Arystotelesowska Strageria – miejsce narodzin fizyki
Północna część Półwyspu Chalcydyckiego jest spokojna i pełna uroku. Turyści
spieszą cy na plaż e południa na ogół nie zatrzymują się w tym rejonie. Warto jednak
poświęcić mu trochę uwagi, choćby po to, by zobaczyć Stragerie – miejsce urodzenia
Arystotelesa. Na wzgórzu, koło wioski, ską d roztaczają się wspaniałe widoki okolicy,
znajduje się duż y marmurowy pomnik filozofa i kilka duż ych stanowisk prezentują cych
znane doświadczenia fizyczne.
WŁODZIMIERZ NAWROCKI, ELŻBIETA NAWROCKA
Arystoteles urodził się w 384 roku p.n.e. w Stragerii na Półwyspie Chalkidiki, dzisiejsza
Grecja, jako syn lekarza. Wcześ nie stracił rodziców. W wieku 17 lat przybył do Aten, gdzie
na dwadzieś cia lat przyłą czył się do Akademii Platona.
Po ś mierci Platona przeniósł się do księ cia Hermiasa z Aterneusu do Assos w Małej Azji,
gdzie poś lubił jego bratanicę i jednocześ nie adoptowaną córkę .
Od roku 342, na dworze króla Filipa Macedoń skiego, przeją ł wychowanie 14 - letniego
Aleksandra.
Około 335 roku p.n.e. powrócił do Aten, nauczał począ tkowo w Lykeionie (liceum)
a nastę pnie założ ył prawdopodobnie własną szkołę Peripatos. Moż liwe też , ż e powstała ona
dopