНајВaж:ниtја .места. юiко је свет постепeJНlO П()lстао, кад 
су се уоковИ'ГлЗiНIИ атомlИ OIКy.nиJliИ у М!ртва и Ж'lШ'а тела у K~ 

беап.рекиДЈIЮГ разв'Ит.ка. 
Хипократес га СJliyiШВlШе без предаха, преКiИдајvtи га са

мо по гдеКОlilИ пут да затражи какво 06аве.штење. 
. "А шта је наш ~!. шта је нашаДV1~~?", ЗЗ[Јита одјеЩ/l-ЮМ 

лекар. • 
- "И они <оу сасгављени из атома." 
ХlИпоКр.ате-с га погледа зarчyђено, а.Л!И ДемOIК:РIИТОС ОСТIЩД,е 

при оооме. . 
,,11-il:те~l? j~" YIbe-1ЮМoБJDику и ~p;eтaњy, У' то f:Ie,CYM

њам, јeди'НlO стварно и ИСТИНСКО биhе, а цео Духов!Ни .<;;ве'l 
сматрам 'са-мо "за"Једну вPicт\Г ОГЈiедала те стварности:/< .. 

- "Т,и, дакле, мИ1CJIiИ1Ui да је материја ~wmщ !ИСК0tН
ска а да је д.'Vx"QtВНa делвтнОС'Т'>из ње'рођена. 1I ."."".--,-•• 

.. ?,,-=- ".дra~·тmro·та·мис.rnим~--наше 'М;И;шљење има само зада
Ј так да 11Ра:ж.н. 'ИlC"I"ИЦY1,путе'М опажања :и да све riојЗ/Ве, па и де
Ј1аТ'olЮСТ нашег дУха, извм",е из састаю. и' ТОКа: пp!И\piоде 'као 
неу.мит.НУ tПOiCЛtWЩY и ПО11:>ёБУ.'6=··~"'~'=·"-'-··-·' . . . 

- "НеумиТlН'y ПОСЛед:ицу?" 
- "Тако је. Један од основних, ставова мога учења је 

; овај: Н'!!Ј!Џ"!"!'!. ~e .'J:Ie дtЩLllIЩ! СЈl'У~щ..if!9.1 _oI3.~J:i ~'9Jie,.Њlt!~".CJ3.q:C.~ 
( и његО!В'У нем.инов'Н/У' после.Щицу." 

"Ј\.!f{а;ща~m~~,~.а?" 
I - "И OIНta се ,пОКОРаЈЗа за,конима ЈПptир'О'де, юоја ICЗlЧ!ИЊЗва 
ј.е)ЈЈНу ј е,дIИJlCТВ'eIНiy Ц еЈ1ЈИНУ. " 
. На капији се чу тихо куцаље. ХИ!Iюкратес се наМ'j)iШ'ГИ 
и рече: "То су изасланици номоФилВ'юса !КОј е ј е tПОlC'лао са 
нооиљком да ме одавде ПOlНесу у варош." 

Он се .мало з аМ'И сли, ла запита Демокр:ита: "Могу ли се 
КОР>ИCТИtти т.в.ој.им гостопримством .iош ову Н'оћ?" 

- "О, ка,д би xТleo,Mo.i д:ра,Г'И., да веЧlНlO OCТIанеш OB~e 
код М'БНе!" 

- "То, на жаЛоОСТ, !Не могу. Ја са'м ти вечити :I1\V1ТIНИIК, QIД 
jeДНlO!Г болесника до. ДЈР<угог. АJl1иhу до yjvт.po остати овде. 
Идем до КЗlПије да о том tИJзвести:м ИЭВ'СЛЗJНIИке НОМОфИ'ЛаЈК-' 
COiВe. " 

он оде и врати се убрвю, на;смејан: ,,3lнаш JFИ' шта сам 
рекао вођи моје Te.'1eClНe :ГЗЈРде?" 

- "Шта?" 
- "да са мојим .СТРУЧlНlИМ М'ИЈшљењем ниteа.м још ГOi'l"O'В •. 

Твој случај .је, додуше, врло заниМLЉIНЋ, али изванредно КОМ
пликован. Због тога је пorrребно да 'Ре целу lНIoЂ. IЮCматрЗIМ, 
да видим како спаваш, да ли на левој или десној С"Щ)'8IНIИ. да 

ЛИ на леђи.ма илИ ПlO'Грбушке, да ли хр'Чеш, да ли у ОНУ го-· 
ВОРИIШ." 



Демокритос удари у смех. _ 
- "Онда Ьу тек", довp,urи Хипюкратес, "моhи да саста

ВИiМсвоје CТl)}учно 'МИlШљење и да га на сvтpашњој Се<ДlНИЦiИ 
саопштим ВеJ1lИ1КОМ Ce<Нaтy.~' 

ДеМОКРИТ()IС сес.меј,аше од срца. "Е, то он д~po сМiИ-
слио!" . 

ОНIИ настаВlи,ше CB()Ije .разгоооре. ДеМiOК:РИТОС се бarвио и 
_~IЏ~!,ЮМ, написао је једно деЛQ_О_I:P_<?~>!I.!Џi, једно д,р,уго 
о~~тет-!!qи, једно о Л1Н1f:IJ:()fТиц:и, а једно о цра:ВОМ'iiачИ'нv 
живота. А Х'И1Iюкратес не беше само велики лекар, веЬИ
дIifuap" ПOlСМЭlТ!Pач пр.иP'OlЦе. Зато IИмађаше тема заразтО!Вор' 
у њз:обиљу. Ка:да cтиroше ДIO дЈВадосете, Бе'Ь се и СМРIКJЮ. 

Ваэ:ЩVIX беше iI1O'mV'НЮ ми.рЗIН • .море без ТЗiJIЗ1Са; на њeгoВlOlj 
I'лат.кој ПOlВршин:и огледало се ЗБеЗДаЈНО небо. _ 

"Погледај ову Д:ИВ'ЊУ мирноЬу мора!", рече ДеМОIIФИТОС., 
"Т,о ти Је верна слика праве. .среЬе!" 

- "КаlЮO то МJИiCлиш?" 
- "Ево како. Ако МИ'СaIOIНIе вpeдн,~ !Наших nPетоСтаlВЗ 

претвоpиiМО у етич:ке 8р'e;lJJНOС'I1И IlfЗIШИIX эа?СТе!Ва, онда ми иза

ла3'И ово: Као што из OIпажања ПРОИ13ила.э.и само lНejaC'Н'o са
знање које има за предмет појав'У, а не СУШ'ГИНУ, исто ТЗlКО 
је уживање које щюистиче из н.адражаја наших чула рел,а
ТИВlЮ, мутно, самом себи' непоуздано, привидно И варљиво. 
Пр~у среЋУ, у којој само .мудрац може пюmуно да· ужива, 
чисто блаЖенств.о. циљ и мир. живота. не треба тражити- У' 
спољним доОри.ма'-И чуЛним уживаљима, веЬ у тих-ом и мир- , 
hom-росположёњу"КОЈе-нам пружа блага заталаса.ностФИних ' 
атома наше д'YIШIе. Она даје души .меру .. и хармонију; чува ie
ОД Ьуди, пр'ужа јој неrюколебљивост и сигурносТ у"сам'\' себе; 
ОНfПемирнооа мора ДУШИ'll'Oг Ko.ia је, упознавши своје стра
сти, постала господар' саме себе. Право блаженЈСТВО је .\щр. 
ноЬа, а њу даје само сазнаrње." ..... _,._ .... 

- "Имаш ;пра-;ВОГ:-ЙIаз.аМИЈшљам тако 'п:раЋIV cpicli.y." 
Оба му!драца сеђаху ту, среiiни и блажени. У трави цвр

кутаху ПОПIЦИ, а на tНебу оСе сјафкла оМЛечна СТaЗiа у соојој' 
нежtн:ој лепо'ги. 

"Реци ми", рече ХИПI()IЮJ)'ате<с', "ОдЗlШТЗ' п:роивила'ЭlИ таЈ 
млеq,ни сјај на :небу?" -
. - "Од безбРо.iа, aи.hушних эве-Э:дЈИца које :наше слaiбо
око не може да lPа'эабере cBa:кv за ,себе, но тек њшсооу за
i ед:нич;ку oвeTJIIO.CТ н,аiЗ;И!ре у виду ове неЖlНе I<ОПIPење неба. ". 

- "О свему си ТИ, Демокрите, 'рззмишљао дIY1бље и те
М:eJbIИ1т.Ије но ИlКО дроули. За MeiНe су твоја учења право ОТIфО
вење. Јаса.м их добро разумео и прихватио, само V jeДiНoJ 
ствари !Не могу да 'се -сатласим са.тв01им 'М\ИIшљењем. Смем ли 
ти то рећи?" 

- "Как,о да не, ,щраr-и мој! Твоје МiИшљење ме нарочито' 



44 

занима, баш збо!Г тога што се ·са мо.iим не tПOIКлапа. - Та 
зар верујеш да М'И'СJlJИМКаЈКО су моја учења пос:л:едња р.еч 
са~ЈЈ.'lЬа?:.Q~НЈ~~сУ.I.~~~~QI9м.~.почетс'Ц{." . 

- "Е, па леп.о, c..лytшај дакле! - Ти рече да' ј е и НaIШа 
дlYIШа сатрађена од ат.ома." 

- "Да .. И она, као' и c:В~ д.руго шт.о поcro.iи. Но од..,?
тома нарочите врсте, .од најпокретљиви.iих, нај.неЖ-НИ.iих, нај-
фИ1iiiИIйх~јГ ........ - ... . .... . ...... . . . .. . .. 
--='::;-;,А шта БИВаЈса њи.ма JIЬ~ле наше СМprriИ?" 

'. - "Онда ТIИ атомИ· оcrЭЈве наше МlPтВO теЛо да би другде 
~.:1!J!I!X}l.~j,'C'I1В0' Јер, ка.о што су lЙ)-свиоcrали"атоМ:И-вечнИ' 
и ~еУЈНИШТIИ'ВИ, тако је и ,ОУПСТЗlНIЦяја наше' душе вечна, бе-

, смртна.." . 
". ХЊIюкратес се мало ЗЗiМiИ'СJLИ. "м.ора.м да ти п:рormвv,р.е
чим. У своме лекарск<JtМ позиву :посм8.1јЈ)ао с'Зlм паЖЉ:ИВО-Св.а~ 
ку МаЋ:Ифестацију и развитак ЈЫУ\Ц'CIке душе: как.о се она код 
дет~~ .. ~,Qg"~П~1I9_Ј)?-~вија, како 'Кодсвз'ког ЧOlВelКа бива при 
најман,.ој те:леаној.н:еЛЩ-РД;IJQq'И, а нарОчито боJiесТ'И';riоре-
мећена, как:о Iсе <ШрhуytГаси ка.о какав ·п.лаl.iиЧаIi"· . 

ДемoQКРИТОС та слушаше па1ЖЉ'ИВО,lпа упита: "А како и 
чим~ .. '~(:диш објаонити lН'сп()ља'Вање и деј,ство душе." 

- "Није ми то сасви;м јасно. Не·би·ли·се.,Q~~.~2гла 
схваТlИТИ као из:ража i дејства целокупног система aTOlМa .од 
:којих је наше тело са,грађеtFю; а да тајизражaii билза 'rnp.еки
нуг на;сry.по~м смрти." ... ,. .. '. 

- "И о томе сам већ разми!Ш'љао, али не на·ђ.ох. решења 
које би ме (ЗЩlIJОЈIЮЉНЈЮ. Хајде да и ову 'lюh јаш Чед'З:нIПУТ 
Р3Ј3М1И'СЛИIМ О томе." 

- "Тиме hеш покварити свој сан." 
- "За, ()<в'8КВО Пlитање вредIИ се поммчити и сто ноhи!" 
Они вечеРЗlше и пођ'аше на починак. Али Демюк.ритос не 

заспа целе ноhи; Хw.rюкр'атес га затече из.iVГIP,а буднаг, !Н'о 
·свежег јИ веселог. 

"Знаш љи до КЗiКВOtг сам за:кључка њаћас дошао?", рече 
Дем.оIКP'ИТОС ХИПОКiрату. 

- "Говори!" 
- "После хиљаду и више ГОДИ1на препЩ)'a!hе се фпJIа-

80фи још увек око тога да ЈШ ј е \Наша д.Ylша см:рт:н.а као и 
наше тело, ми је ве'Ч'ИТа." 

После дЈОРучка· OIп.рocrиш.е се 'ОН1и .срдаЧНQ једаЈН ад ДiPY
гог. )Шпакратос обеhа да ће OIПет у<СК'О.РО доlЋи . 

. У угавораю доба па јави се ХИlIIOIКратес пред Великим 
Сенатом Абде;ре. Ту саоlПШТИ ово cBoi е сТiJJIYIЧ'НЮ МlИшљење: 

"Код Ан:тикире 'Расте јед:на лековита биљка; ЊеЈН карен, 
'рЗЗдЈр'обљен и M·e1'lRYТ у нос, .изааиваi ЗlК'о К'иi ање, па ти'М 
оовежЗ'ва и лечи сваки изнемогли или .оболели мозак. 



"Оnремите- одмах шест великих ла'ђа да првим ПОВOI1blНим' 
ветром отплове он:амо, да се натоваре, КОДИIКOIГОД MOIГy да 

носе, к·ореном те БИЉlКе. Цео Tai товар равдеJIIИте бесплатно' 
CВlима грађаНИоМа В1i!р'ОШИ, седам фу'Н'ТИ на главу. а вама, гo~ 
СПОД:ОСelнатор.и, дy1I1ЛО ТОЛИКО. ДеМ'ОIК.ритосје iедIЊНИ г.р'з!
ђa'НЦiI! ове 'варошикоме 'так,во лечење није lI1'отреБОО. 

"И још !Нешто, оСтара!ГеJЬiИ и г.о'ађэlН'И АбдеlPе! Не омаЛ'о· 
ва,жујте мој л:екарски са·вет зато што га дајем б&I1л.атно; 
он -је најбољи од св!их што catM га д.iao 60JIеCНИiЮy Koj~ се 
сматрао зщ>авим. Вечwrи богови I}f.eкa вам буду вама у по-· 
мohJи!'" . 

Рекавши то; Хипо~ратес се ПOlКлони 'дvбоо<о прo€Щ абде
риhа'НiСIЮiМ господом и оде СВOli.им путем. 

АбдериIЋ.а!Н!И не посл'Vшаше савет мудрorа л·е.ка'Ра, па 00-
ста/Ше 'исти као и дIOТле. Не само да се' Иiсrryнил.о све 1ll'Т'O> 
је Демок.р!И'Гос о ЊИIМа говорио, већ преваз11ђоше сва ње·, 
гова претсказивања: још за живота њeroвa ПОдИгоше му ве·· 
ЛИЧа!Н'СТВени соомен:ик на1qреДСВО.iе вЭlPQШИ. Baiap га је исте·· 
сао у KaMelНy како у теа:грaлrн.оi пози чита 'Й тryмаlЧИ своЈ 
"Диакосмос". Када је наш дYlбоко остарељи филозоф Ta;ii 
споменик саогледао, iИЮКРИВИiO се од с.м.еха. 





АРИСТОТЕЛЕС 

Духовна својина Не'ПptИкоон.овењо је влаOНlИ'IllТВО. Све и 
када су Спартанци и њихо~ савеЗIIJj}ЩИ 'На крају пелопоне
СКОГ рагга ПО'.КОРИJllИ и освојили Атену, порушиJIIИ ње'Не ГоРад
ске эи~ове он дРчепалЈИ се њеног злarгa, она не l'DPеЈСтаще' биrm 
ДYXOВlНO среДИ,ШТ'е Грчке и чувар њених наiдрatГОЦеЈН'Иј:их у
Мe"ГlНJИlЧlК,ИХ moре.вИIНа. Лиш·ена c'Boie -не.кадање iПОЛИТИЧlКе хе
.гемоније, АТе!На не изгуби с·воје духовнопрвењсТЋо. Сви који 
се о.zwшевљаваху у.метношhу или теЖlише за вишим васпита
љем и науком пох.иташе онамо. . 

Је.ЩIЮГ летњет. jVТ'Pa 367 ГОДiИ'не пре IН'OBe ере стиже 
OlНia-мo и један једва осамнаестоroдиlШbИ младић. Исюрцавши 
се И',!Ј лађе у атенској луци Пир.еју, !Нареди он' сво.ме <:ЛV3!И и 
верном п.рат.иоцу да се пo6pиlНе за И1СТовар IН ЦаЈј}ињење СВОГ 
110веJl'ИlКОГ пртљага и да га ту ПPlИЧека док се не ООазре по 
Ва!Ј)ОШИ и (На!ђе себи удобан стан. Одмах затим наш м.лаДИ!h 
крену 'Из ПРИОСТallillшгга,' и пође журн:им .кораком ка .мети сво
та rrryтa. 

Дан беше Вlpyћ, aJIЋ је пл·аха ноћIиа киша осве~И'Jrа ва
ЗJQYХ 'и спрала IпраШИ'Н'Vса дy.rачког правог Др'ума 'l<'оiи је 

спа.iао Атену <:а њeюrм 'lI'PиcrаНИ'ште.м, а 'lЮред Iroјега су 
биJrИ !lIOHOBO подњnнyт.и његови пору.шени град:ск·и 3'ИlдоВlИ. 

Свеж IН весео, млaдиlћ је корэчао 11ЊМ д'PIYMOM и одJб.иlјао 
све ПЮlНУ'де К'И'р'иџија са к оњи:м а и таљитам.а да га ПОН·есу ИJIIИ 
пorвезу у град. После М'Ногоднеmюг чучања на лad)и, о.во пе
Ша'Чење беше му У'ГОдЈНа шетња. 

На :крају љегова ll!YTa УЗдlИзала 'се пон:осито aTeHlOКa 
Акропол-а. 3а нenyrњa .lW'a саТа ·стиже он до ње ·н на11е се 
пред ПРОlI'ИJlејама. Ту застаде. Раскошно зданиiе, СТeiПеня
ште и КЗIJ1IИја Акрапме, у пуном ciajv cвoie ле.поте,заlCт;ра
ши га. Ту је пред Њlима стајао као какав lfIP'OCialJ< 'КојlИ се 
приБJLИЖИО Г()СПОд!CКIOIј палат, а~1l1И нема храбрости да V 
њу уђе. 

Два aTmroкa npа·ђанина прођоше поред њега он VПV1'Иiше 
се :к,осом рампом Пропњлеiа горе ry; гРад. То беху, вероватно, 
неки ТРГОВЦИ, јер 'Разговараху о пазару и ценама, rrormом.а
жyt'И c.вojгorвop цифара раскреченим Illростима сво.i.их руку. 
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Они не удостојИ1Ше велеЛelПНО ЗЩ)IНИ.iе .ниједним поглед:ом: 
- нису га, у живом разговору, веРЮlВаmню, ни ПРИlметилИ'. Наш 
младиh пође, УС11ручава:јУЋИ се јоlШ !увек, полагано за њима. 
Било да је дуго .п'Утавање на ла1ђи И'сцрпло његову снагу. 
било да га је брзи ход од Пирејоа пр.еМlOlРИО, он осети какО> 
му ноге отеЖаЈше, а дах ·се З8iПТИО. Једва се уапе у;з брег,. 
прођ.е кроз велИiЮО .предворје зграде, ношено ДOlJ)CllШiм и јоо
с~имl стубови.ма, и стиже у њено стр·айкње, мање, одељење. 
Овде је влащала :угсщна хладовина и ;ПО,7I!V'тама, и OIН хтеде: 
да <:е ту мало одмори. АJIiИ га :нестрпљење и радозналчJlCТ 
['[отераше. даље и ОН! ~РIQ<ЧИ бlPЭИМ коракс.м Н!апо\Ље и ,нађе: 
се под ведрим небом. Ту застаде као приковаlН. 

Пред њим ста.iаше, на свом високом постаментv, OIГPOMHa 
бакарна статуа боГИ/ње Атене Прroмахас; деюно од ње ви
део, ·се Партенон, лево Ер·ехтеј он, а између тих два'ју хрњ-· 
МЈОва, и изнад њих, ПЛiа.вИJIО се а11И1ЧКО н~бо. 

Младњhу се заврте у глави. Узвишена бог:иња, богато· 
одевена, у пуној РЉТlIоi OIПР е.Ми , са позлаhен'Им ШJIlе'мом и
копљем, погледа га, у своЈој надземаљск01 лепоти, ОIПО!Ј)ОМ 
девичаIНСТJ3ly, чистоти и не:ПРИСТiУ1пачности, ДOlстој·анственим 
погледом. Наш МЛа.д'Иh, :неугледна раста, неiаких руку, тан
ких ногу, Сw.I1НiИX очију, ИСЈЦ;р!Пен и пр·еМОРffiI, ·паде пред бо
I'ИЊJ()lМ lНa IЮЛffil'а и замуцну сво.iим слабуњавим гласом: 

"Ја сам, У3IВишена богињо, јадни не.iаки црвиh који .се· 
['[ред 'Г<обом у прашинИ' riрчи." 

Осећао је сву CB'OjlV Н!ИШТ&ВlНО'СТ и . слабост. 
"Како СИ се овамо УСУДИО, полуварварине?", рече OIН ·са-· 

мом себи. 

Јесте, то је он био. Гл;едаiуШ'и око себе, lПостаде му то 
јасно. Његово .родно место, Стагира, беше бедiна је,дна па
ланка, у МаlКе.ЩОНlији. Он је, И'СТIИIНа, провео cBo.ie детlИЊ'СТВО 
на кра.љенском д.ВОРУ у ГLели, где његов отац Никомахос бе
ше Jf.ИJЧ'НIИ ле:кЊР . МаЈКедонск:о'г кра\Ља Аминта 11. Но, Боже' 
мој, тај :макед:OIН1ОК!И двор! Не беше Jliи то ДЈИЗ3ља, hoopOQBie-· 
ћена дружина у уп6ређе,ЊIV са оним Љ'iДИiма ко~iи су ство.р.иJI'и 
све 00'1300 ш:го је 'саА. !ОIЮ себе сагледао? 

"И ти", рече он calМOM себи, хтеде да се . овде' ИСIЮЉ.иш 
у 'свој својој(IПРоОС1ЮТИ И 'сировоC'ГИI? Врати се сместа ЈУ1 свој 
ро,щни юрај на СТРЈИl\ЮНICКОМ заливу и не љуљка'i 'се у сно
вима !I{ој,и се lНика.д lli1efie ИСnylНИти!" 

Он се 'ПОДИi}l{е на носе да се врати у ПиреУ'С. Но пре 
тога 'хтед:е још да. погледа И'3близа 'све ове Г!paђeBiWнe ,к;о.iе 
га п'ОтсеТlИiше на његово НИlШтаВИJIiО. 

О:н се приlБИJIlИЖИ Партенон;у. У троуг ластом забату за
Па/дне стране храма, која му је била lН,ајблњжа', упадоше му 
у ОЧИ недостижне скулптуре ко.iИЈма .ie Фиди.iа lrюpедочио ра-
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спр:у Атене и Посејдона о власт надатИ\чком земљом. ТИ бо
гови ~обишесе ту, оружанщ Атена, својим KOlЉљeM, а' По
cej~OH овојоМ! т:рооубом гвоз~еном палицом, сдремlНlИ да то 
своје ор,ужје забощ.у: у тле, у 3IНaк да је оно њихова сво
јШiа. CB~OГ од њих лр,а'ваху ЊlИхава убој<на !Кола, У'Пра.вље
на ОД Нике о,дн'ООНО А мфитрwгe , а иза ОВЮ{ њихова Qlстма 
пра'Nbа, на СТРаЈНИi ATelНe: Хермес, Ке.к'рiOIПоС и његова деца, а 
на СТ:РЗЈНИ ПосејДOiНа:: Ирис и Ерехтеус .са' својом 'ПIQIРОДИЦOlМ'. 
Цела та група беше неус'Иљеяо смештена у троуга'О забата~ 
пуна жИ'вота, lПолета и достојЗЈНства - човечан!Ска и натЧ1Q
веЧ!НЈа. 

"Да ли -су то били 'СМРТНИ JЬtYДИ коiи овостворише и 
ЖИВООХЈМ надахцуше?", упита се наш !Млади:h, а онда\ погледа 
на онај део xpaIМ'a коЈи се видео ИCIПОД тога забата. 

Испод далеко И'зба'ЧelНОГ венца, 'Коiи ie сл-уж:ио '3а псщ
нажје -ГQI>Њe групе и СЈ!Г'р:Зlнича'Вао .ie одоздо, опази он, И'в
међу .метопа, вајЗIPСI<!И разрађење ТРИГЈЈЈИфе са високим р,ели
јефи:ма. Они су п:реТiCта,вљали јуна'Чкебор!бе из пеРlCИјских 
ратова, пре:нОСelНе у IМ'И'Т()IС:И бајку. Иапод њих пружао се ар
ХИТlр-ав, нашен -вИ'соким и дебе.л:им дOJ)OКИlМ {;тубов:има КQlји 
еу 'се Једв'а oceТIНo ширили Н8Јниже и ту ПОЧlИва~, без иrка
ква ПОдЈМета'Ча, на стenењастом ПОIД1ЮЖ.iv храма. 

Иза ових СIJЮ1ЉIНИX С'Т\у,бова наш МЛЗIДИIЋ 0IП83IН д'руги-је~ 
да'Н р,ед 'Исто таквих стубов,а, са том :ра'3JLИ/I{10М :шtтО су 'Они 
носИJIJИ НiЩП, -собом 'В ертик ал ан 3ИД, щ}екpiИiЈ30еЈН п'О целој 'СВ'О
јој ДУЖIWНiИ беспреки~ном скуЛIПту,ром,ПmrnкИiМ, али бојама 
ожњвелИЈМ рeл;wјефОм, који -се, као :каква waKa, ПiOвеЗЗЈНа, пре
ко чела око главе, .обаВИ.iа'о ОIro целе зграде, дакле и нia 
У3дУ'ЖЈНИМ CТlраНЗlма њеним, где је YiН,утарњи р-ед стубова био 
замењен самим зидом свеТИЉИlШТat. 

Мла:д:и.Все загледа у ту ClЮулnтуру. На њоi је ви,деомi.ла
де щде KalКO ,стоје код -св.ојих KOiЊa, како их Y3ijaxy.iY и '1фе
ћУ' даље. 

ПР.'ИВ~ т.ом У1ме'fIJШЧКCJIМ ивр-ађевином, он не одвоји 
очи од ње lН1И онда када .ie !Наставио -своi ход дуж јУЖ'не 
стр-ане храма. Пролазеви поред crrољних CТV'БOiВа ње-гових и 
гледајуви између њих, виде щraђане коњанике како .iашv 'v 
'кораку и обуздавају своје ватрене ждрепце. Виде затим OIJJIV
жане борце са :својим воза'ЧIeМ на боЈним ДВО\КОЛИU .. Ј;а'ма, чо
поре и стада -стоке, . вођене, као хе.каТОМ1ба, На ЖРТiВениlК, 
па онда љупке девојке у ду,г.им зљталаlс.аlНИlМ одеВама. Цела 
та поворка кретала се лаганим, торжоствеНИМКОР8ЈКQlМ .ка 

истоку, ОН8!МО где се налаэио глаВIНИ улаз храма. Кад СТ'И'же 
онамо, Iнаш мшщив саг леда OlНlдe вечне богове како седе ЈНа 

4 
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О!КYIl1у. Сад тек разумеде зна'Ч-ај и 'СМИiсао целе ове ПЛЗЈстике: 
она је претcrаlВЉала-свечан!у' 'ПОВОРiКIУ !Која се IПриређивала 
у Атени у 'Част њене БOГИlње и покровитеЉке. У њеној умет
Н:ИЧ!Кој И3РЗI,lJJИбеше овде и земаљско и божаlНlС'К'О ОJllИЧе:н.о 
недоСТ'Ижн'Ом веШТИlНOIМ. 

ПодоИIJfНИМ ynocк;OM ОВОГ божaНlCТВeiНОГ дела човечје 
руке, осет.и .он јОШ ја'ЧеСВо.iе ништа-вило. Ожwro:шhе:н, обе
схрабрeIНJ,щ:>е3И'Р'Уhiи самог себе, ПОђе он ,I1IParb-о ПРОIJIИле.iа'Ма 
да онде СИђе са Акрополе 'ИЈ rвр;а'1'И ое у .своју отаџБИlну. Кад 
при том ПОђе брз:им iКOIP'ЗiIЮМ ПОРelд !Северне уздужне CТlPзне 
ПЗЈЈУГеНОНЗЈ, бзцiИ1 још јоеда'Н' поглед :на онај део свечане 
атенске !lЮВор'ке к.ојlИ ј,е .овде био 'пла,сТ'ИЧ'Ки прет.стаЋЉе'Н. Он -
се 'ИЗНенади: 'Овде 'се та поворка :кретала друГачиј.им ходом 
но !На дЈР!У.гој crра'НlИ храма. Ово беше права јурњава и Тlжа. 
КОЊЗIНИIlЩ !ПоpoiЈахаше -поред њега у бесном га.лопу, а ратници 
пројУ-РИЈше TP~OМ; и. саМ'Иi пешаци убрзаше ,свој ход. 

Он ;се запита шта се 1'00 де.сило. После кратког размиш
љања поста :МУ јасно да је, lIюред неСVМЊИlВе намере С!КуЛIП
тора да ту предочИ: бржи те.мЈПО креТЗЈЊа ПОВOlPке, њеroв вла
стити брзи ход У3ЩУЖ реда стубова храма им-ао сво!!' удела V' 
теме да, је crвеЧЗlНа атен.ска поворка овде прошла тако бр:зо 
поред њега. 

"Зarro шtrо calM Јој хитао 'Усусрет", рече .самом себи, 
"yчшiило ми се да она јурИЈ lПоред 'мене." 

_о он .разм-исJl1И још једанпvт. ЗаИ!ста, тако _је морало да 
буде. Он је за, iНeIroJI!ИоКО тр-енутакар.азмишљања реШИl() један 
ва,жан проблем кинем-аТИlКе, проблем релаmшюг :кpeTalЊa и 
свих његових ОПт:ич'К'ИХ последица. То га задовољи и И1СПVIНИ 
СЗЈмопо!у:ЗДаЊем. Не осеhаше се више бедним дошљаком у 
овом граду. А љоое, буј:не :кариј атиде Брехтејона,. кад про
ђеМИ'М!() -њих, ос:мехнуше се ЉУПII<О на њ. 

Не знајyh.и !НИ ,сам за'ШТ'О, он Пlриступи !ИВици гpaд'CiКoг 
потпоPIНОГ зида Акрополе. Ту се, пр.еко његове горње От!раде, 
O'Db-араО далек В'И',ZJJИ:К до Пиреја и Саламине, Доле. у вароши, 
брујао је ЖИ'ВОТ; ар еоп а:г, његова ОК ОЈЈ)Ин а, ГЛЗ!ВlН'а пијаца А
гора - биJIи су пуни света. Ма.лю на лево опази он iедоЗ.Н 
Ам<hитеатер. 'Гоо беше ДlиОНоизО!во П03opiИште, оно исто у ко
јем -0}7; Есхилос, СофOtКJIес и ЕУРИIПиде-с убрали своје лorво
рике. 

Мљaдиh се осети OlВЏ{e као код своје куће. 
"Бсхњло, С офокле , ЕУ;РИЈпиде! Та ви сте моји добри ПQo-

3'Наници. Ваша дела са.м !Небројено пута ПРОЧlИтао, РЗЈ3VlМео, 
осетио с'ве њихове лепоте, схџатио њихов ом-исао. а њихову 

Tpa'Г,НiКy црогледао јаоно као СТР'У'чни г,рЗЈдите:љ монументал
но зда'Није. Па кад бејах у стању да вас; трагичаре, -разv-
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ме-м, зашто да 'не схватиlМ дела једног Иктиноса, Мнесижла и 
Фидије? 

"Потребно је, дабоме, да се за то ПР·ШIремњм и изо6р·а
ЗИlм. Ништа ми неће бlJти поклоњено, али ће зависити· од 
мојих спосооностrи, моје воље и и·страјности да ли lw се 
ИКЗЈ( у:спети, достојан, на овај понооити град. 

"ИСТИЈНа, ја <:ам: 1II0ЛУВaipварин, 'но Езоп беше б~ви роб 
па поста бесмрl'НИК. Ако :ме вечни богови .иадахну својим 
дуХом, неће ми смртни људи моћи да ускрате ЛОВОРОВ 
вен'аЦ. 

"Зашто да очајавам? БУдУhност стој:и још преда мном. 
а ја сам још МЈЛад ~ao роса!" 

При овим леrnи:м речима, њeroво лице се п:реобраэи. СЛiа
буњав и СИТЗЈН, али са осмехом П\lIНи.м саМОПОVl3дања, изгле
даше :као орли·h који заТtpеса CBoia крИlOца да ускоро по
леТlИ . 

. Са ти/м оомејком на 'У.снама, КРОЧИ млaдlИhскИiМ кораком 
до уба:iюг храма ATerнe НИ'Ке, коiи се нала3И'<) не.оосреп'Но v'3 
Пропилеје. OBai храм је био ограђен новом балvстрадом, 
подигнутом после атeJНIОК'ИХ ilЮбеда у Дардане.лима и на Мр·а
морном Мору. Своiим колом љVfП'КИХ крилатих девојчурака. 
СКУ.7IIПтур·а те балустраде беше I1'PalВa химн·а младос;r1И. 

Кад ВИlд:е ову дивну скулптуpv, нашег младwhа обvзе 
осећање бл.з'жеНlства. Он пође, СИЈ1'азеhи преко ПpoiIIилеја, 
доле у варош. Не' осеhаше се више ум:ора,н, већ .мипrЉа:ше 
да би могао' полетети. И за'И1ста, њеl'ова машта понесе га у 
неДОГЛfLЦIН·е вЖ!И:Не. АЛ1И јурња!Ва љvди. У којОј се убрзо нађе, 
враТIИ га у земаљско цаtp'Ство. Он осе11И глад и жеђ, а зраци 
по,щневног сунца lIIочеше да га жегу. Поче рa:ЗiМИШJЬати шта 
да Ч!ИIНJИ и KV1дaдa се 'УПУТИ. 

о _ "Аристотеле!", зачу оо како га довива неки познати 
глас. Он се обpiну. 

Пред њњм стајаше, сав зајшу.рен и O3IНOjeJНI, Ники.iас, 
дворCКiИ чИIroвник из Пеле, кога поэнаВЗlше још из раног де
ТИЊСТIВ8'. 

Ниюијас је .сав дахт8'О од умора. "Куда ivрИ!Ш;, сmювче, 
као избезу,мљetНl? Вијам те чак од ПРОiJI,илеја, и iедва те 
стигох." 

- "О, С1'р.И'че Вшшјо, к'Ол!ИlКО изненађење и рздаст што 
те 'Овде вид'Им!" 

- "То 1'и је тако в'оља богова. Од кадаОИ'овде?" 
- "Тек Ш'Го сам ·стигао." 
- 'ЈИ У'ЧИЮЮ посету АКРОIIIОЛИ; тако ради сваки дошљак. 

Па како си ми?" 

4* 
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- "Хвала, добро. - А ти, стриче?" 
- "О том try ТИ :М'оlш говорити ТеЈК кащ се издувам, од-

oМOipIИМ и окрепиlМ. Хајде да нађемо где'Год у близини згоVIlНО 
каЈКВО местанце за одмор'и ОКРeIП'љење!" 

он одведе Аристотела до ј.ед:не прчварњице КDја је ле
жала 'ИЗiмеђу АГ'оре и рибље пијаце. Уз њу је би.л.а ПpiИКаЧ\е
на х.лащоОвита наТ'стре.шница. Ту седоше за сто. ДомаhiИН при
СТУ'ПИ ПOН'ИЗiНlо НИ1КИји, а OIВaj поручи јелоО ,и пиhе. 
. - "ИзгуБИО' си, ClИНOIВ,че, недавно оца", рече НикИ!ја по-
сле .малог одмора АРИСТQТелу . 

. Ова1 жалосно обори главу. 
- "Беше то добар и ва!Љ·а'Н човек", настави Никија, "lПо

братисмо 'се на· двору у Пели. Њега lПозваше богови, а ме-
не баци судБИ1На ty OIВY зем!Љу Грка." . 

Он даде Ар\њстCYreЛУ зНак да му се П'ЩfМ8iЮН'е ближе, па 
му шану у уво: 

"Ти знаш' да се наш преСТОЛOlfaoслeдниiК ФилИ1ПОС налази 
сада У Теби као таJIjЩ; ја сам му П1JlИlЩOдат као ПР'атилац и 
ПDМОhник. он мес времена ,на време шаље овамо да, тоБО'Ж. 
В'Ршtи:м за ње:г.а pa3iНe набавке, а у ствари, да се обаэрем лево 
и десно, јер он !Лр'ати буДНИМ оком 'CiВe што ~e дешава V 
Грчкој. Зато ЖИIВИ1М сада овде IИ посматрам овај чуд;ни гре-
чески народ." ' 

- "За:wста чУ:п.ан 8iЛIИ д'аровlИТ свет, далеко ПР'OlClВеhен'И'ји 
но МИ што смо." 

- "Шта кажеш? - ПросвеhенЈИiи од !1:Ia'C Македонаца!" 
- "Што јесте, јесте - кри.т-и се .не .може! Кад се по-

пех на Акрополу, YMaJIlO да се не обезнaIi'И!X Щ)'ед оним ШТО 
онде :видех." 

- "Еј, CIИIнов'Че, баш си прави жутсжљунац! - Ч\Тдна МИ 
чуда, СШЗiИiЦати ·све DВО OIВдe кад се ШЭIКОМ и капом .расипају 
паре, каоО што i е Периклес ур,ад!ИО и П'отроШ'ИlO ве,hи део д:Р
жаБ:НiИХ П-РlИхода за ове грађевине. Знаш JI!И,СИIНовче, шта Је 
све то коштал.о?" 

"Код оваквих недоСТ'wжнlИХ умеmина lНe пиrга се за 
цщу!" 

"Добро, добро, не кажем .zta нису лепе; ЊIИОСОВ пенте
JlИКOIНОКИ мер!Мер бели се 'Као ,свежи С'Нег, али 'се те па:ре мо
гоше памеТН1щiе употребити. Са њи.ма се могла оорем.ити вој
ска. СП()lсобна да освоји пода ,св,ета. Видеhеш, СИНQВче, шта 
ћ·е 'све да уращи ФиЛ'tfIfЮС 'кад ce1дiИe на к:раљев!CiКИ прест'о. 
Биfiе .му прва бри.га да се ДОЧelПа . мајдана злата и ·сребра са 
ПаН'I'eоса, да њи:ме наоружа .и опреми своју воЈску, па да она 
запита шта к,ошта, не само ова АКРОlПoола, нећ цела ГрчЈКа." 

Аристотеле:с гледаше зам'И!Шљено преда Ice, а стрlИЦ про~ 
мени тему раз.гоо.ор'а. 
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- "Отац ТlИ је, 'К:ОЈЈЈИКО знам,; оставио ле!По имање", рече 
он АРlИстотелу. 

- "Да, добих пр.илиtthю пара 'За њ." 
- "Ти си 'га продаЈО! - Па шта да lПочнеш са тим сил-

НИМ но!Вцем?" 
- "ХOIhу да се обр:азује.м." 
- "Дабоме! То је сада ад ет. Свак:имладm из добре 

КУ'ће ЖeJIIИ да :се юобразИ', да постане говорник, пеCНIИК или 
филозоф. 3а т<Шв·е беспосл!И.чаре Атена је најбољи, добро на
ђубрени, расадJНIИК." 

- "Нисам оrючетка ни ПОМИЈШљао да ДОђем oBaMOi ДОК 
ми је јOtШ отац живеО' нођох у д,бдеру." 

- "iНаБJLrизО' твог РОДtНОГ места, на ДOLlIdаку граНiИце наше 
државе, а за: који даи !и под њеном вла!Шћv." 

"Онще живља'Ше филозоф Демакр'иТlОС." 
"ЧУО' . ,сам за њета." 
"Ko~ њега хтедох у ш~олу." 
"Па пrrо н'е оде?" 

---< "ПРИlчаhу т'њ. Де:мО:КРИТО'С ме дочека врло љубазнО' и. 
кад му саапштих своју жељу дaМ!V будем ђак, оо ми рече: 
Синко дрam,! Нисам више онај што сам HeKaIд бlю! Преко
рачиО' сам ОБоју деВеџЈ;е,сету ГО,lJJИ1НУ. тело. ми је маJFакса'л:о. 
пам:hење ()Iслабило, OЧiНИ вид M'~ 'И3'не:веР]fО. Позабор'ављао 
сам што С8ЈМ нeiК8!д. знао, ·c8J3tНao и наПИ1Сао. Свој е вла'СТИТ'е 
ОПИlсе не могу ,ВИЈШе да Ч1Иrrам, .i ер- су ЊIИIX~,а СJIЮIва Иiсvвише 
ситна за 'мој вид. Зато сам их раСПOКJLа!Њао својиlМ 1У'Чени
цима, пр.ијатеЉlИiм,а и n овнаници ма. Кад бих те списе имао 
овде ПР!И руци, ти оо :ми И1Х !Н'а глас Ч1итао, а Ја ти њихов 
СМИlCао тумачио. Pa.дio бих ТО чишro, ј.ер би .ми при том М'НOiГO' 
Ш'I10шта И3IГ леДa:J1iО ,сасвим НОВО, те бих на т:ај наЧИ!Н имао 
осећај !НОВИХ откриhа. Но све :кащ бих те СПИlCе :и\Мао овде, не 
бисмо са, њима д!0IШIJLИ далека, јер моји су ДaRIИ набројани. 
Нека је х,вала' богови:ма шro .ме ачуваше још тоЛ'ИКо све:жа 
да .могу уживarrи у лепотама ,пр,нроде и посматрати њене раз

НОJIIИlК.е по:јав·е. т.оl 'Мораш. и ти, СИНКО, да Ч;ИIЊИШ, аКЈО жеЛ!Иш 
да :постанеш фи:лозюф. Пос:матр,ај своЈим очима све што се 
у природи дешава и размишљаl.i својом ,мас11Итом 'главом ка,
ко да роаcry;ма'ЧJИiШ, сликама и раву.мН'и.'М РalсуђивањеЈМ, ro што 
си видео. У T8IКJВo.j делаТlН'QIСТИ наћи hеш npaвYicpefi'Y живот'а. 

"Кщц се оо.р()lСТ!ИХ са њиме, пођ.ох у в.арOIШ да ВIИДИМ е 
да .mи. бих MQlГ8iO онде ПРOlнаЋ.и ко.iи његов опис. НађОХ catМo 
неке одлО'мке н појединачне л!И!C.ТlИlhе, ј ервлаCНIИIЦИ Демо
КРИiТОВИIX ОпИlса !ИМа,ђа;xwt обичаii да 'ИЗ' њиос кидаЈv JJIИiCТIИће и 
поклањају 'Их 'сво.i1И'М познаницима каО' V1спомену на свог неЛ1И
ког суграђaRJИJН:а. Преписах све Ш11Q ПРOlНађоОХ, вратих се V 
Стаmру, а ·кад :мој ()IТ.aц YlМpe, IПродадох .сво.је имаље и дlO-
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ђоос ево овамо 'да пођем у коју од овдашњих фи..л:оэоф
ских IIIКола". 

- "Овде ОН, ,оиновче, на правом месту, јер OtВдe има учи
теља и ф.иш:о:юфа ко плеве. Послесмр'Ги Сокра110ве !Изнm<
путе OIВДe ра'3'Не филозофске д'Ружине, секте и шаюле као 
печу;р.ке после Jlетње :юише. Овде hеш онahи хеДOlНiИЧаре, уче
НИКе АРИiCтипа IИ'З Кирене 'и његОВОГ ИiCтоп.менот VJНIVKa, I<IOји 
је, {{·ажу, наICЛе,д1ИО .мудрост свог деде. Они ће те V'П1yтиrги 
како да .ичжаШflШ све' слаСТИI и Р'а'дОСТИ Ж!И!В·orгЗ'. Но aJКIO не 
жеJl!ИIll да ЖJИВlИiШ у .мору ужив.зња, а ти отиди V I1Ш<Ол.v ки

ничара, ученика АнтИlCтена. oilm ће те .на}llЧ1И'ТiИ да ЖИlВИ!ШI као 
пас. Прави љи ти задовољство да У .препиркама 1Юдмеfiеш 
ногу својим Щ)ОТ'И:Вняци!Ма .п. да 'им при:качиш ЧНЧаЈК на леђ·а. 
а ТIИ, бра:јко, отиђи IV' ШКOЛtу мегаРИiЧара, учени:ка' Еу;кљида' из 
М'elГape и ЕуБУJLИДа из Миле11а да код њих нзуЧ1ИШ та:ј занат". 

Ариcroтелес слуша ше пз;жљив.о щrо му стриц причаше. 
Домadшiн им донесе прже:не рибе, хле'ба, м.асJIJИ!НJКИ :и д'Ва 

бокаJf:Чета В:ИlН3:. ОН1И y.hуташе и дадоше се !ЦiЗ; посао. 
Ниюија ОдЈруб.и рибама ТЛаЈВе, расколи их 'CIВ'О.iиiм дебе

лим IFJ)IC"ГИМа вettIJ'ГlO ОО· ДУЖ'ИНIИ', И'3бaJЦИi ИI3 њих «ост.и 1и lIIоче 
да ,их прожд'И'l)e', П:оОлов.ину по 1II00000И'Ну. Онда 1VI3e БOlКаЛче 
савиnюм и рече: 

"даЈ се ·в:раТIИМ lНa наш заlJJOЧети IQазговор! Од свих по
()ројaIНiИX филозофских lIIКол·а најМtИJmји су МtИ хеДОН'ИlЧари. 
Догод: ЖИiВиш, веле ти мудри фи.л:ооофи, УЖИlВај У живљењу, 
али увек са мером". 

Он иапраЭНIИ бокаlo7llЧ'е' до !Капи. ..Видиш, синовЧЈе, тог 
'прmщlИiпа се cгaJIlНO IПP1Идржавам: пијем вино по УТВРђеоој 
мери, ООК&7JIЧе по ООкал:че". 

Aip!иJстотелес се нас,меј а И, како беше глада!Н' и жещан, 
послужи се рибам.а и 'ИlCiКа'П'И своје бокалче. 

"Ти. ми, iCТ'pиче, не ре'че 'НИlшта о Плamoну, а' он је нај по
зяаrгији од 'ОВИју". 

- "Њега сам оставио да њиме ЗacJl'a.дiИ'М овај наш до
ro'1ЧЗiК. Да, он је на}по;зна1"Ији од свих филозофа атенClКИIX; 
и Ја га JLИ'ЧIНIO добро 003Н.ајем". 

-јЈ Ти га .лично ПО3lНlајеш!" 
- "дЗ!боме. Кад .наш преС;ТОJЮlНiЗ'следнm<: саз:нщце преIro 

мене да Платон, својим учење.м и својим учеНИЦИiМа, госпо
дари јавним иишљењем ове :ва1J'OOIШ, lПожури се 0I1i' да .ЏУ 
упути ласка,во JI!И'СМО и при.ложи му богате ДЗIPове. Са 0ЗIИiМ 
ВИlДЉiИIВ'ИIМ 3IНаЦ'ИiМа краљевске М'ИЛ()lС1'И YlIIvтих се ПлЗlТО<НУ". 

Ари.стотелес слушаЈШе ;н;eт:pe~њцe, а Ни:кија ПРJИlЧаше. 
"Кад изиђеш из вароши IфOЗ њену северну капиiу, опа· 

. зи.hеш поред 'OIюљlНег КераМeиJКJOIНа. гробља ПОГИНУJDИX бо
раца, Лeo:I jeдiaн rai кој;и се по аrгенaroм хероју зове AlКa-
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демов гa~. У хладу његових ДРВета, v тО'М врту филозофа, 
држи Платон своја ,предавања. На глаВIНОМ његО'вО'м УЛЗl3у 
стој,е иоп.иса!Не ове речи: Нек не УJIiЗ3И ко није ynућен у 
геомеТРИ.ilY'l" . 

При О'В'ИМ речи.ма Ники.јиЊИIМ АриСТ'сугелес пРеблеЈ.де као 
крпа. "То стојlИ онще НЭlIIИ'санО'?", ушита 100 заСТоI)ЭlllJ1e!НiИIМ 
ГЈЈ.ЭlCом. 

НИКИЈја се насмеја. "Али мени, Ниооији, који о' геоме
тријини rюј'М'а! lНeMaM, то lНe амеТЭlше да .ме Плат()IН не до
чека об~е". . 

. - "Pai3!YiМeM, ст:риче. Ти ниси онамо lПошао као уче.нЮ<ј 
већ као И!3aJCJIЗН1ИК п рестол он aJCJIеднипюв, али мене, јаднога, 
IIJJiaroH иediе примити у своју шко.лу." 

- "KaIКO'? ~ Зар ниси ,вичан геометрији?" 
- "Вид!ИlШ, стриче I Трудио СЭIМ се КОJI!И'Когод СЗiМ мо-

гао да Н!3учиЈМ ту (наукм аJllИ. загЈЕИЈбих ;на пола пVТ'а. Можда 
је мО'ј учитељ био сла'б ге()lмеТРИ1Чар, ИIJEИ ја CJI'аб учен!ИК, или 
једно и дру;го, 'Гек ја се у том IПредlМету не СНаЈЛа3lИМ ни из
далека као у остаJI!Има у које су ме моји у,чите.љи IYIПvhи
ваJDИ. ЗатО' се IПрибојава'м да немам щ>авог.а дара за ту 
науку". 

- "Не бри:ни. се, синО'вчеl ПлатOfН ће те на моје заvз:и
мање већ ПРИIМIИ'ГИ 'у. своју шк(),Щу'. ,,' 

- "Не, стриче, хвала 'Ги лепО'. Недостојан нећу н:и да 
му 'С1'!У'Пи.м пред ОЧИ." 1 

- "То не би, баЈј за сада, НIИ мотзо, ове Кад би и хтео. 
Платон: није О!Вде." 

- "Шта ве.лиш? Није О'ВДе. - Па где је?" 
- "Недавно ДЮlплови 08,амо краљевска једЈН·а лађа са три 

реда весала и одвезе 'нашег Платона на Оици:mју." 
АРИЈстотелес ЗШ:Iу, Н'ИК'Ија лричаше даље. 
"Наш вел.и:.ки фИЈЮЗоф бави се и поJliИ.'ТИ'КOtМ, р1ззмишља 

и поучава ;како би т.ребало ;ytpед:ити Д!ржаву да v.. њој СВmGI 
гр'ађЗiНИIН буде ,ваОО'И'I1ан до ане честитости кО!ја би га У'ЧН
нила ,стварносреhtн!им. У таквој др'жшm УЧeIН'ИI ЉYlЦи иг:раши 
би прву улогу. Да би своју замисао такве jeiдlJIe идеа..mнe 
државе остварио, Платон !се, с време.на< на BpelМe, ба,ви и ак
тивном IЮJllИТИком. ,па учествује и iV полит.ичхим тр,зав.ицама_ 
Тим Је почео нећ пре двадесетак година када' је после 
смрти свог У'ЧИЈтеља СО'кр,ата пошао у jy.>ImiV. ИтаЛИ1iУ, Дl()Ш'ао 
онде у Iвеэуса ПитагорејЦiИlМа и СТИiГaD у Сира:куЗV!- ТУ IIЮ
КУ1Ша да, по.м:оhу Дион.а, рођака mрЗlНЭI ДИОНоИ3tи.iа стари:јег, 
преина'ЧИI Ои:ра:кузу по својој замиCJlИ. Али тај покушај не 
само да не УCiПе, већ га мал' не стаде главе. он паде у J)OIП
СТВО, одакле га ње.гови пријатељи 'ИСЩVlfIoИ!Ше. 

"Но ,све те 'Недаће не уздрмаше Платон·ову веру у нс-



56 

правност и извоД\1ЬИВОСТ ње·гових ПOЛiИТИЧЮfХ !НД'еја. Јер кад 
лане умре ДИ!ОНИЗИОС старији, а Диониз:иос млађи постаде 
го-orюдарем Сир,акузе, мишљаше Дион да јое дошао час да 
се Платонове идеје остваре. Он га ПО3IВ·а у Сиракузу, а ПJllЗ
ТОН се одазва том ПQl3lИВУ и напу:сти привремено CBO.iiY 
ткољу." 

- "А када ве се вра11ИТИ?" 
- "То нико не Зlна, ла ни са:м JlJllаr:юн. Опрашга'.iVlВИ се 

са сво1и.м УЧе'Ницима, рече им он да оСе нада да ве за годину 
две опет доhи кyh.и. ". 

- "За ГОДИIНу, две ... ", рече размишљаi'yifiи Арwстorrел'еIС. 
"То ми није к·ри'во. За то време у.апcliу. миCJI!ИiМ, ДаЈ се Щ»I- . 
премим као што Тlpеба за Платонову ШКОJl!У. Ваљда ву мови 
овде нави как'Вог дО6рог. учитеља геометРи:tiе?" 

- ,,3а добре паре, кол'Њкогод их зажеJLИlШ. - Оставеш, 
даlКле, овде?" 

- "хову. A.т.nи. пре света мО!р,ам да IIЮТРаЈЖЊМ себи стан." 
- "Да 'IПО1'ј}ЗiЖИIШ! стан! Шта говор'нш којекак:ве буда~ 

Jlаштине? - Станоо,ahеш ЮО~ мене!" 
- "Не бих хтео да т!н сметам." 
- "KojelllТ'a! Ти 'ми дола3lИШ као поручен. Причао сам 

ти да са:мо с BpeMelНa на време Ж1ffiИIМ овде. Кщдro~ треба да 
отпутуј ем ку дтo~, имамстотиlНУ брига на коме да ОСТЩlИм 
свој стан и поверим му своје ствари. КЗ!Ц. 'си ти овде, не
МаЈМ више 11ИХ брига." 

АJ)IИ'стотелос хтеде да му нешто одговори, али га Ни
киј а пр,едухи11РlН'. 

"Свршена С1:вар! - Хеј, .ЩомаВине, још дна бокал-
чета ВИlн!а[" ; 

* 
Више од две ro~He чекаше Аристотељос fY1 Ате'Н'И Пла-

roнов ,повратаЈК. За 1"0 време УЖИВа/ше он у 'свему urгo му 
,ie OIН'да'Ш!Ња метроrrюла ,науке и уметности !lIружала. ИatКlO 
~e МaJPUЬИВО учио, посеh!ивао је редоIШО ПОЗ0р:ишта, стадион 
и roВiOlplНицу. Круг њет<Qi'ВИХ IП03lНанстава ширио се из дана 
у дан, ан се ДРУЖИQ са филоgофима, говорницима и lV\МeT
НИЈЦима, и за две ГОДИIН,е није се могло више приметити да 
је ДIOШЉаЈК. Говорио је, без СТРЗIНачког дњiалекта, је3'ИlКОМ ОТ
мених . aTeњalНa, IЮ.iњма је и по ,свом СПОЉаЈШЊем И3I'.JLе'Ду 
потпуно Jl'Иj.ЧЈЮ. Његова ношња и пажња коју ie ПlQIсве1шнао 
својој спољашности доэвоља:вају подозрење даоје волео 
и друштво младих атења'НКIИ, што, у осталом, за њега, мл,а

ДOiГ и Иlму,вног, lНe би било ;никакво чудо. 
у је'сен ГОДИlНе 365, раюпростре се по ваРОillИ муњеви

Т·ОМ брзином вест да се Пл·атон вратио сасвО<га П!VlТовања 
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здрав IИ Ч1Итав. Сви ПИ:СМе'ЊИ И ,пр;освеhени грађalНИ' Атене 
ПОХ1Иташе да ПОЗiдlPа.ве филозофа 'у љеговом ДОМ'У, !но л.ри
стотелес приltlекlНУ док вел:иI<iИ талас тих IЮсета не прође. 
Тек QtН'дa упути се оо са преrюpучетил'Ни:м IIIИСМОМ' свог 
ст.рица у гај Академов. (' 

KaџIJ 'Ступи цред Платона, он ЩЈет:рну пред достојан
ственом њerolВoM . појавом. Пла"ГОн беШlе ВlИсокоса раста, ши
PQIКIЊX mrећа и чела, па је, са својим веЛ!ИiКИМ очима, бујlНОМ 
косом и брадом, JI'ИЧИiО на ВeJI!И!КУ 3еосову cтa1WlV' коју је Фи
дија не.кад И'звајао за ОЛЈИМIП.И.iУ. Али благи ПлатоlНОВ погле'Д 
убрво га охрабри. 

Платон прочита писмо НИКИIјШIiО у Ko~jeM му овај иk:
по\рryчаваше lIIоздраве iк.раљевИ!liа ,~JIИnЭј, 'Pacmrтa 'се код 
АР.Иlcroтела 10 .обојици, па, после дужег прија'ГеЉJCIКОГ раз
совора, постави л.ристО!ГeJIy он;о питање којим је пред.усре
'Гао сва:ког уче,ника !Који је желео да С'ГУ'П'И 'у' њeгo~y школу: 
"KaiI{Ba ЗiНања ,lJJOНООИ!Ш са .собом, СИ'НiКо?" 

АР'Иlсто-rеле:с му са'општи потанко шта i е све научио у 
очИIНСКОМ Д\>,му од својих уч:итеља, иarrp:ича му како је БИ'о 
у Абдери код ДемОfк.рита и како га је овај 'У1ПVГИО да ма
СТИIТИМ ОЧЈИма посматра 'и проучава П'РiИ'РодJНle lПојаве. 

ПлafГОН се насмеши: "Да" кад бисмо своЈим ОЧ'ИlМа смелiи 
веровати!" 

АРlИстотеле:с разро'ГаЈЧИ очи а ПЛЭiТOIН му онда 'ИЗJI!OЖIИ 
OCHOВIНe при:нципе с.воје фиJl:Oзофије. K'aџt. је то VЧИНiИIо, за
lПита: "А како стоји, cim'кo, са твојим знаљем ~еометрије?" 

- "Како да ти Iкажем, У1Чит,ељу? - Опоч~тка бејах 
He)'IК, али од када дО'ђох, пре две године, овамо, много сам 
у тој науци напредовао; Еудоксос из Кни,ца беше МИ у њој 
учитељ." 

- "Еудок:сос? - Он је мој ђак и ваљан геометирчар; 
од љега си могао много научити." 

- "Мислим да сам у томе успео. Он ме поучаваше и у 
астрономији. " 

- "Он је и астроном, и то у. најбољем смислу речи, 
онакав какав тре'ба да буде." 

- "А какав, акО' смем да знам?" 
- "Ево видиш, 'синко. За драве аС11роно.ме не сматрам 

оне који, као Хезиод и ост~ли надриастрономи, посматрају 
излазе и залазесвезда и томе сличне небеске појаве, већ 
оне који су открили небеске сфере и њихову хармонију, што 
је, једино, достојно човека, просвеhеног духом 00110ва. А V 
таКве аСТРОНОме убра'јам и Еудокса." 

Аристотела 06ли блажен 'Осмејак. 
- "Ти знаш, СИНКО," настави Платон, "да ,су Питаго

р~јЦ'Иi замишљал'И сваку планету причвршhенVI на својој з'а-
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себњој сфери која је носи с'обом око Земље. Но Ta'КBDIМ прет
ставом не могоше се растумачити посматране непРавилности. 

у кретању тих -Планета, а нарOlЧИТО њихово повремено кре

тэње у.нащiД. Зато ставих МО.tим ученI::lЦ1!~а У задатак да 
и.сrrитају како би морале бити пораэ.мештане и псщешене те 
небеске сфере да при раmюмерном обртању сваке од њих, 
какво је правилно 'Обртање једино дост'Ојно неба, произиђу 
све неправилности кретања планета. Eyд~coc је, са њего
вих 26 хомоцентричних сфера, смеmтених једна ~ другу, 
решио тај задатак са мноГ'О 'ОштроуМ'Ности." 11 

- "Знам", рече АРИСТlOтелес, ПOlНOсан на свог У'Ч'Ите~а. 
- "Али је", настави Платон, "Еудоксос учинио неш.то 

што морам да покудим, и теби, сине, са'оrпurrњм. да не би и 
ти скренуо сличном -стра,нпутицом." 

- "Биhу ти, УЧИiТељу, од срца благодарая на та;кВОМ 
оч:инском савету." 

- "Кад се оно !На Делосу раЩУ1Кта куЖ'на .iе,щна боле-ст, 
ПОТ.ражише Делијци са-вета код пророчанства, а 00'0 'ИМ од
говори ово: "Удвост:ручите свој коцкасти жртвен-И'К!" - Не 
знајући како да 110 учине, обратише се мени, а Ја; ставих мо
јим ученици.ма у задатак да из познате дужи:не ивице одре
ђене једне коцке геометријским путем пронађу ДУЖИlНУ иви
це оне кО'цке к'Оја има тачно ДВICJICTPYК-V запремину оне прве. 
ЕУ'До.кс'Ос се fЮМучи са тим- проблемом, али га ;реши недо
стојн-им средЈСтви.ма, ИНСТјрум.ентом, механичк'Ом справ'Ом." 

- "Није JfИ: ТIO дозвољено"? 
- "Ни за живу главу! - 'Зашто, одмах ћу ти ра-сту-

мачити. Почеkу са једним питањем. Реци ми, СИНК'О, шта 
је то к.ружна лиmiја?" . 

Аристотелес даще беспрекор.ну дефИ1Ницију такве ли
није. 

- "Видиш, ,синко", рече M!V ПлаТ<Ж, "ти цм!:tШ савр.шено 
јасну претставу о томе .шта је 1'0' кружна линиi;:Ј., а -оо·ак је 
ниси доБЈЮ искуством. Јер сва'ки нацртани или на :који дру
ГИ начин д'Обивени круг има VBeK својих недостатака: и не 
одговара идеалу I<Jружне линије. Зат'О истинска кружна Jl'И
нија није оно што -си твоји.м рукама начинио или твојим 
чулима опазио, него оно што си твuЈим раЗi\~мm.I схватио 
и ""ени малочас твојом дефиницијом саопштио. Круг, то .је 
.if·дна идеја." 

- "Разуме.м!" одroвоЈ)'И Аристотелес. 
. - "Ca~a kеш разумети, сИ'Н'К'О. За!ШТО сам морао покv~ 
дит.и ЕУДOIOCа због тога што је УПО11Ј)ебио механИ!Чке справе 
за репiење дели}ског проблема. Таквим начино.м окриави се 
геомет.р.иј а IЮј а треба да се бави само вечН'ИМ но нетелеоннм 
cmшама ,Нattnега р а:зума. " 
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Платон је 'I:щставио разлагања а свом' системJVI идеа..лизма, 
Аристотелес је гутаа и упамтио CBa~ његову_ реч. Али 
кад .му ПЛатон рече да .пОООВ'И што су говорили, учини та 
Аристотељес на свој В.JIа,стити начИIН и дрyr.им речима, но 
тол:ико јасно, ОДР'еђена и таЧlНО, да га Платон зачуђено по
гледа, јер тако савршена научио 'НИје -говорио ниједан на
вајJliИlј.а њег.ове школе. Он полажи руку на Арнстотелово 
раме и рече М(У1: 

"Примљен си у моју шкалу. Уверен сам да hеш па
стати њен \Понос и њеНа! слава." 

* 
Седамнаест гадина беше Аристотел'ес ученик ПлатQ!Н1O~:... 

Он је волео и поштовао ИtCЖIрено свог учитељ а, а;,ля 'Н'И1.1е 
делио сва његова мишљења. ПP<Yl'ИвvреЧIИО му није, ДОдV'ше, 
ни.када, аJllИ је у повetp.Љивом кр.у.гу своiих пРиiатеља иза
ла3lИО на среду својим сам.QСТaJIlНИМ мишљењем. 

. ЈедЈНОГ пролетњег вечера, ,када је' 'V башт.и фИIJIозофа, 
како су АтењаШf наЗ/И1ВаJIИ nЛатQlНОВУ шкаJfY, седео са сво
јим младим пријатељима и уживао у благој месеЧiИlН'И, OCJI1V
~ивао славу ја и удисао балза.мни м;иrpис цвећа, рече Ари
стотелес свој'ИIМ ДРУГОВИlМа: 

"Па М'И'unљењу нашег веJIИiКОГ учитеља, најсзвршеJl1И'.1-и 
филозоф био би онај ка·ји lН'e би и.мао ОЧiНОr' вида, слуха НIИ 
њуха, јер би тада могаа да, несметано од свих ЧVJIlНИХ ути .. 
сака, живи и ужива у чистам свету идеја. На 'ја не биIx же
лео да будем ТОJfИКИ .мудрац." 

- "Драги мој Ар.истотеле", рече мv један ста'PIИЈи ДРW, 
"и наш iY\Читељ не беше некад, у своЈим МJIlаД'ИМ годИ!Нама, 
мудрац те. врсте. Онда се он, Кf;lЖV, бавио поезијом Иt писао 
траге)ЈЈИ1је, аЈЈЈИ их је касније ClПалио." 

- "Не 3IНaM шта бих дао, кад биос те тptaIГеДјИј'е имао 
овде iПред собом!" рече Арис.тотелес. "Кла,дио бих се да је 
њихова радња личила на врела ПЗЈр'НО купаТИJlО из којег се 
душа', опрана, О'Ч!Ишhена и ос.лобођelНа оююс Ч{У'J1iН!И1X !Пожуда, 
пење, така oкyIПана, !право у овет идеј а. " 

- "Не бр-ини се, брајко", рече му један од ДPVJГOBa. 
"живот ће ти, сам од себе, ПРИ1I1lPеМ1ИТИ к.љvчало ку:патило, 
а заТIИМ те полев.ат.и леденом водом, док се не рашчварlИШ 

као попара". 

- "Имаш, 'Можда, право, Д'РУ'же", 'Одговори му АЈ)'ИСТО
телес, "И зата баш и хоћу да се науживам жив'ота док му Јје 
ј ош ВP~Me, а купат.ил.а нек онда спере 'са мој е душе сву њену 
натомилЗlН'y !ПутњицУ'." 

Другови се рЗiэиђоше, с-мејvhи се. 
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Аристот.елес је !У'ЖlЊваю све ·слас~. овога живота, а:ЈЈЈИ 
се ТРУДIИО да у ПлаТОlНовој школи науЧ1И све што је она СВIQi
јим ученицима пружала. Све што .је онде чуо, ПРОМ!И!СЛИО би 
и својом главом и просејао кроз своје решето. Али је у 
својим предаваљима, која је држао у Пла'ГOlНовО'ј Академији 
и .којасу биJlla чувена и одлично посеhивана, избегавао да 
дође у lНесу.ГЛlаЈCШlN' са утчењемсвога учитеља. ! 

После ,с.мрт:и ПлаТО!lюве Аристотелес оде у Ат.аJPIнеу;с, а 
затим у Мит.илене. Ту доби од ФИЛИlПа, који се у мeђyвpe~ 
мену попео На краљеВICJК'И престо МакеДОНИ.iе, пиюмо у кО'
јем му овај поручиваше: "Нека ТИ j~ знано да ми се СИIН 
родио. ЗахОО'Љ{YIјем боговима не само 3бог тога што МIИ га 
дар ов аше, већ још више због. тога што ми се ро~и док ти 
ЖИIВИШ, јер се надам да ће се, васпитан у твојој школ:и и .по,ц, 
'ТвО'јим руков oдCТIВ ОМ, пока'з.ати досто,iНИIМ пр.естола који га 
очекује." 

Четири 'ГQщине биlО' је Аристотелес учитељ Александров. 
Кад овај поста .пУНQлетан, оста Ар:иcтo:rелес Још три године 
на KpaљeВCIКoM двору у Пели. За то време изгуБИЈШе Гp'IЏf, 
битком код Хајронеје, своју независнО'ст, Филип би убијен, 
Александар /Се попе на к:ра'љевски пр.есто и пође, као ВРХОВ
ни ВОђ Македонаца и Грка, !На свој вељИlК'И поход у Ази~iу 
и АфрИlКtY1. Док ј е он О'нде ствара'О свој е цapCТIВo, оде Ари
стотелес у АтOO'V да онде оснује друго једно вел:ИiКО цар-
ство,. царство ,наука. , 

у АтеН1И QtГвор.ИQ је Аристотеле-с у Ликејону, тако назва
ном по СУ1Сед'ном храм.у АIl10ЛОНв. Ликејоса, своју филозоФ
ску школу. Ђу је, шетај}"hи. се 'по њој горе доле, учио своје 
ђаке, ту је написао свој-а дела о спознању света. 

Два различита пута водила су га Н8IПред: научио РI8IЗ
мишљање и ИЈскуство. Он пође ·спочетка прв:им од ОВИХ пу
тева. Да !На ње.м:у не би пок,Л;ИЗlНУО, већ ходао СИГУР'Н1ИМ ко
раком, створи он свој!у науку .о законима ищраiВlНОГ мишље
ња, св'оју I]росл·ављену логику. За11И1М исп:ита, проницљивим 
својим погледом, учења својих п:реТХОД'НИlКа. 

Два lН'ајЗlнамеНИТИЈја фИЛOlзофскаОИЈстема онога· доба, Де
.мОКРИТОВ СИЈстем материјаJIiИ'зма и Пљатонов СИЈстем идеа
лизма, Iстајала су, неПОМIИ,рљива",.меlJy собом, ту цред ње
говим духоlВiНИМ погл·едом. Две, преко с:ва'ке мере заOlштое
не нaV/Кe, од којиос једна сматраше и саму душу за матери
ја·лну, а друга ,c8Iмo оно нематеријално за стварност; обе 

. нау\ке створ'ене у нз.ивном ty'Вepeњy анТИlке да се сушт:ина ства
ри и ·света може О'ТiКрити јед!Ним јединим замаrxом. И Ари
стотелес веРОВаЈШle у ту могу.ћност, И пође, својим ,оисте
мом ра:ЗВИТlКа, средњомстазOlМ између путева Демокрита и 
Плаfl'она. 
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он се <:alГљаси ,са Плаroно-м 'У1 томе да, кад на стваpiИма, 
света не би бњло нечег општег, појмова', катеroР!И.iа, обmrn:а, 
не би било :ни ЗJlf.аlЊа о њима, но он не ЩЈиз.наваше (:тв·ар
ност ТQМ ОIИIlтем, идеји, но појединачном, ИНДИIВидуи; пО'ј
МОБ:И ДОJI;азе ,що стварности само путем ствари. На ствари:ма 
се могу раеЛ1ижо~ати оБЛlИК и материја, али ·се ови не могу 
о~вој,ити једно од другог, јероБJlJИiКа не може бити без. 
материје, а ове не без облика. Своiим 06JFиком постаје ствар· 
оно што јесте, док је ifIpeIje, nРИСV'СТВОМ матеРиiе, посто
ј:ала само мОО'ућност за то. Прељав ИЗ те I~ЮГV'ћ:ности у ства'р
ност врши 'се 'Кретањем. Да би OIНЮI 'НаЈСТУ'П'ИЛО, потребан МЈу' 
је п окрет ач, а овоме један такав исти. На IКpaiy тО\Га реда 
налази се непокретни IYfЗ/рок СБИХ кр·етањщ први ПОlКреТlаЈЪ. 

праискон св'их кретаља. 

у супротности са Платоном, којlИ је, зtбог њихове вар
љивости, наша чула сма'11р'аю за потпуно НeII'оуздана, Ари-· 
стотелес је увидео да се путем чула 'ДОЛal3И до 'УifIознања, 
појединачнаг, а индукu:иiом до упознања општега. он је,. 
као и Демокриrrос, пО!Шао и путем искуства које га је' одвело 
природним нау;кама, како нам то ПОКаЈзујv њетових ocaМi 
списа који се баве MexarнЊKOM, фИJ3ИIКом, а'стр ономиј ом. ме
тео:ролorијом, биологијом и фИ3'ИолоrniОМ. Зато наМ његова 
дела претста1ВiJЬају, у својем ICИстема11СКОМ CIКЛIOIП'Y, в еличЗ/Н.
ствено ЗДаЈНи.i е :целокупног 3iНaњa његовога ,щоба. НедоCТIИ
жан као ifIОЛИХ:ИСТОР, АРiИlCтооелес је,свој,им описимat, спро
вео прв.и орг,а.ниэаторсК'ИI уређа i царства 'Наука. и дао му' 
ifIРВИ др'жавн'И устав. Си.тrном МОihи свога, р·аз.ума, поста он' 
шшчење духа науке, сунце ње:н:ог неба, oкoie је две хиљаде 
ГОД'И1Насвојом светЛlОШhtyJ нада1сјало 'све ост:а:ле његове 3IBe-зде. 

Само дванаест година учио је Аристотелес ученике своје' 
школе, јер чимст:иже у' Атену глаlС о uм!pти њего'Вот tП!И'Томца. 
Але.:юсандра, мароадЈе он, {)IПТУЖе.н од своЈих завидљиваца, и не
пријатеља због је\ретичкQtГ учења, иanуcтиmи lНооахв'аlЛ'НV ва-· 
рош да се она, као он.9 оОа COIКpaTOM, не би поново огре-
шила 01 ФИЛО3оОфиiју. ' 

Беше ле.п летљи дaiН када се Ари.стотеле-с опет попе на. 
дкрооолу да јој У'Ч'ИН'И своју QlПРОJШlТ'а.i1lJV1 посету. У њеГQoвој 
души пробудише се давlНашње уtCiпомене, и он ПР-ОЖИiВе још' 
једанпут све оне осећаје који га пре четр'десет и чети!р1И 
године овде потре-с'Оше. Кад 'ILри.crvпи :кипу боГИЊИ1Ном. виде 
он, у зрацима залазеhет сунца, црте њеног лица., измењене., 
разнежене. Она, га не ,гледаше сада опоро, већ са пу'н'о са
учешhа, а њене усне као да му гО'Вораху: "АР1истотеле! Ти: 
си ми вер'но и достојно служио." 

И то му роа'згали д.'YIШу. 
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Сада, ПOlшто сам се YfПознао са три Iнајослав'Ниi а грчка 
. фИЛОl3офа" lНЗ'меliе ми се, сама од себе, пот.реба да се OCBP~ 
нем још јоеЈ.:1;анпут на Њ'ИХ Ји да их међуа>бно у:пороеДИМ. Они 
ув'Идеше да река људских сазнања има, као и наш бујни Ду-. 
нЗЈВ, дЈВа извора. ЈедЗIН од њих зове се врело оп аж ања, а ДРlУ'
ги врело раЗМИJШfљања. Два разна пута воде тим изворима, 
пут емпиризма и пут рациона'Jr.И13iМа. ЕмrrиpизЗ!М је онај фи.
лозофаки нЗ'ЧИЈИ рада који сматра иокуство за једИIНИ извор 
сазнања, а по рационализму је извор смнањЗ' раЭ:МИ!IIJlљање. 

Видел:и 'смо да ј е ег:ипа:оска геоме'I1риј а била П;РlЭ.кТИ!ЧНа 
в ештин а, стечена хиљадугодишњим I«ЖVСТВОМ и сазнали QМ'() 

како ју је Пита:гора ПО'ДИ['ЗО дО степена РЗIЦIИоналне НЗЈуКе. 
Доказ његовог правила, поЭ'Нат свакоме, узоран је прњмер 
;рационалног расуђивања, а тек доказ да .су катета 1и хИ'Поте
цуза рав:нокраког п;равоvгЛЈОГ т.роугла инкомetНЗ17Г)абиJFне ве
.ЈLИ'чинепоказује јасно да рационално ра'суђИ!вање допире 
.даље од ис,ку.ства,. До тог са'3Нања -немогyliе је било доliи пу-
тем искуства и' 'МepetЊa. . 

у ПлаТОНOlВој lI11roЛИ стреосла је геометрија са себе ·све 
своје HetКaдaњe емпиријоске елементе и, тако цречишliена. 
постала аIПРИОР:И:СТИЈЧ.ка наука, СЗ'ЗИДЭlна на неКОJIlИIЦИНИ 00-
щте прњзнатих ста'вова, аксиома. Она је. као таква дeдvк
'ТИВlНа НIЭ.·ука, ПОС11ИГ ла иэ:ванредне и lНепобитне уопехе и по
стала уэором свих осталих наука. Јер као такву р'ацИOlна,IIНУ 
ЩiУКУ, какВа је гео.м·етрија. постала, хтео је Платон да види 
1{ 'све остале науке и да из њих избаци све што је нашим 
чулима у њих YlНeceнo. То изалаэи ја'сно из .речи које сам • 
. служеli;и се аутентични'М подацима, .ставио. у својој причи, 
ПлатOIНУ lY ~cтa. 

Захтеви 'Које је Платон поставио п;рwxваliеНIИ су и од 
:нај:вeliих наtyЧНика нов'ога доба. Када Је Њутн ЛИ1Сао своје 
I,ПРИiНIЦИlпије", дело недостиж,но по свом :научном садржају, 
дао му је обло}Ш( .који, у пу.ноЈ мери, задовољава те захтеве. 
Он је. и'сто ~aкo кзо и Еуклщц, ставио на чело свом делу не
KO~O дефИНИIЦија и три слаlВ'На своја ак,сиома. и на то.м 
темељу сазидаО ј е цело дело де.щу1Кl'ИВ1НИМ путем. 

Као аугор "ПРИНЦИiпиiа", Њутн је био И3'раэ;ит раЦЊQ
:н али ста, аљи је као прО'НалЗ'зач био и ,нешто друго. НИlКада 
не би О'Н пронашао свој закан гравитациiе да се није оба- . 
.зирао на чињенице, стечене иску.ством и опЗ'жањем, и да није 
УПО11Р'ебио Кеплеров.е законе, добивеlНе тим путем. И он сам 
био јеи юао' поамат.рач 'Исто тол'И'КО велик као и МИ1Слилац; 
'то доказују његО'Ви еюспеРИМ'е'НТи коЈима је с:ytнчеву свет
ЈЮСТ раставио у њене елементе, 

Платон не греIlFИ - и многи :НЗlУ'чН'Ик {е то сам ИоскусиlO 
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~ да се затвореНИIX очију може, без обзира 'На све чулне 
утиске, добр.о :и дУбоко р аэмИ'ШIЉ ати , али да се иапита при
рода, MQPaмo их, ка-о што ј е то ДемOКiРИТОС захтевао, држаm 
ОТВQрене. ПJllатон је погрешио што је lПPезрео извор И'СКуства 
и Iније хтео да ,се .на њему на'l10ји, него се il1'ову.юоо у свет 
ЧИiCтих и\де~iа·. Њe~OB суд је би.о једностра'Н, и' био би коБЗЈН 
по :развитак науке, да остала два велика филозофа њeгQ
вога доба, Демокритос и АрИ'-стотелес, 'Не беху дJPIY'ГOT МИ
шљења. Зато .морам да се .oBoi двој1ЩИ поново ·вратим. 

ПочеruУ'са смешљивим филозофом. Са ~им ме је, јOilII у 
мојој .младосТlИ, упозна.о ВиЛaJIЩ. он је у 'соојој "и.сroрији 
Абдерњhана" . причао како С!У' се два највећа природ!њака оно
г.а доба, 'џемоюритос и ХИlПоюратес. са:ста..л:и у Абдери:. Но 
о чему су они при томе р аЗГQВ а.р али, о том нам !НемаltJiК'И кла

сичар НlИПI1та не каэује. "Њихови .разтовор'.", Taoo нам ,О'Н 
веJllИ, "били су, в ep.oв.aТIНo , довољно ЗаЈНИМЉИВИ да ·се при
бел'еже, ,али би нас то исувише удаљило.од Абдериiнiна коЈи 
су СТ'ВаЈР'НИ предмет .ове IIIриче." 
Њ за СВаЈКог И'Сторичара HaV'Кe састанак 'џе.мокрита и 

Хипократа је 'Н·еописaIНО З3ЈНИМЉИВ' догађај, због чега сам 
увек жалио што га Виланд 'НИ'iе описао својим мајсто.рск:њм 
пером. Зато сам, напослеТ'Ку, сам предузео да разгоВор тих 
двају природњака васпостав,И'М, КO!J)IИстеhи се иcroријским 
подацИ'ма о њиховим личностима и ПОГЛeдiИМаЈ. При ТОМ по
слу ;ПОДЛЈегао саМИlCКушењу да још 'Неке Д1}уте JfИЧЈIЮСТИ: 
ВИЛalНдових Абдери.hа'На у:плетем у своју ;пр,ичу. То сам учи- . 
нио да се њима мало разонод:им, а можда и зато IlII'ГO сам 

за ЊИIX.ове слабости :v. погледу јела и 'пиhа имао ви'Шle разу
мевања но трезвени Немац, 

Смешљиви фиЛ'озюф! - Зато што се на с·ве омејао, ШI
слила јб и ·судБИiна да има права да са ЊИiМ тероа. шегу; она 
од ceдaмд~'ceTa'К радова ДемО'Критових !Није ,саЧV1Взла ниједан 
једини. Кажу да је томе сам Дем.окритос б,.о крив: QН није, 
као остали грчки филозофи, основао својувласти'Т'у школу, 
није за живота обраhао на себе пажњу ши:роких KpVГQBa. 
Кад је био у Атени, није посеhивао онде њене слЗВIНе, људе, 
НИТИ говорио 'Ко је и како c~ зове. НИiе био ди.алeiКТИЧЗIP; 
нерадо ,се препирао, jerpi је сматрао да ко много речи т.роши, 
није у ,cтaHJlY, да М1ного миtли. Но баш због тога што не беше 
ла;кташ и раэметљивац, ја са.м га 'Нарочито заволео. Али нека 
ме то' осећање не спречи да о њему донесем .праведЗЈН суд. 

Морам, пре свега, да се ~аiJТитаlМ, имам ли права да га, 
као што ЧИlНе неки познати Иlсторичари филоэофије, ставим 
у исти ред са два највећа грчка Филозофа; CMelМO ли га с,а 
ЊИiМа он Y'l10реди.ти? Јер од Плато!На и Арњстотела сачували 
су се сВИ ЊИХОВ}f на.iваЖiНији ·списи, како су их. реч по реч 
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наПlИ'са'ли, а од Демокрита остало је тек неколико малих o~
ломака његовиtX дела у свед<учан.ствима других. Зар не би, у 
ОВЗlКвом случај!уl, сваки НЗtШ суд била, v неку р.УКУ, пресуда. 
ДOlНeCeiНa у ОТС'У'сТ'Ву једног од парничара? 

Но, да видимо! Прочитајмо протоколарне исказе оних 
што сведоче о грађанИЈНУ Абдере ДемOIКРИТУ, који .не хтеде 
да се појави ПQ'ед судом ПО'ТОfМlCтва! 

Тим иск.азњма утврђене су само ПOlНеке реЧе!Н'ице Демu
юритов'Ог учења. Да прочитам коју од њих! 

Демокритос је учио: 

"Из ничега не по,стаје ништа; 'ништа што 'по!;тоји не 
може бити 'У1Ништено. Све промене Koie оп ЭЈжа мо, у ствари 
су, самоспајање или раэјед;ињавање делова. 

"Ништа се не дешава случајно, веЬ. све' из свога узрока 
и неопходности. 

"Ништа друго не пост.оји до атOIМИ и праэни простор,. 
све остало је ·МlHeљe. Међу ,атомима нема кваоЛита1"ИВlНе 
ра.злИЈКе. " 

Кратке ре'ЧffiIице, али пуне садржаја, јер' СУ ЊИlма иэра
жена, кратко и ј ас-но, три основна закона наших садашњиос 
природних па)'IКа: закOIН о' неразоривOC'flИ материје, пр,ин.циll' 
каузалитета и основна преmоставка модерне аТОМИСТИЈКе. Те 
њег.ове реченице постале су признатим законима тек две 

хиљаде година после 'смрти Дем окритов е. У 'с'В'оје доба оне 
су биле ПQТlщтуте у страну учењњма плЗ:тонско-аlJ)истотелских 
школа које ,су тражиле у сваком збиващv неку! одређену 
сврху и целИiCХОДНОСТ. У с.редње,м веку оне нису уопште узи
мане у обзир, ДОК нису те,к у новом веку дО'ШlЛе до IПри
знања. Дем.окритос .је својИ'iМ учењем п.огледао преко глава 
ПлаТOIНа и Аристотела далеко кроз веКове. Његови списи crv 
се заГУ'били, аЈПИ ЗдЈраво семе његове науке пр еживеЛlO' је хи
љаде година да тек онда донесе зрео плод. 

А како је Демокритос дошао.до ,својих ставова? - по
сматрањем и ра'змIИШЉЭЈЊeIМ. Он је црпео из оба И:3ВIO/ра људ
ског саэнања. Он ниј е побегао као Платон из материј a'Jl1Нoг 
света, веЬ.' .се O'lliI'ГP'o загледао. у њега. И он је, додуше, УВИ
део релатlИl3iНl0'СТ наших опажања и тр'ажио размишљањем 

оно што cтвapIНO постоји. У том поглеАУ био је он изразит 
р ацион алист а, аJllИ је његов рационализам ишаю за ТИIМ да 
РЭЗМИiшљањем добије тумачење природних појава. Заrro је. 
пре свега, обратио па.жњу' тим поiавама, да би их тек после 
тога РЗЦIИOIНалистички објаснио. Ка'ко нам то ПОКЗЗIV'.iе спи
сак љегових' дела, што га јеСЭЈставио Диоте:иeiС 'ЛаерТlIЮС. 
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он ј е -био у исти мах и геометар и a1cтpoHoM, и географ и 
физичар, и метеоiр'OiЛОГ .и эоолог, и а.нато.м и лекар. Па .с'С 
тек од еМlпиричара, ПQlсматрача и при:родњаlКа уздигао до 

Филозофа, рационалисте, ащi материјализма и Qiснивача на-
шег данаШlЊег llIPирадњаltJlКог метода. ' 

АрисТ'сугелес је пошао другим путем. Причао сам да је 
пре свога доласка у Атену посетио Демокрита у Абдери. 
Марам да признам да се тај део моје приче не оснива ни на 
каюю:м историјском податку. Но IнеДОСТ8ЈТак такве историј
ске прибелешке не би, даказивао да та посета није учињена. 
Разлози који би оправдавали ову. по мом мишљењу оправ
даЈНу 'ILрет:поста'ВIКУ .qy ови: Де.макритос ЖИ!Вљаше још 'за вре
ме ,младости Ари:стотелове. кад овог обузе неО,дi()љ:ива жудња 
за науко.м. Абдера, где је онда Демокритос живео повучено и 
у 'тишини:, лежаше Iнаблизу Р-ОДНОГ ме,ста А:РИ1стотеЛQlВа. !Не 
даље но два дана ПЛQIВидбе мор'ем. Зато ми изгледаше СКОIР-О 
непојмљщо да. Аристотелес, жељан науке и п QIV1I<e , не оде 
до онда већ СЛamfОГ и познатог Филозофа. Но ,свеједllЮ. био 
АРИlстотел-ес у Абдери иљи не, видео Демоюрита ЮIИ не, он 
познаваше њег>ов' духовни лик и његова учења боље но мо
жда ико ДQУГИ. Но да 'Се .не бих суви.ше удаљио од исw
ријсюих. чињеница, ја сам боравак А:ристсугелов у Абдер.и 
ограни:чио на :некол1И1Ю да:на и упутио га одмах у Атену, у 
Платонову Академију. 

у Платоновој Академији постао је Аристотелес'. фило
зоф да би се тек каюн.ије изобразио и за природњака. И као 
такав био је некада врло' цење.н, аJl'И су новија КРИТ'ИЧlНа 
исrnитивања . ДOlКазала да је оо IIfa овом пољу био вищ,е 
ПРlИlКупљач и еНЦИКЛOiIIедиста но самосталан 'Иопитивач. Он 
је у -свом ИСУВИ1ше разгранатом раду објавио и 1VIЧења ко'ја 
су била 'il{:Jiгрe:шIНа, а 1К0ja су ое. заiШтиhе!На ње'Говим ауто-ри
тетом, одржала' вековима у науци, на велику њену штету. 

Састављен .ie читав СПiИ,сак таквих њег.ових ПОГ1Qешних уче
Њ8i. Ве.fiина од њих настала .ie 'На тај начин што j~ Ари
стотелес каткад I недовољно OIпажеНе чиње:нИlЦе JYlВршrrавао 

силом у ,свој претходно створени филозофски си ст-ем. шоо 
је квантитативно с-водио на квалитативrю. тражио СВ9хе и 
намере где их није било и што је своје проблеме решавао 
диалектичким -средствима. 

Ари,стотелос беше иеуВИJ.IIе филозоф. ла би могао бити 
бесrnрекор8ЈН природњак. Такав испитИ'вач природе беше. у 
много ве.ћој мери, Дем окр ито<: , .јер он се не даде заварат:и 
визиЈом неке сврхе, .iep ув:и:де јасно неминовност, каузали
тет, у при:роди, и у њој могуЋ.'fЮСТ да се природне пој а.ве 

5 
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исrnrrајv и обја<:н:е; он је свео квз.л-итаТИВIНе РЗЗJI'ИКе на ква!Н
титатиВlНe, као што то чн.ни и наша модерна фИЗIИIКа, он је 
загледао дубље V т,киво прњроде но АРИ1СТОтел:е{:. Демокр.и
ТОС је жртвовао очинако имање да види туђе земље, а Ари
стотелес није И'СКOptи'Ст.ио .iединствeцv приJLШ<V да t;;a Алек.сан
Дром Великим пође на исток да види нове оветов.е, већ оста
де V .Атени да се, раз.мишљајуhи и vчеhи, шета ПО ходни
цима свога ЛИlКејона. 



АРХИМЕДЕС 

Варош СИ:РаЈКуза, названа бњсером Сициля.је, доживела 
је у трediеи веку пре Хри-ста врхунац своје моћњ, бога:rx:тва 
и ЛeaIОте. ЗaJlI.IТIИ'tiенЗi ост.РВО'М Ортиm.iом, ,0000а,сапа iаким град
ским бедемима, гледа.л.а је она поносно 'на плаво JOIНCКO 
Море и на снежну Етну, ковач-ницу ХефetC'Тl()ву, из које је 
сукљао дњм и ч:vю -се чеК:Иh к.оваlЧев. 

Над Скракузом и IПРОСТlOаном њеном ОКOJIiИНом ВЈЩIЩ.9 
је .од 269 до 215 !Године пре IНOBe ере краљ Хијерон П .. За 
време његове више од педесетог.одишње вла-Дai8И!Не постала 
је СЩ)аа<уза пајлепша и пајвећа вараw целе Сицилије. Има
ла је див.них .грађевина, вештачких аквед.VКЗIГа KoiH су је 
снабдева.ли изворном водом OI<OIЛНИХ брегова, ИiМaJfа је и 
два ПРНICТаништа, север,но и јужН'о .од ОQ.тигије.МНоге лађе 
пл,овиле су овамо и одавде и Оба.вљаJre ж!њв Т'Ртова:чки сао
браћај са тима луа<ама Средоземног Мора. 

С ПРОJIеhа год:ине 257 УПJI.ови у rла,8IНО ПРИ!СТalННшге у 
Сиракузи в~лика јеДIIа лађа са 'llP'И ката1Же. Звала се "ИЗИЈС", 
доп.ловила је из АлексаН:П"'рије и довела изаславство eI'И!Пат
СКО'Г кр,аља ПТOIIDeIмаја Филаделфа,које је НOlCИJIOI њeгOlВo 
ручно писмо, у:пytено ХијероН'у. За дочек тог иза.сланства 
{)Купио се цео краљевски двор у свеузној ДЈ8орани дворца 
ЕуријаJIOlCа. Краљ Хијерон сеђаше па -СВОМ Пр,ест<олу, до њега 
његова супруга, а леtю и десно од' њих стаЈаху окупљени 
његова родбина и свита и великодостојн'ици ДРЖЗIВНIИ'. 

_ у одређe,tН'И час појави се у двора-ни иза,сла;нст.во ети
ПЗ11СКОГ юраља. Његов вођа и стареlПИ'На Еурњсте.нес прочи
та на глас ПИ/С'Мо свог влада!Р'а, упућenю ХијерOlНУ. У TQM 
писму назИ'Взше Филад'елфос Хијерона СВ'Ојим дРагим бра
том и ,саве3НlЮ<ОМ, напомињаше духовну СРОдЈНОСТ њИ'Хових 

двејiY1 држава, нащаXIНУТИХ хелеНСКQМ културом, ко.ја их у' 
међусоБНОј сарадњи оваплоћује и УЗд'иже, ГОlЮPаше о њи
ховим ЖИ!ВIим тр.говачким везама, извором њиховог благо
стања, уве,раваше Х!Ијерона о свом непоко.леБИ'80М прија
тељству и МОЈЬаше га да, као видљив энак и залогу T()IГ 

пријатељства, ПР'ИlМи Iпоклоне .што ће 'их ИЗЗСЛЗНCТlВО поло
жити пред његов престо. 

Хијерон одговори лепо смишљенQМ и ораторски изго
вореном бесе'.zџ>М да радо и са благодаЈР;НОшhу при'ма. по-
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КЛОlНе свог УЗВlИ!шеног пријатеља. ЧИМ он доврши свој го
вор, ОТiВОРИiше се широка врата дворане, а кроз њих поку

ља дYlгачка поворка' носача коiи унеооше и положише на 
СТОЛ'ове и столице iНенадмашно драгоцене дароое египат

ског краља: златне чиније, ибрике, шоље, пехаре, сребрне 
кондире <:а злаТ'НИ·м РУ1}{ат.кама, сребрне легене, бокале и ва
зе, разНlO драго камење, свакOВ!J)IСН!И д'PlVlГи накит од бисера 
и слонове кост.и, свилена ткива:. пурпvрне тканине, шаре.не 

hилиме - све се то БЛИlстало и осмеј.кивало у сунчеви.м зра
цима који кроз уске прозоре продираху у дворану. 

Сви ПРИСУТНИ беху за:паlЊен'и·· баСНQlСЛОIШOМ леПОТQlМ 
ових дарова; ,сам кр11Љ зину од изнензђења. 

Еуристе:нес, усхиhен овим СИJIIНИМV1'ИС!КOiМ кр·аљеВIСКИХ 
поклона, позва присутне да све изложене Пlредмете изблиза 
разгледају. 

Краљ и К!раљица сиђоше са престола, а иза њИЈХ нагрну 
цела св.ита да види он опњпа ·све ове драгоцености. Еуристенос 
пружи редом aвa.KOIМ од њих поједино з.латно и сребрно по
суђе право у р.уку да њом одмери његову тежиIНУ.· Његови 
пратиоци ра.сп.ростреше пред присутним ГOlCпођама скупоце
на ткива и бацише их у лепе наборе да би госпође .iасњије 
виделе како би изгледале хаљИ'Не, израђене од тих Т1}{ива. 
Оне завришташе од у,схиhења, и за трен ока одмени се све
чана 1lишина Koia је дотле ,владала у дворанщ жагором и 
усклицима одушевљења. 

Само једа!Н једиlНИ СИ!р'а.кужанин не учествоваше у тој 
вреви и гал'зми, нити се обазираше на изложене предмете. 
Он стајаше у једно.м ПРОЗОРCIЮм удубљењу и гледаше Ћty
теhи преда се. Беше још доста мла'д '- тек а'ко је навршио 
тридесету - висока раста IИ чела, дуге црне косе и ЦР'них 

очију; имао је упадљиво велик, али лепо щюфилисaIН грч
ки нос. 

Недалеко од његастајале су три дв'орске даме и за
бављале се раэ:гледањем и 'С1lPучном оценом изложених 
предмета. Најмлађа од њих, једна лепа плаву:Ш/а:, добацива'Ше 
му с времена на в,реме кради.мичне ногле-де, но он их и не 
примети. Она га юiпослет~ зов.Ну, из'говарајyhи његово име 
нај,слађИМ својим гласом. 

"АРХИiмеде! Зар не!hеш овамо к нама да видиш сву ову 
Јlепоту?" .' 

- "Има времена", одговори он. "Нисам нимало не'стрп
љив ни љубоПlИТЉИВ." 

- "МаЈНИ тог геометра!" рече друга од двOtp,сгких дама, 
једна црноiка, "OIН не мари ни за драгоцености 'ни за жене." 

- "Он нема, једном речи, никаквог смисла за оно шт'О 
је лепо'', додаде трећа од ДВОР'ских дама, vcnи.iа.ivhи устима" 
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да би ,прикрила, своје 'ружне зубе. Она беше већ зашла у. 
ГО\lIJине, па је зато своју проседеJIIV косу, обојад.исала риђом 
бојом. 

Отвореним .очима н на.чуљеним ушима Еуриcrеновим не 
умаче ,ни овај lН'.еЗ1Н'атни догађај'. Чим начу им~ 'Младрг човека, 
он ,му приђе, поклони се церемонијално пред њи.м и рече: 

"Врло сам .орећан, учени Архимеде, што те овде зате
кох! Имам да, т.и ИlCIIIоручим много ll1.оздрав;а првих научни
ка нашег славнorI 'музеј()IНа." 

- "Много ти хвала на томе!" 
- "Сем тога, имам да ти п:редам целу .iедну хр'Пу 

списа." 
- "Списа!", узвиснЈУ' АрхимедесООрадован . 
. - "Да, преПИlса I11рвокласних iН8\Ј'Ч1Них дела које је твој 

пријатељ КО!НОН, члан алеЮ:alНДријоког Музеј она, дао. И!CIIИ
сати за тебе на труба.ма па:пИIPоса." 

- "Немам довољно речи да изразим кOJIIИIКО ме то ра
дује и обавезује на бл·аlГодаrpност." 

- "Где и када бих, Архимеде, могао да ти доставим ту 
пошиљку?" 

- "О, кад бих смео да те замоJlИ!М: чим [Јре; горим .од 
HeCТlp[Jљeњa да ВИ'.дЈИМ и [ЈРОУЧИ'М те списе." 

Све три дворске даме, кој е су пажљиво СЛУ'ШaJIiе овај 
разговор, почеше да се КИ1коhу. 

- "Нисам нимало. неcrpпљив!", ДОВИ1Кну црнојка AipХЈИ
меду. 

- "Нисам 'Нимало щу1бопитљив!", д.ода:де риђО!Коса. 
Он им ОIфену љутито леђа, но. оне. се. смејаху даље из 

свег г:ласа. 

Архимедес се задржа подуже у разг.овorpу са Еуристеном. 
он сам је био у Алеюсандрији на студиЈама и про.вео онде 
најлепше ГОДIИIНе свога жив-ота. Тема за разговор беше у изо
биљу. Они се при крају тог разговора QоораЗЈу1меше да се 
,тру6е папироса ПOlШљу сутра рано у ста.н АрхимедlOВ. 

Риђокоса двор/ска дама ПlPИСЛV1шкиваше њњxQ'В разговор. 
з абављ ен а, тобож,' посма'llрањем једног тк'ива које је би.ло 
разастрто .у њиховој близини. Ка'Д се обојица ОПРОC11fше је
дан од другог, I()Jна ЗЮ'Вlну своје две пријатељице. Све три се 
повукоше у једаЈН' tytrao дворане. 

~з.НаЈМ све!", шаlПНУ и~' риђОКQlса. "А.рхимедес и:ма у А-, 
л·еКСЭ!Ндiрији своју веЛ'ИКу љубав." 

- "Своју љубав!", УЗВИ1<lН'У'ше обе друте на глас. 
- "Не вичите толико! ~ Знам и како се зове." 
-"Како? Како?" шаПо/'1'аху оне две. 
- " Демариста". \ 
- "Откуд знаш?", запита Il1лавојка. 



о 

"Пазите добро! ЧуJW.' сам како се Архимедес раСI1П: 
IНВаШ1е код Еуристена о мноrим својим алексаiНДРИ1јским 
:ознаници.ма; 'КЦ запита за Дема,Ј)'И1СТV ,. ан п.оЦРВе!Не." 

- "Јеси ли то добрО! ошiвила?", запита црнО'ј!Ка. 
- "Како да !НИСЗIМ! Његово JI'И1Ц6 поста ц,рвен() као oвai 

,гртач овде." И она П()IКаза руком на један' пурпурни кр.а
ьевски плашт, изложен међу поклонима. 

"Па да ли је то баш сигуран доказ?", запита плаву.ша. 
"CJ.Cy1IIIajTe, драге моје, и не YlIIзщајте ми ГУ реч! Видеhете 

ta имам право. Ка:д. му ЕуристeIН'eIC одговори да се Демари
:та у MeђYBPeмeнv удала за .ieДJНor. стари.јег ГOIC'IЮдина. Ар
(имедес побледе и побеле као ова СЛOlНова КQlCт овде." 

У6РЗQ иза овога пође цело Дру,штво у cyce~y дв.opaнlV' 
ta седне за :краљевску трпезу. 

* 
Дан иза тога сеђаше AIpx~медос, пошто се за свој изо-

~aJНaк :на дВОРСКИМ ·свечан.остима на неки наЧИIН И3lJ3llНI'ИIO. V 
:оби за рад свога дома. Поред њеroве наслоњаче стојаше 
једна ПОВИ1сока ОIфУ'Гла корпа, слична бубњу, налуњена ТОУ-
5ама папироса, смештени:х усправно у њу. Аrpосимедес је из 
гекорпе вадио једну по јеДЈНУ трубу, О'азмотавао је и пре- . 
~ледао. Кад при томе наиђе на АРИЈстотелов спис "Механич
КiИ џр:обле.мм", OIН ое задовољно lНаlсмеши:: "Е,. то сам \г.pla!
жиi~ јер не могу своју ззnочету расправу да довршим и да 
.М·м, из руке пре но 'што се не уве.РИм ~a ми СтаГИ1ричанин 
ftиј~ преТlJ)чао преко пута." 

Он поче пажљиво да чита Tai СIШС. Кад ·сmже до OIН'Oг 
места где. 'Аристотелес говори о щЈООлему. ПОЛJV!Ге, он га 
прочита три пута. . 

"Ч'У'дЈНо нам изглед>ЗЈ", ТЗК'()I је на.писао Ари,стотелес, "шtrо. 
се пред !Нашим .очима дешЗВ;l на IПРИРОДан наltJИ1Н, али чемv 

не знамо прави узрок: ТЗ'КО, !На пример·, да мање' савл.аhv.је 
веће, да мa:JbIИ TeQeT ПOДИlГне'веhи од себе, и·' сличне п.ој аве 
кој е се зову механичкима. У такве логИЧП<е пorrешкоhе улази 
и проблем полуге. Јер изгледа НеЈРазу'МЉИВО да се веhи те
ретможе . помери'l'И М'ЗЊОМ силом, све Ю1!Д се она, пOВ\J)lX 

онога терета, OtПтерети и том ПOJIV1Гом. Ко &ез полуге не 
може померити ка'ка-в терет, помериће 'га лаlJ<О кад МIV' с,е 
,ПРИдiOда и терет полуге. Узрок свему томе лежи у прИ:ооди 
самог круга, и то .на врло природан ,начин, .јеР није иер'ЗЗVМ
љИIВО да из 'ЧУ'дноватога прои.зилази iош lНеШ1'() ЧVДlIЮватиiе. 
А то се дешава 1<IO\д круга. orн яаcrаје нечим што је поюретНо 
и нечим nrrо је непOlМИ'Ч1НО." 

Кад прочита ово место у CnlИоку, Архимедес н.абора сво
је високо чело·и рече сам себи: "Нема сумње, АристотеЛ6С 
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УЈме да ПРOIН'ађе и постави проблеме, али \Не уме да их реши. 
Он ми JmЧИ !На JlIOВачког псак.оји је у стању да нањ)l!Ш1И див
љач, аљи којlИ нема способности да је истрајно вија њенИ'м 
Т;РЗIГом, јер ЊУlllIка СУ1Више лево и десно доксасвИ'М не изгу
би прави 'фаг. То јасно доказује ово Mecro његовог списа: 
оно 'има фиЛ!Озофске aJIIИ не 'на'VЧ'Не Вip'еДНtости. Нањушио је 
jeдarн пробл·ем, али га није решио. Да би се дошло до поiг
ПУ'ног, :кв а:нmитатив нюг, а не еам'О квалитатиrвног 'Р'ешењ\а~ 
ва.ља }'Iпотребити друга, геОметриј.ска, а не фи,лозофска 
средства. " 

АtpХИlМедос је :rnpоблем Il1ioJJIYIГe ,решиО' у ·својојглави дав
но Щ)е но щто ј е ПРОЧlИтао Аристотелов СПiИlC. Сада, када се 
уверио да га Аристотелес iН'Ије пред-VX'ИТРИО, оtдлУ'ЧИ да сво .. 
је ре:шење ПOlНlOво испита, па да га стави на хартију, пре но 
што "Из.ис" ОТЛЈЮВИ из СиракV'зе. 

у .OIНO доба била је ха!ртија, iIIalПIЊРОС, петка и оку,поцепа 
рО'ба; .Архњмедес ју .је набављао преко своilИХ пријатеља из 
Алеюс андр иј е, њеног главног СТОВЗЈришта. За прве покушаје 
при својим ИlспитивањИlМа није се А!рхи:медес служио ни хар
'Гијом, ни во.шrганом таБЛ'ИЦом, веп јеД1НlИМ lНароЧ'И'J'IИМ столом, 
удешef:rим за, ц:ртање и писање. Један J)lИМСКИ мозаик пока
зује нам како је ИЗГJIедао тај Архимедов сто. Имао јеТlDИ 
ноге и црну KaMeнtV' плочу. Поред њега налазио се je~aH 
земљани ћуп, напуње>н чист.им белим песком. АiJ)химедес је 
само требао да, слv-жепи се ј еДiНИМ малим сиrrом, ПOlCIIе ка
мену плочу стола' р'авномерн.О танким слоiем тог песка, па 
да \На њо.ј црта: 'и пише. JeДlНa ПР'а'ва, широка и углачана ле
тва, која је На својој С'РеДИ'Ни имала рукатку, сЛ'Vжила му је 
као лен>ир, а друга iед:на, која се обртал.а око тешког олов
ног ослонца и имала поюреТ'НlV' дрвену ПИiCзљку, служила му 

.је као шест3iР. Ка;д је желео да .нацрта праву линИ/ју, Архи
медес је положио свој лењир на песак и повукао Дјрвену 
писaIЉiКУ поред њега, OIНa ј е ,при том на с·воме путу отрла 
песак и оставила, за собом јасан ЦpiН'и траг. А ка,д .је хтео да 
нацрта круг, учинио је СJIIИЧНО сво.iим шестаром. На тај на
чин могао је да. ц:рта све гео:ме11Р'Ијс~е фИlГуре средС'Т'Вима 
која. су тада, једиН,а. била доз'Вољена у геометрији. А кад је 
посао ДОВРШЊОЈ слике би избриса!о четком, па ПОС!У!ВШИ ПЛ'Q
чу поново песком, 'могао .ie да црта нове. 

АРЈСимедес примаче једну столичицу том ,столу за црта
ње IИ H3iЦiJ)Ta у његовом песку једну ДV'Ж, па је преполови. 
"Ово нека буде", рече О\Н, "једна хоризонтална ПО'JI!Vга, обе
шена· у својОј оpetдшrи." Оп оз.н:ачи једном цртицом место 
на којем је она била обешена и нацрта на оба њена Ј<раја 
два једнака терета, претста.вљеlНа правоvтлима. 

"Ак.о OIптереТ'ИМ',ОВIу! полугу", раСУђИiВаше оо, "на оба 
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њена юраја једнаким теlP'етима, остаће она у равнотежи, јер, 
због њеног симе1'рИЧНОГ обли.ка и распореда оптереhења, не 
постоји никакав разлот да се она ,Hanнe на jeд:нv или дру,гу 

СТРаЈНУ. JalC1Нo је: једнаки терети у је,щна-ком отстојању од 
OIслонца држе се у равнотежи." 

Он размисли маљо, ,па настави: "Ја смем, из разлога си
метрије који сам малочас применио, средину ове полуге оп
теретити произвоЈЫНИ'М теретом, а да ,тиме IHe пореметИ'-ч 

равнотежу. Могу тај терет, обешен испод соедине ПОJr.VlГе, 
тј. оног места где је она обеШelна, по вољи увеhати и сма-
њити, а да 'се ipаВllютежа !Не поремети. , 

"И ово је ја'СНо: Ја с.мем, без ИКЗIК'Ва поремеhаја рiЫ31Юt
теже, да један од ових двају терета, обешених на крајеви
ма Щ>Jrуге, замеlНиМ другим једним једнаким теретом." 

"Е, па лепо I Тај терет нека изгледа овако: Један танак 
чврст штаЈПиh, који нема своје влаlстите тежи!Не, а чија је 
дужина jeДlНaKa дужини полуге, нека носи на оба своја кра
ја по половину замењеног терета. Обесим ЛiИ аред'ИIR'Y тог 
штапиhа баш ,на 000 ме'сто где је висио щ)еђашњи те.рет, 
равнотежа се неће пореметити. Обешен'И пrrапиh, симетрНIЧ
но оптереhен, заузеhе ВОдораван положај, а и 'сама прво
битна ПОЛly['а остаће у равнотежи, јер је уклон!:,оои терет заr-
мењен теретом исте теЖИlНе !и обешен на истом месту." 

Архимедес !lIaЦlрта испод пређашње 'СЉИ1Ке, једну НОВ'У 
која је предочавала 'Оно што је -сад баш смислио. 

Првобитна полуга, обешена у своЈој средини, Н()Iса'Шle на 
свом десном кр'ајусвој стари тер'ет, преТСТаЈВљен право
углом; испод њеног левог краја беше обешена средИ!На оне 
нове, додат е полуге која је имала ДУЖИlну OIНe прве. Та нова 
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:полуга lНосаше на својим К!ра.iевима два једнака терета, прет
стављ-ена мањим праВОУГJIlИма, пошто је сваки од њих био 
<само iПОI1IОВИiНа онога К'о.iи је био обеШ1ен на тој СТРalНи пр
:вобитне IlЮJJ\YIГе. Десни од тих Maњ~ терета ви'Сио је тачно 
испод ·среДИlНе ПРlвоби.11не полуге, а леви .ie од те среДИ1Не 
био удаљен за .целу дужину првоБИТlНе полуге. 

"Е, .сад могу", тако расуђиваше Архимедес, "зами(;лити 
да сам међусоб:ю ОТСТО.\8ње тих двеју полута, положе:них 
једну изнад ДР\У'Ге, по вољи см ањи о, па могу замИ1СЛИТИ да 
се оне доди.Ру.iу. Како оне то чине дуж цело;г 'СВОГ прекЛОI
па, .мог.у заМИIСЛ:ИТИ да су оне, дуж њега, прилепљене једна 
уз другу; тим се ЊИlна раВlНотежа lНeћe пореметити. Шта сам 
тиме добио?" 

он нацрта jeдlНy трећу СЛИI<!У'. На њој се видела.iедна 
једина полуга 'коЈа је била један и по) пута дужа но полуга 
претставље.на на првој СЈЕНци. Њен десни Klpaj носио је свој 
стари веJI.IШЩ терет, а леви крај онај :нови терет, јеДlиак по-

ловини великог. Полуга је била обеше.на у т.ачки, ·yдavьeH.oj 
за треhшIy њене целоку.пне дужине од њеног десног юраја. 
ПОД том тачком био је .обешен други ОД двају мањих те
рета. 

Архимедес уЩ)е поглед у ту нову слику. "Овај .мањи те
рет", рече он, "који ВИСИl испод оне тачке полуге тде је 
и она сама обеШelна', МОСУ, према .он.оме што сам маљочас 
рекао, УКЛ0lНИ1'И, а да тиме не lПореметим равноrrежу." Он узе 
четку у Р!У'Ке и пребриса правоу.гао .који је на том .месту 
бњо нацртаН. 

"Сад сам стит ао" , рече задов.ољно, "до -свога циља. Овде 
преда мном стоји једна полуга у ·својој .раВlНотежи. Она 
носи :на свом десном к.рају терет који је двапут ТОoJlики као 
.онај на левом крају. Та два терета Дlрже ·се у/раlВнотежи, а 
њихова OТIстюјања од ане тачке у којој је полуга обешена 
.обрнуто су ПРOlПорциО'Нална величи:ни тих терета .. " 

ИсТiИМ начином ко.iи.м се до (;а'да lСJЦylЖИО, замени оо .ма
њи од та два терета са д'Ваiош маН;>а . .од коiих је сваки 
био тачпю половина уклоњенiOГ; један од 'l1ИХ терета дOiђe 



под ОНОг места полуге на којем је OIНa била обешена, па 
могао одатле УКЛОНИТИ, други од тих Tetpeтa беше 'Од 

г места четир,и пута толико удаљен КОЛИlКо велiИI<1И терет 

дес.ном крају полу,ге. И овога ПуТа .су oТiCTojaњa терета 
ља обрнуто пропорционална њиховој теЖiИни. 
Тако је Архимедес пронашао и· доказао закон tlюлуге, 

из овога ПРОИЗИђоше нова ,сазнања.. Архњмедес lY1Виде да 
а тач'ка полу.ге где је она обешена лежи у ВеЈЈ)Т\Икали те
ЮШlТа тих двају терета. Полазеhи oдaiВдe, .успе он да од
ди теЖlИшта разлиЧlИТИiX геометријских фигура. паралелv
ама, 1'роугла, трапеза, па и ca-МiOГ сегмента параболе. он 
едузе да ова та сазнања ИЗЛОЖИ. У ј eдНioj с.вој о.ј РЗIC.ПравlИ 
ПОШЗIJЬе је у АлеюсаlНДРlИју .сООм пријатељу Конону. 
Како ~Y Еуриqенес беше саопштио, лађа "Из'ИlC" тре

ла је да ПОђе за осам дана у Александрију; до тог доба 
фаде Архимедес свршити свој научни рад. Зато замот 
)г владара за дозволу д.а не учествује у гозбама и свеча
cТlЊМa, ll1IPиређеН'ИМ у почаст изаrCЛЩiICТIЩ егњпатеког Kpaљa~ . 
се баци 'На свој посао. ПреI<IИде га са:цо један једини пvт 

, одазивајуhи се позиву Еуристена, погледа њeгoВ1V' лађУ. 
"ИзИ'с" беinе у оно доба lНajBeћa лађа целога света; има-

је ДУЖИНУ 180 стопа, 'ШИрину 45t а дубину 43 croпе. И3 
х њених димензија може !Се израчунатИ и њещ-а !Носивост: 
70 'ГО.На. Архимедес прегледа тачно ту лађу, запаМ1Ћ ове 
~He мере и поЈедИIНОСТИ њене КOIНC'lЏV1Кције. Одмах посл~ 
га Вlpати се .свом послу. 

Осмог дана била је ~aђa спремна за полаза,к. Изаслаи-
30 еги:па1'СКОГ краља, П:РlНIМЉено код Хијерона у олроштаЈј
.i аудијенцији, вратИJIО се lНa лађУ у пратњи веJ.IИкодpcro~i
ка крљље.вюког двора. ТУ их почаCТtи Еурњстенес богатом 
ку,оком и ВИlНом из Лилибеorна, данашње Марса-ле. За не
ких осам дана Irnpонашао је наш аJIексаlНдринац да је то 
но не.надмашне садржине. 

МеђУ гости'ма Еури!С'ЮНовим налазио се и Ар'Химеде'С. 
1 му преда'де cвo.iIY расправу "О раВlНотежи" и неколико 
:са.ма за: -своје алек,сандријоке при i атеље. 
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"Пођи са нама, драги АРХИiмеде!", рече му Еуристенес. 
Архимедес га погледа з аПJIЗlшено. 
"Па носи JIIИ ми", нЗ/стави Еуриrстене'С, "сам рекао, Kalдa 

се у:поана,смо, да би радо посетио нашу престоницу? - Ево 
ти најбоље прилике за то." 

Архимедес се эбун;и. "Не, то сада није могуШю." 
- "Онда идуhи пут!" ..... рече ЕУРИlстенес. "До јесени ево 

ме ·С мој ом лађом опет овде." 
- "Вер!У1ј, не .могу да ти обеhам." 
- "АJIIИ твоји пријатељи те жељно очекују. они би се· 

неО:ПИlсано радовали А;а те опет в·иде у cвoioj аредНlН'И." 
- "Поздрави их љубазно све од реда! СудБИЈН'а не лежи' 

увек у !Нашим р,у.кама." 
оне три дворске даме ослушну.ше добро шта ова дво

јица говоре. Кад се редом ОПРОСТИ1ше -Ор., алексаНДР'Ијаца и 
из,њђсхше !На КОIJl}Ю, а лађа !Подиже своје котве и отплови из 
луке, рече риђ()IКоса плавојци: 

"Ни.сам щr .ИlМзла право? - Не може да прежЗtJIИ своју 
Демарис'ftY1!" 

. - "Имаш право!", одговори јој плавојка са оСузаМ'а У 
очима. 

Pњђo~oca .ie' ,помилова по. образу. "Не плачи, голvбице 
моја! Човек не може, све кад би и хтео, да живи без жене. 
ЧИМ Архимедес преболи овоју рану, ожениhе се тобом и: 
п6h.и онда пра,воу АлександриiУ да оној' пока·же да му до
ње није више стало. Знам ја, такви су мушкЗIPЦИ!" 

* 
Неколико дана после тога Хијерон зоВtнv Архимеда к 

себи. 
"Пати'М, дра.ги рођаче " , рече lrW он, "од неСЭЈНИЦе." 
- "Не осehаш ли се, краЈЉУ, добро, или те муче какве· 

бриге?" 
. - "E~" слушај! Позвао' сам СТРУЧiЊэке да процене да-
рове ШIГО ми их .ie Хије:рон УЧИlНИО. Њихова вредност .ie 
ба,снословна - а мој поклон, којим мора,м да му одroВОРИIМ, 
не сме би11И мањи." 

- "СИГУРНО!" 
- "Како да гаствари.м и OIJ1ремим? - MI:I ИiМамо овде· 

жита, дрва, В}'1Не и 'Рибе.у изоБИlЉУ, аЛ1И !Немамо куј}'1Нџија и 
ткача који би се могли мерити са алексЗ'Ндријtt<има и фе
ничкима."" 

- "Тако је!" 
- "Па ззгго размишљах без Пlрекида како бих свој.И1М 

вла,стити:м 'средствима У1спео да створим какав краоЈЪеВ'СКИ по

клон којега -се не морам постидети. Дођох, на rnослеmу. на 
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зами'сао да ДЭlДем саградити једну лађУ, већу и лепшу но 
што је "ИзИ'с", да је накрцам плодовима наше земље и по~ 
клон:и.м :краљу ЕГИ'IIта. Ти hеш ми, Архимеде, саградити такву 
лађУ; ставиhу ти сва потребна средства на раС'l10\llожење." 

- "добро, господару, какю заповедаш." 
Не беше то лак посао ОС1ЋарiИТИ краљеву жељу и запо

вест. Стари наРQ~И имали ОУ' у оно доба доста развијену гра
ђеЮI1НСКУ теХ1НИКу, nрад:или су храм-ове, КУће, прИ'станишта, 
Bo~oвoдe и лађе, имали добрих алата и мноI'1ИХ ИiOкустава. али 
се ЊiИхова техн'И'Ч'Ка делатњост МОГ8'ше кретати само у fПОЉУ 

'Тих искустава, али његову Ј.раницу не могаше прекорачИ'm. 

А лађа, какву је Хијерон за-мишљаю, требаJIа је да далеко 
наткрили све што је lНa том пољу било дотле 'Створено. То 
:оства:рити могао је јеДИlНО Архимедес. 
. Својим З.аЈюном ПоОJIiV1Ге и правилима равнотеже, АрXiИ
медес је створио нову једну .Iнауку, ,ста'I1ИКУ, главну гра,ну' 
механике, 'Крја је и дан данашњи основа модерне теXlН'Ик.е. 
Својим законом полуге решио је цео један низ техничких 
проблема и створио нова, силна, MohlНa оредства теХ!НИ1Ке. Он 
је ПРOlНашао pa3lНe зупчанике, завртње, чекрке. СМИlШљенOIМ 
комбинацијом тих елемената успеоО је да консг:руише раЗlНе 
машине, да унапред изра'ЧiY/На ЊИХОВQI дејство и да га по вољи 
увеЋа. СвеСТаЈН тога, он је, КаЈКо се прича, рекао: "Дајте ми 
ЧВР·CТV тачку у простору да подигнем целу Земљу увис!" 

Архи:медес је имао rrРИJIiИке да све те своје проналаске 
с у.спехом примеНiИ при грађењу нове лађе. Ту .ie ваљало ди
зати о'громне тер·ете, трiY'П лађ'ИIН саградити на копну, па га 
онда спустити у МIOpe, лађУ опремиТiИ, наоружати, наhи ар-ед
ства за њену пловидбу. 

Све те проблеме Архимедес је cpehнo решио, .јер њело
ва 3IНaњa IНИСУ БИJIа ,стечена само искуством и Iпредањем, она 
су била нешто више: нова 'сазнања. ЊеlГОВИ технички пројек
ти lНe беху табање по УТР11ИМ стазаiма. већ лет у неДоОКју'Чене 
висине. ТехНlИЧКИ пробле.ми, пред коЈима се у свом посЛ'V 
нашао, ОIПЛОђивали су ње'гову научничку проблематику, и 
обраТНQ,. Код њега је \ свако lНаучНlО сазнање било заметак 
једном технИ'ЧКом проналаск.у!, а свакоО те~ничко питање по
вод новом научном ,савнању. 

Хијерон му беше ставио, као што је обеhао, сва ПО'I1Pеб
на средства на ра1сположење. Са Етне је оОБОР-elНО толИ1кlо 

. стабала, колико би, ИlНаче било ДОВОЉНО за из·градњу 60 лађа 
са по три реда весала. Радило је 300 ДУНђ е:р'а , не урачунава
јуhи њихове помоhнике. За шест месеци б~о је труп лађе 
саграђен и пуштен у море. ПотцуlНО довршење лађе тр,ајало 
је још даљих шест месеци. 

Лађа је имала три 'сљрата, најдоњи служио је за vтoBap 
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робе, оредњи за 'смештај путника, горњи за борце. На шiлvби: 
је било ПОДlИТlНуто осам виооких кула; на свакој од њих сме
штене су убојне машине. ОКО лалубе обави.iао се јак ГР'У\ЦО
бр·З\Н са прорезИ'ма, мазгалама. Лађа ј е имала три катарке, и 
на њима се налазиле ЛаЈКше убоiне машине за бацање танад;и. 

Архитектоника спољнег изгледа лађе и њоо;их унутар
њих пр'осторија била је пове.рена ОДЛlИЧ1НОМ архитекти Архи
јасу из Коринта. Сва три спрата лађе била 'суопоља архитек
то!Нски повезана ЏИ1новс,књм аТЛЗ\НТlима који су на ,својим' 
·главаМа 'Носили дор-ски перваз са ТрИ1глифим.а и .метопИ'ма. 
Још раскошније биле су изграђене УНiV'Т!рашње просторије 
лађе; iНарочи~о оне с:редње'г. спрата. Њихов патО'с био је по-· 
кривен уметничким мозаиком, а њихови дува:рови били су 
обложенlИ нај'СКVIl10ценијим дрветом. 

Кад је лађа довршена и опремљена, она доби име "Сира
кузија". Хије.рон нареди да се натовари, што вилJl1е може,. 
житом, вуном, усољеним рибама 'И разним другим домаhим
производима и да отплови у Алексан,цРиW· као дар Хијето
нО'в Птолемају Филаделфу.· Онде доби ново име "АлексаiН
дреја". 

Хијерон беше веома задовољан величЗ\Нственим и мај
стор'ским делом сво'га РОђака, но најбоље му ·се допадоше
убојне машине којима је Архимедес нао.ружао своЈу лађу. 
Хијерон увиде да би ТЗlКве y60jiНe машине и њему добро Д'О
lIL7Ie, па \Нареди ApxI:IМeдy дасаГ'Ради таквих 'МаЈШJИlНа и за 
си:ракушку'државу. • 

Архимедес отпоче убрзо са грађењем таквих маШИ'На и 
размишљаше при том послу без престанка ка.ко да их V'Ca
врши и ПРOIНађе нове. Лук и стреле, какве су се донде упо
требљавале на Сицилији, усаврши на та i . начин што даде: 
луку апретњи:ји оооик, астрел'И .метални шиљак и ма,СИВНИliа' 
пераја. Поред ТО,Г обичног лука 'на'чини он и такав који је· 
има·о ·своје држаље и кундак, а личио на средњевековне пу
шке за бацаље стрела; на.з.вал'И су ·га .гастафрета. 

ApxiЊMeдec i е конструисао различите врсте машИ'на за' 
бацање ђулади и стрела, али, је код њих било заједничко да. 
се -сила за бацаоње !стварала напоном бивOЉlИХ ж'И'ла или вла
кана женске косе, увр.тених у уже. ДеБЉИ1на тог ужета зна
чила је то исто што и калибар наших топова,iер што је она. 
била већа, ти:м је и домет убоiнеспра:ве био замашнији. Ар
химедо.ве справе имале су све МОГУћне такве калибре. НајлаЈК
ша одњих, она која је по својОј ,снази долазиља одмах иза 
гастафрете, звала се еУ'ТИТОНОН, а касниiе .катапулт; она је "
бацала своје стреле у ниском лету 3 стади.iа далеко.. Палии
TQIН()!H, назван касније ба.тста, бацао је под углом o~ 450" 
камену иJllИ дрвену ђулсщ 4 стадијадалеко. ЈеЏIНОРУКИ палин-· 
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тонон, iНa3lВaH касније олагер, бацаоiе камење 5 стадија 
~далеlЮ. 

Једна нарoчwrа справа за бацање био је так'й Зван.и ман
гarнOH. ТО је lY' ствари била једна. врло вел·нка Р'а3'fюкрака 
полуга која, се обртала око своје хоризонталне осе, смеште
не између два висока усправна' баJIlВзн·а. У свом нормалном 
положају, та ,rюл:уга је ВИСИJIа између та два балвана; својим' 
.ДУЖlИ1м кр·а:кам надоле,збоlГ чега СУ ти балваН1И мор'аJI'И бити 
тако ду,гачки. Крadiи 'Крак полуге, који је изнад баtЛIВаll'la стр
'чао у; впс, носио ј е тежак терет Iпривезан чврсто )уза њ. Чим 
се. тај положај раlВiЊOтеже п'оре:метио, 'Iюк.рену'й се дужи крак 

'полуге, под дејством оног тelpeTa, наIГЛ'О V вис, па .се могао 
употр,ебити ·као праhка. којом су се на неприiаrгеља могли 
бацати JDОНЦИ, НаЈПуњe!НIИ запаљеном СМОЈЮм. . 

Архњмедес је своје велИ'Ке диза'JIице, употребљаване при 
.грађењу своје лађе, поеиначио Ј'. !У1БОiне справе на тај начин 
:што је ојача'й ЊОИХОВО брв:нoi и щюд:vжио га, а на ње'оов к'О
;напаlЦ причврстио чоо'Геле који~а се могло хватати далеко 
:уокруг. Комбинација 1'IИХ справа са зупчаником и чекрком 
.Д'ала им је огрОМ!Ну cнalГY хватања и п'Одизања. 

После дванаестоroдишње'г оваквог рада био је велю<!И/ 
.арсенал. Хијеронов I<'pцат пуlН оваквих убојних спра~а и по
.стао изложбом Архимедових IПРOlН:алазака. 
. Али ниј еДјНУ од тих маШИiна ниј е Хиј ерон за жшюта сво-

. ~Ta употребио 'У боју, јер остатак њeгo~e владави:не проте:че 
~y миру. Тек после њe'гolВe: cмp1lh ооековечи се та' оружја сво
:јомrrpименом у крвавом рату. Засада CV неvпотребљена ле
-:жала у арсеналу, а ЊИХОВС8'nрадитељ nOBVKao се у cвojiV' с'Обу 
за рад. 

Архимедес се ближио већ педесеТО.iГОЩИIНИ живота, и 
остао нежеЊle'Н. И3 године у годину ДОПЈI'Oвила је лађа, КОlју 
је.некад саградио, у Оиракузу, али се он не укрца у њу да 
-би пошао IY Алек,сандрију. Али без преcrаНК'а стајашеу пи
·сменом саоБР'аhају са алеюсандриским научни!цима·, к~iима је 
·слао и пО'свеhива'й своје рас.праве. ОНИ МУ, са своје стране, 
,слаше ,своје раоДове, снабдеваше га раэним научњим деЛIИIМа 
:и хартијом од па'пир·оса. Да би се таква ха,рт.ија могла про
язводи:ти и у њеroво ј отаџбиlНИ, затражи он из Александриј е 
семе ПЗIПИ'Ј)осове биљке и засеја га јужно од Сњракузе уз 
·реч.ицу Киане, где и дзон данашњи лепо успева. 

Свој И'Нжењерски п 03'И'В , у коЈем j~ створио веJI;Ика дела, 
напустио је -сасвим и .посветио се ИCКЉIу!ЧИВО Чи,стој lНаvци. 
Та 'смена .позива можда је имала и овај узрок. Дело технике 
је леп поклон са·вре.ме'Ниц:има који се њим користе н у њему 
уживају, а дело нау!<е ..намењено је покољењима и вечности. 
:у свом инжењерском позиву имао је АрХ:liмедес много са-
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радника, од обичног работара па до вајщ:~ског умеТ'НИка. Из-
, међу њета и његовог дела лежао је цео једаЈН слој rюоредни
ка, аJIOИ је он сносио сву одговорност за .Успех посла. Безброј 
шrтзња .mичне и материј алне прмроде мор·ао се 'V\Зњмати У 
-обзир, pac·npe утишавати, трвења избегЗ'ват~. чњм се беше 
ста'ВИQ1 у службу iН,aYKe, престале су {',ве те СИ11Не, 1Ю доса,д.не 

бриге, јер ·саща не беше вИ!Ше измеђУ њега и ње.гова дела 
нwка:квих посредника. Његова ·соба за рад П()ICтаllJ;е његово 
.властито цap'C1iВo, У које.м 'се није ,мор'ао бринути за цео оста
.ли 'CBeТl. Ту је био неограничени господа:р', лишен свих зе
.маiJbC'КИХ брига, ту је преживео двадесетпет мирни:х и ерећ
них година. 

у тој свој-ој изби Arpхимедес је решио цео . низ энача,ј
них и оснооН1ИХ пробiJIема. НЗЈПоменуту само на'.iважннје 
од lМiX. 

Пре но што је ико други смео на то и помислити, Архи
медес је ИЗ!plIIШЮ квадратV1>У параболе и квадратуру пужасте 
:криве коју је сам пронаlШао и која се 'caд~ зове Архимедова 
спирала .. Пошло му је за руком да У ПРОИ3ВОЉllюј таЧiКИ те 
криве КOIнстру.ише ње.нw тангенту. ИЗВDШЊО је квадратуру 
круга и' наша'о да размера обима и преч-ника - оно 'ШТо МИ 

'. 1 10 
.данас зовемо брОјем л - лежи измеђУ 3 '7 и 3 71' Доказао 

је да је ПОВipШИНiа, лопте једнака четворострукој пов.ршини 
њеног .највећег пре'Сека. При.cтtVIПио је и изра1fV1на.вању запре- ' 
мина раэних геометри{)ких тела, извршио је кубатуру лопте' 
и оних тела која настају обртањем кОН'И'Чних пресека. Дока
зао је да ЗЭlПреМ1И'На ЮV'Пе, полукугле и 06лице, исте основице 
и исте ВИСИ1Не, стоје у: размери 1 : 2: 3. Овај му се доказ '1'0-
лико допао да је зажелео да ·се V његов iН,адгр,06ни камен 
уклеше геометријска фигура тог доказа. 

Тако је и било. По тој ф!fГури Пlранашао је Цицеро .. када 
је 137 ,године :иза смрти Архимедове дошаQ у својству юзе
стора на СицилиiУ, гроб великог сиракужааJlJmа, сав обрастао 
жбуњем и коров ом. ' 

Сви ови пробле'ми које је Архимедес решlИО спада.iv .у 
област више математике, инфинитезималног .рачуна, прона
ђеног тек девеmаест векова доцније, кој,им је створена једна 
општа ,ме1l0ща да се такви проблеми реше по једној заједнич
кој ·схеми. Архимедес iНије ·ClIIочетка пронашао ТаЈКву општу 
методу, али је засвaiКИ од својих пробле'ма нашао засебан 
пут који га је довео циљу. И он је на,слуh;ива'о да мора по
стојати једна општа метода и предузео је да је пронађе . 

. Али га из тог разм·иш.љања тргоше @уги - краљ Хијерон 
позва га к t:еби. 
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- "Треба ми, драги рођаче, твој савет и твоја IЮМoh, со 
рече му он. 

~ "Стојим ти, l'осподару, на ра.сположењ!У' главом lt 
рукама." 

- "Поручио 'сам код кујунџије Диокла једну златну кру
НУ:И изме:рио му \На КЭЈНтарсуво злато, потребно за тај поса:о. 
Он 'ми д,онесе св-ој РУКО'ГВОР; 'показа1i.у ти -га." 

Краљ Дозва свог ризничара Еразистрата и З<lПОВеди МУ 
да донесе круну. Онда је пружи АРхиме.ц.у. 

- Врло леп златарски посао!" рече Архимедес, поема
трајуhи круну која је личила на ЛОВОРОВ венац. 

- "Да, и мени се врло допала", рече Хиiерон, "а и, њена 
теЖИlна једЈНака ,ie у дџам теЖiИJНli злата што га дадох ди
оклу. Наградих га краљевски и оТ!пу-стих милости'во. но неки 
дан ми доставише да је Диоклес Уlfајиоiедан део ЗJIiата и 
заменио га 'Сребром." 

Архимедес прегледа пажљиво- круну и замоли од Хије
рона његов З.'lатни пр,стен, а од Ера3'истра:та затражи је,д:ну 
вунену марамицу. Њом истрља прстен да би га ослободио 
његових споJыњхx нечистоhа; онда упореди lPeroB златни 
сјај са сјајем к,руне. 

"О, мој краљу", рече он Хијерону, "моје ме очи из-не
вера.вај'.У' и не могу да 'се на њих ослоним; нисам у стању да 
примети,м јасну разлику између злата крvниног и прсте'Н'о~ 
вог, тим ма:ње што поједини рели.iефли делови ЮРуЈНе пока'
зу ју, према различитом степену lblIXOBOГ осветљења, разли
чит сјај." 

Сад и Хијерон узе круну и пр-стен У Plvкe, али ни 'он не 
могадепронаhи икакву разл-ику у чистоТи злата. 

"Ја сам, драги рођа:че," рече он Архи.меду. ,,-седамнаеIСТ 
лета старији од тебе; па зато још маље способан зн оваква 
испитивања, али наш' Еразистраroс има млађе очи !но што су 
наше,' оне ће опазlНТИ :и оно што је Ю1IШkJма немoryћно." 

Ризничар Iнатаче пр'стен на -своју леву plV1КV, а КРУ1НУ узе 
у десницу па, приЛ;>убивши прстен у.з њу, стаде да ,ie обрhе 
овамо OIНaMo, пос.мат:рајуhи је 3IНалачким погледом. Краљ и 
АрХимедос пра.hаху пажљиво његову МИМИКУ. 

"Да," рече он после дужег посматрања KpfYIНe, "јасно је 
као дан да је злато прстена далеко жуhе IHO злато круне, ко
јем је примешано сребро. Разлика у ciaiy и у жуrnни ка-
зу је .ми да је од злата, одмереног за ЩJiУ'НУ, украд:ена бар че
твртина и замењена сребром." 

Краљ се пцщиже са CBOiГ седишта и викну: "Укра.дена че
'Гвртина злата? - Хуља, люповчина! - Тако да ми ПQдВалиf 
Дај га, Еразж:трате сме-ста 'У'Хапсити и предати џелату 
у pYKel" 
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- "Ако МИ., юраљу, ,ц.озволиш", рече ЕраЗИЈСтратос, "да 
ја, каоО одговорни чувар твога блата, кажем своје. 'мишљење 
о процедури KO.iy треба овде применити, предложио бих да, 
пре свега, конФиску.iемо правним поступком целокупно ње
['ово имање У к'срист д;ржавне блага 'не. па да га тек онда 
предамо џe~TY rнa даљи поступак." .. 

- "А како веш" , запита га Арх.имедес, "ДјОКазатИ' нов
чаЩVI 'СУМУ његове утаје?" 

- "О томе !Не бри!Ни! Признаве он све шго зажелимо." 
Кра'љ вуташе ЗЗiМишље.но. Оп је, дод.уше, био пргаве 

природе, али и'скуства његовог дyroг живота il10ryч:и1ШJe га да 

није добро попуштати свом гњеву. Кад се тај гњев У њему 
помало стиша, рече он свом РИ3НИlЦару: "Да, ми прстен. а 
к:руну'врат:и '/{, РИЗНИЦУ!" 

Кад Еразистратос оде, обрати се ХијерOIН Архимеду: 
"Како .мисJI!иш~ рођаче, о овој ствари?" 

- "Ти си, краљу, био целог свог живота правичан. вла
дар; зар би могао да на ОСНОВУ непоузда!Ног мишљења Ера
зистратовогосудиш човека на смрт?" 

- "Да ли је Еразистратово мишљење непоуздано?" 
- "Дабоме! Његова. процена количине утаје.нQlГ злата је 

произвооь.на и п:ретерана.· Јер каЈЈ. би цела једна четв;ртиrнз 
спремљеног злата била замењена сребром, МОј)ао бих и ја 
то приме'1"И'ТИ. Али како је он чуо да. ми своiи.м очима не ве
рујемо, .осмелио се да. нам каже што хоВе." 

- "Хм, 'Чуо сам да живи !v1 нооријатељству ·са. Диокл:ом." 
-- "Е па видЈИШ, краљу, на њеroве исказе не смемо се 

ослонити." 
- "Шта да се ради?", рече iЮpаlЉ. "Пр'авда, захтева да 

се кривац казН!и, а недужан ПOlштеди. Ко ве ми .моhи казати 
да ли .ie и У кол.и:ко је Дtиoклес гр·ешаiН? - НИlКО ДРУГИ но 
ти, Ар~имеде. Изведи м:и ту ст:вар НЗЧИ1сто!" 

Арх.имедес се прими тешке ДУЖЈНоСти да И3ВРШJi анализу 
злата круниног. он се даде одмах \На посао, узе из ризнице 
краљеве једну златну и jeД!НIY/ сребрну полу,гу, из.Рачуна гео
метријским путем њихове запремине и измери I\aJHTapoм њи
хове тежине. ПоделивIl/JИ те тежине ·са .љиховим запреминама, 
доби OIН опециФиЧiНУ тежину и злата и ср еб.ра. Оне су се зна
'ГНо разликовале једна од друге,јер су стаiале у' ipаЈзмери, 
35': 19, шТЈ() је зна'чиљо да је злато скоро два пута тежи ме
тал од сребра. 

"Теж:ину целе круне", рече АрХ'имедес сам себи, ,,'Из.ме
риh!y1 кантаром. Кад одредим геометриiским путем заiпр·емИ!Ну 
i<pylHe, онда М!огу обичном деобом иарачунати специфичну 
тежИIНУ OIног материјала o~ којег ie она направљена. Ако је 
та тежив:а једнака сп ецифиЧ!Нoi тежини злата, како сам је 
сад нашао, онда је KpYlНa НаЈПрављена, заиста O\R CVJВoг 
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злата, НОЗIКО је мања, онда У. К:РУlниима и сребра. 
Што год је ма.ња специф.ична теЖlШа маlfеРИ.iаJlа од којег 
је круна направљена, у roлико више има у њој примешанос 
сребра. Колика је примеса сребра, мohrи hv из те специфич!не 
тежине TaltJ.НO иэрачу.нати." . 

Он размисJI:И још јеД1Н'ЈОМ о свему таме, узе своју табли
цу од воска и ис:шоса је мжематичкњм те'КСТ'Ом. "Ево овде 
сам иаписао како c~ !lI'Pи разним мешаВИlнама двају матери
јма 'може изра'Чi.Y'Н'ати апецифич.на тежина те мetШаl8И1Не И, 
обратно, како се из ове теЖИ1Не може одЈРедИТИ та меШ1з:внна." 

Тако беше {;Ве .припремљеНо за решење задатка који је 
;L\рхимеду био поверен, ваљало је 'само израчунати запре
мину круне. 

Он је донесе у свој стан и . поче да премерава све њене 
ДеЈЮве и 'Н3IPа'Ч(YIНава њихове запреМlШе како би њиховим 
збиром нашао запрем.И:НУ целе круне. Но застщде на пола пута. 
Ти појед'И1НИ делови целе круне, а нарочито њени лооорови 
лиcrићи, беху неједнаки, .ноорави:JIIНИ, увијени, изр.езуцкЗ!НИ, 
час тањ'Н. час дебљи, па .је било тешко да се премере. Сред
ства која 'су му стајала на ,раОПОЛQЖењу нису му дозвоља
вала да врло ра3Н!У' дебљиlНY тих JDИCТИJiа премери тачН'о, на 
ДЈМку. А од та:чности њеroва рачуна зависио је живот једног 
човека. У том Сизифовом послу исцрпе Арх:њмедес свој очни 
вид и {;Воју снаг.у. 
~.' у так'ВОм бедЈНОМ телOClНО'М 'састоја'Нију и ду.ш.евној уту
creНOIсти попе се Архимедес на узвиши.цу в3Jlюши где се на
лазиО! краљев дво!р да В1Ратисвом владару KPIY'Н'Y и да му 
призна 'Неуопех свога посла. 

"Тешко мени!", ЗaкyI{а 'краљ. "КЗlКО ћу болан, остар'ео 
и :изнем.отао, да влада.м у својој држа.ви где варалице вуку 
мудраце за .нос а мене мојiИ ро+;аци остављају на· цед:и.лу?" 

Оборене гдаве изиђе Архимедес из IфЗ'љевог двора .. Ноге 
му клецаху, ·глава. тњшташе, а беше велика ВP\YIhИlНа 'Номо
РИIНа. Кад 'Се IHa.lje пред вел:иким зда.нијем варошког купа
ТИJrа шrго га је Х:ијерон .некада дао сазидати, а он сам га 
снабдео свим уређаЈем и удоБНОlCтима, Архимедес одлучи да 
онде освежlН своЈе УМОРНО тело. Он нареди да му се С'П1Реми 
када, напуњена свежом водом из изщ>.ра юриматС1К'ИХ бретова. 

Пошто ј е СКИlНуо 'свој е одело, А'Рхимедес закрочи у каду 
да се 'у' њој иопружи. При томе опази кюю се, у н/ст-ој мери 
у коЈој се он СПУСТЗlше 'у воду, пов.р:шmrа њена лењзше у 
вис. Одмах му би јааю: запремина ИСТIНснуте воде једнака 
је заlПРемини уроњеног дела тела. Да би, дакле, одредио 
зЭ/премину круне, потребно је за'јХ)НИТИ је у СУД, яаПЈУЊеЋ 
до обода водом, па измерити анај део воде који прецvр-И 
преко обода. 

Да, у 1'.0 не беше сумње. Архимедес, обраlZtован преко сва-
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ке мере тим свој.им прон ал аском , скочи као ошtрен из каде, 
заОГор'Ну се св\9јом ГOpњOIМ одеlюм, а д.оњу o~eћy и СЗlНДале 
;:шборави у купа!fИJIJY!. Он п.ојури., освеже.н и под.млађеlН, уз 
брег, RИ1ЧуЋи без престаlНКа: "Еурека, Еурека! Нашао сам!" 

Стигавши горе, оп саопшти краљу да ће поверену "у 
СТВЗip изв,ести начисто. . 

Тако је и било, али не беЗIНа"Гезања. Показало се да се 
прецуре.ла вода 'при заlJ)оњавању 'кр,у!не у њу не може тачно 

измери.ти. јер 'увек прецу:ри по која кап више по што би тре
баJIl(), а 'свака таква кап била је од пресудЈНО[' значаја. Но 
Архимедес прorнађе један други, поузданији пут који га до
веде циљу. После дубоког размишљања и уз примену заIК'О
на равнотеже коЈе. је пронашао, нађе он и доказа да свако 
чвpcro и нешу.пЈbtJшаво тело, уроњено у воду, изгуби од 
своје тежине онолико колико је тешка КG.ЛИЧИlНа в.оде што 
ју је при зароњавању пОТиснуло у вис .. То је, данас и сваком 
гимназијалцу ПО·3IНати Ар'Хи:медов за,к·он што ·га је он обја
вио у својој раЈСпр·а-ви "О пловеhим телима", којом је стно
рио' lНaylКy хидростат.ике. 

При:мењујуhи та i свој закон, заропи Архимедес KPY'Н'V 
у воду и !Измери помоdiу ос~тљивог KaiНTapa њен.У тежину 
у том њеном зароњеном пол.ожају: РЗЗJlИ!Ка између те тежи
не и њене тежине ~ неЗЗЈроњеllЮМ стању даде му тачну те

жину потиснуте воде, а тим IИ за.премину круне. Ка;д је. после 
свега тога, израЧу!нао СЈПщифичну тежину матерИ.i ала од ко
јег је круна била направљена, IНЗlIIIао је да је О!На са'мо не
знатно мања од c.nецифи'Чне тежине 'сув.ога 3Л!arrа. Рачvн му 
показа да од злата што га је кујУНџщiа ЛРИlмио .од владара .он 
није, као щто га је ЕраЗlOCтр,атос осумњичlНО, заменио једну 
четвртину сребра, већ само jeДIНy чеТРдесетину. 

Са реЗУJlТатом свота рачуна оде Архимедес краљу. До
зваше и Пиокла. Он приэнаде да је, таiЧ'НО V оно} количини 
КЗlКО ју је lИзрачунао Архимедес, при.мешао злату сребра, алIИ -
не У намери какве утаје, јер би у том случају си.гурно при
мешiо ви.ше, него из ј едног другог раЗДоога. Његова иску
ства су му показала да та мала .П'Р'И'моса сребра чини зцато 
ЧВр'шhим и жилавијим. А ту тајну евога .пропаласка не хтеде 
нИ'Коме да ода, ве.ћ је преhута. . 

Када је Архимедес и ту ствар испитао и наша'О да је 
злато круне, заlИста, ОТIПОРIНИ.iе но СУ'ВО злато, а да тај вишак 
отпорности вреди ону при.месу сребра, 'па дS). се због тога 
може одобрити V виду !Награде IIIро.налазачу, ослободише Ди
охла сваке казне. Архимедес предаде се сав СВО1јим геоме-
тријски'М ИCIJlИТивањима. ' 

у неуморном РЗlду и беспр-естаном размишљању, залаза
ше Архимедес 'Све дlYб.ље v велике проблеме геометрије. Пред 
ОЧИ1ма његова духа отварила се 'Нова jeДlHa обла:ст матема-
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тике, интегрални рачун. Да је у њу бuо дубоко зашао, до
казује његово недовршено или можда само окрњено дело 
,.Ефодос", чији су остаци, као што сам и:сщ}И'Чао V Mojoi 
"Васиони' и вековима", тек иедэВiН'О пронађени. Докле је 
Архимедес 'стигао на том IHOВo.м путу, не 3IНa се, јер су ње
гови последњи 0I1ИIси, каоО и он сам, пр;опаJIИ Уст!рашном ви

хору 'који је оrцytстошио Сицилију. 
После Хијеронове смрти десише се велики Iпреокрети на 

Сицилији, на којо, се СyiКооише Римљани и КЭiQТажЗIНИ. Унук 
и наCJiедЈНИК ХијеРОlli'OВ, Хијеронимус, ко.iи 'стаде на cТipaHy 
Ка.ртажаНа, би оборен ,са престола и уби.iен са целом својом 
породицом. НасТ'адоше крваве партијске борбе. Сиромашни 
сталеж, непријатељски РЗiCПОЈюжен према Римљанима, узе 
ВЛа!СТ усвоје ру.ке. На то KPeElY' РИМICКИ вој:ок'овођа Марцелу:с 
са целом својом силном вој,ском и МОРlНарицо.м против Си
ракузе. 

СИР'аК!у1ш!Ка војска и флота беху исувише сЛ!абе да, би 
смеле поделити мегдан са РИМ!ЈЬа'НИма на отвореном пољу 
или на пучиН'и мора. Но, успркос свему томе, становништво 
вароши не КЛiQНУ д.УХОМ, јер' онде ЖИВЉа!Ше iO!IIIl OIН'aj .iедiWНИ 
који беше у стању да се одупре римскоi вој:сци и фЈ110ТИ: 
Арх.имедес. Њему поверише одбрану ·В'ароши. Убоiне .маши
не које је он некад 'саградио бише истурене !На ГРа!Доке зи
дове, rroдигщyrrе још за време тираJfа lIИОН1Изија; око њих 
се окупи мом:чащ и на'ГОМiИла ђулад. СтаPIИ инжењер је рве 
то на\дзиравао и наређивао шта треба. Он саг.р·адИ и нове 
убојне спр'аве, а на гр·адск'И.м ЗЩЦOlВима подиже дрвене гале
рије, наТОВЭlPelНе тешкИ'М камељем, а !По:дешене тако да се 
цео терет ЊlИ'XОВ могао сручити у дуБИIНY једним по~е-
том руке. # '. 

Кад је било све на ,своме месту, Ар'химедес се попе на 
наЈвишу узвишицу вароши, оqYlXвати погледом цео гр'а;д, 
при,стаНИUIта и околину па рече: "Вала, нека дођу!" i 

И Римљани дођоше. Марцелус се поiави са шесдесет 
ратних бродова, а његов ПОдРеђени вој.сковођа Апиус Кла
УДИУ1с стиже са 'CBo~jo.м КОПiненом BO.~CKOM пред зидине Горад.а. 
после кратке ПрИlIIреме, оrnоче iУриш на варош, са сува 
и са мора. 

Чим се кonнооа вој-ска приближи градСКИМ зидинама, 
стави Архимедес своје маШИlНе у деЈство, п,рВIQ jeдHoPlYКe, а 
Затим оберуке лал,интононе. Оне; уз велиК!И тресак, осуше 
обла!К камене ИЈ дрвене hvлади на iНelIIРиiarгеЉ>ск'У !Iюј-СКУ, раз
мрскаше љене борце, разбише Њ6не формације. Апиусо/3е 
легије дођоше у 'Неред, QlН .мораде 'На.редити ОПiште lПовлаiЧење. 

Ни главном заповеднику Марцелу 'није .ишло/боље. К;ад 
се њихове лађе IП1жбл:ижише кулама које 'су бра,Н'Иле улаlЗ V 
пРистаништа, осу се на њих грЭiд тешких 'и оштрих БРВаЈНа 



85 

којипр.обишебокове и дно лађа и потоnише их на tlHO мора. 
Сам Марцелус налазио се на ·cBo~io.i највеtюј убојlној маllllИ
ни; rnpИ!Чвршhеllюј на мосту који је лежао. на осам упоредо 
lIореданих и n.овезаних лађа. То чудовишrrе, ЗВаЈНQ Самбука, 
налазило се јOllll подалеко од оПр'и~т.аниiЦ.l.НИХ .кула кад се 
на њ сручише три KaiМelНa, сваки тежэкшecrо фуЈНТИ, који 
у: 'своме паду, уз паклену буку, размрскаше машИIНY, препо
.ловише мост, распршташе лађе. Марцелу;с се мораде са, це
лом својом фЛlOтом повуlш на orrвopeHo море. 

Римљани одржаше сада ратни савет и о~ључише да се 
ноћу при:кр'аду Гip'З!ДСКИМ ЗЈИДИlНзма, убеђени да ће ту бити 
зашти.hени од домаха t)улади Koia ће, због огромне сна'ге 
Архи.медових м ашlИ'Н а, прелетати преКQ њиховИQ{ глава. 

Шт.о наумњше, РИМЉани' 1'.0 И учинише. АрХ!И'медес их 
намеРНQ пус"и да се сасвим Пlјжближе iГра~щским зидинама, 
но . кад !се OIНи 11у' ОКУ'Пише, заповеди да 'Се талерије, нато
ваРelIiе K~MeњeM, претуре и ср уче свој T~peT на непријатеља. 

То се догодило за трен ока. О,ц.мах иза треска срученог 
ка'мења, чу се в!р'Исэк·непријатеља. Месец који је баш та,да 
био изишао, као што је АIJ)химеде.с. та'ЧlНО' предвиде.о', П'QIче 
cboj-омсвеТJlошhу раз6~јати Нlоhиу таму па се могло рава· 
брати шта се догодило. Пред ГIP'адским зидинама лежал.и су 
усамртним мукама предњи редови РИМ1ске војске. Страх и 
ужас об!У'зе и остале њен,е чете, оне почеше бежати главом 
без обзира. Али сада стщцоше да раде Архимедове убојlНе 
справе, а ње;гови стреЈЩИ ocyrrre Кишу стрела lНa 6ежеhег не
пријатеља. Одмах затим дођоше, једно за другим, на ред 
његове гастафрете, па његови еутинО'нонн.,· а затим палин
ТОНOIНи. Кад се месец беrrrе узд!ита.о изна~ обзорја икад је 
осветлио .пољану пред градским зидом, OIНaje fИl3глеДЗlЛа као 
засејана мртвим и V1мир~hlИ:М римским в.ојНИlЦlИ'Ма. 

Арх'Имедес је пустио и нооРиiатељ,оку фл;оту да се не-. 
сметано ILриБЈНflЖИ градским зидовима. НО чим ова i И'ли()'Нај 
брод стиже .до зида, дњзали:ца, постављена на том месту, 
испружи изненада ,своје бр'вно; опусти ужетOLМ своје ченгеле 
КОје шчепаше лађу за њен KЉV1Н, по.щигоше је у вис, док се 
лађа непр·е'flY1PИ иј не потоне у мору. 

Између дизалица, поразме:urrених ОIЮ ПРИСТЗ1НЈњшта [10 
градским зИ'Д]овима, стајали су спремљени МЗЈНТЗ!НОНIИ да баце 
упаљену смолу IHacBaKY лађу чим се ова· IЩИближи зиду. 
На тај 'Начин 6ише запаЉelНе многе римске лађе, а при све
тлеhем пла,мену тих лађа повуче се сва римска флота да би 
избегла СИГУРНЈV1 Пiропаст.· . . • 

ПOlсле 'Овога пораза, Марцелус, који се сам једва опа
сао, позва. 'све ,cBoie воФоковође к .себи и рече им: 

"Манимо се тота да деJIlИМО 'мегдан 'са овим геомет.ри
чаром, опаснијим од· стостру,ких . баСНОСЛiOlВIНИХ ЏИil'ю'В.аl" 



86 
, " 

~ "iн је", рече један од његових војсковођа, "душа 
целе одбране града! Ј-Ьегова вој'ска је тело које он' покреће!" 

Други један римски војсковођа стаде пТ)ичати како ње
I'OBe вој!НИке 'оп-опада смртни страх чим 'На градским эиди
нама прiНМете какво уже или КЗIК,ву гp·egy; они одмах почнv 
да вичу како Архимедес ставља у деЈство своје СМЈуюносне 
справе 'и раэбеГЩ71 ·се .куд који., 

ПОCJl'е свих ових 'Н~a;ћa своЈе воЈске, Ма.рцелус одлIV'ЧИ 
да обустави сваки напад или јурнш \На град .и да га глађу 
присили на преда,iУ. . 

Опса1да Сиракуэе трајала ,ie ПVlНе две године. За ,ове то 
време није цредУзиман НИlКакав :напад на град. А'Р~имед;ове 
МаШ'И1не су мњровале, а он се повукао !VI 'своју собу за науЧ'Ни
чки р'ад. Ту су га чекали ваЖlНИ и ХИТНIи послови. Осећајући 
да .му се ближи юра i живота, хтеде он ЛОlIl1"O-пото да доврши 
своје започето дело о интегралном рачуну' и да га остави 
у a~aJНeT којем 'свом ПРиiатељу да га, Ka~-Ta'д п.ошаље у'. 
АлекСaiН.дрију, а на 'Руке ње.говог пријатеља EpaTqcreнa. 

Седи нључник сеhаше дан и ноћ ,. св.ојо{ 'соби, раз'М'и
шљајући и пИ!шући. Задубљен у своје МiИ,1СJllЊ, НИ1је ни чуо како 
су СМеЈНе стражара на градским зидинама irrpoла3lиле поред 

његове куће ритмичким KO!PaкiOL.~ он како су трубама давале 
своје 'сигнале. он сеђаше 'N' својо, наслоњачи, црта,ivћи у пе-

!;;й<у свога стола геометрихже фИЛ,V'Pе. . 
, Његов рад је изискивао решавање целог јед!н()1Г Н'Иза 
,JIОВИХ П1РlOблема. Чим би lюји од Т1ИХ проблема решио помоћу 
својих геометриј.croих фигу{>а, Н8iПисао би о томе свој изве
штај на дугач.кој ха'Ј}Тији паnиросц 1t на'мотавао .Le на дрве
ну оклагн.iу. Тако је то ишло из д~a у да:н; његов дело 
приближавало се свом успешнOIМ свршетку. 

у трећој ГОДИlни опсаде Сиракузепође Римљанима за 
руком да И3lНенадЈНlИМ 'Ноћним IПрепэщом щюдру у варlOШ и 
дочепа.iу се Хекса'llиле, зграде. кроз Koiv је во.zџrло шест 
капија V срце града. Ту, са једне узвишице, мог·ао је Мар
целус да сатледа. целу варош. Обузе 'га туга кад помисли 
да ће је његова воЈска опљачкати љо голе каже, .iep !НИједан 
римски воЈсковођа не смеде се одупрети ЗЭiхтеВУ,СВО.iих ВОI.1-
ника да 'сваку OCBOjeJ1i1Yl варош опља'чкаiу. То мораде и Мар
цел.v'с дозволити својп-м војницима, али им најстроже запо
веди да lll"f:eA~ животе слободних гpaђaiНa и част жена, и да 
RX не ощводе у робље. . 

Освајање Сиракузе ишло је постепе.но, кварт 1[10 кварт, 
а .са њим у кор·ак њено пља1Ч.кање. За све то вореме сеђаше 
Арх;имедес у својој соби, забављен довршавэњем свот дела'. 
Он се не оба:>ираше на довике и ОlПомене своiих суседа, на 
'KYIGbaBY жена, на плач деце, већ ц.рташе у песку последље 
геометриске фигуре свога дела. 
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У то закуца. неко на вратима. Т'О беше ДИ'о~лес, ку
јунџија. 

"Архимеде", узвикну оо, "хајде 'са IМiНOM; извешhу те и'3 
Б ЗfPIOI1Шf. " -

- "Како можеш? Та све су варошке кали.iе запоседнуте 
римским војlНицима." . 
~ "Не мари /Ништа. - Поред MO.ie Kyhe пролази, под

.земно положен, гл а'l3lfflИ , 03'ИДани, веJlИК!И' олук :В.од.овода са 
кримИ'ТlCЖИХ плзН'И'На. Главну његову чесму, одакле се та, вода 
добива, И'скључиJfИ -ayt РимљilliJИ још ЛаЈНе. тако да је тај олу,к 
празЗЈН' и сув. Но сада, када су РњмљatНИ ушли У Н31РОШ, они 
Ье га поново. в'Одом IНЗ:ПУIН'I1Ти; зато се м'Орамо JIIОЖурw.m. 
Ба:ш поред моје куЬе налази се је,1ЈЈНО оюн.о ко.iим се' vла'зи 
у олук водо-вода, ту Ьем'О си1ш JVI одук и -сrnbи испо~ земље 
до jeдlНOГ другог 'Окна :које :се на.1Iази иэван вароши, у шуми 
ХрИ'матск:их брегова. Ту Ьемо И'зиlm неопажени, јер сви рим
:Скм војници су п'Ојурил'и У варош да овде пљачкају. СтиЬи 
ћемо лако до залива који лежи :iужн.о од вщюшм, иза пла
НИIнског гребооа. Онде lНac в·еЬ чека једна лађа. Она Ье нас 
.одвести ПQавю !у1 АлексаНДlJИју." 

- ,јУ Алекса,цдрију!", - VЗВИI<!НУ Архимедес, 8 радостан 
{)смејак обли његово ли;це - сетио се златrног доба своје 
:младо-сти. 

- "Да, А Р-Х1ИМеде, онамо - да 'Не служимо ни Римља- . 
нима IRИ Картажанима." 

Архимедес се замисли, па рече: "Хвала ти, Диокле, ШТО 
.си У ,својој невољи .м,wслио и на мене. Но ја ћу да умрем 
овде, усв'Ом очИ\нском дому." 

Диоклес се УОПРОТИ8И: "Неhеш, богме! Ти 'си ми некад, 
кад ми 'Оно Ер-азистратос баци омчу ок'о врата, спасао живот. 
Сада ћу ј а тебе да Clпасем, па било милом, би.JIO СИЈЮМ." 

Архимедес се болно насмеши., погл.ед М!У1 паде Щl његов 
:рукопис. 

"Ипак -си ми, ДИOlК.1Iе, доша'О као ПОРУЧОО. Желео сам да 
.овај рукопис пошаљем V Александри:јv - ево ти га у аманет." 

- ~,Mope, МatНИ се рукописа, кщr. ти ·се ради о глави! 
Тв'Ој живот вреЈ!)1 више но 'Овај rпаЈПИРОС!" 

- "Вараш се, Дио,кле! Сада, када -су непрИ'ј атељи ОС80' 
Ји.JIJИ Сиракузу, МIOj живот /Нема више никакве вредности, а у 
'Овој труби iПаЈПи;роса саЧlytВан .ie плод мога жив'Ота." 

- "Искр·ено да ти кажем, не разумем шrго говориш." 
- "Свеједно Иди мирно .својОј .кyhи! Пре но што падне 

ВОЂ, дohи Ьу до тебе и д'Онети ову трубу са .iеД)Н'И.м пропрат
ним писмом." 

- "Али Ьеш и 'I"И са мном на лађV?'~ , 
- "Ако, пре :но што ,на њу к рочим , не оставим лађУ 

живота." .. 
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- "Велики бого'ВИ сачуваhе те од тога!" 
- "Хајде, дра.и 'Мој! Не TpaЋ~MO уза:л!у\цно с~y.nоце-

не часове!" 
- "Добро, идем. Но. још нешто: не носи соБQМ !НИшта 

сем ове трубе, за све остшло, .i а 'сам се побринуо." 
Кад ДИOlклес оде, Архимедес седе за CBoi 'СТО да у своЈ 

РУКOIпис ПРеЈНесе геом·еТРИlс.ке ФИГlY'Pе; HaJЦpT8iНe у пе'ску. Тек 
што је Ta~i посао отпочео, по.iавише се пред његовом кућО'М 
римски војници И закуцаше на "КЈшиiи. Арх'И'медес ззкључа. 
врата своје собе, ОАе до· каПИ.k и отвори је. 

- "Шта ХОћете?", аапита вој,НИlКе. 
- "Шта питаш, старкељо? - ХОћемо да пљачка'Мо"~ 

одговорише му ани. 

- "Како ГОЩ ХОЋете!", рече им Архимедес и пrук:'fIИ их. 
у кућу. он оста у дворишту, во.iници vћоще у њетове одаје. 

Оданде почеше да износе у двориште све што. им се. 
ЧИНИЈЮ од вред:ности: мермерне' статуе,сребрliю посуђе, ам:: 
форе, скупоцене завесе и hилиме, СУНЧЗlНесатове и· д oV1Г е: 
астрономске ИНСТiрумeнrrе. 

Арх:имедес се није бринуо што они раде, већ ie омишљао 
I последњи став свога дела. ПљаЧ"Каши беху р·азЮlЧар·ани ШТО 

не нађоше нигде злата и 'l1parax:y даље за ЊIИiМ. Нa:rroслетку 
примети један од њих забрављена врата геометрича:рове <:0& 
за рад, не посу.мња да се ТУ налази домаЋИlНова ри3!НИца, 
lПа похита да је отвори пре но што је његови другов'Њ 
~~~. . 

Арх:имедес чу како неко оби.iа врата његове собе. Успл:а
хирен повика: "Пљачкашка стоко! Ни.iе ти доста Што си ме 
опљачкала, већ х:оhеш да· прљавим ,св-ојим iНoгaMa зга-зиш 
и .моја духовна блага. - Вала неhешl" 

Он ,похита У КУћУ, стаде р ашир енИ'м рукама пред разва
љена врата 'своје собе и узвикну: лНе разор·авајте моје 
ropyro.Be!" 

Војник, хитајуhи да Уђе у србу пре осталих, зари му 
своје копље ~ гpК1љaiН. 

Обливен крвљу, Архимедес паде у самрт.но·м ропцу пред 
врата. У то ститоше и остали во.iници OIнамо. Они појvрише 
преlЮ Архимедова леша у собу. Један од њих шчепа трубу 
папироса која је лежала iНa писаhем ,столу, мислеhи да су у 
њој замота:ни злаТНИЦ'Иј друг.И један хтеде да м.У' .је отме. 
Наста рвање. око те трубе. Они· је п'оцепаше у ситне парчиhе. 

Друга двојица OIпазише земљани hуп коiи се нал·азио· 
под Архимедовим столом за цртање. У·беђени да .i е hуп на
пуњен златом, .iУРlНуше онамо, поетурише сто са сликама 
нацртанlИМ У lпесжу и дачепаше се. hУ'па. Гадно OIпсоваше ка,д; 
у њему не н:ађоше ничег другог до бед:н·or песка. 
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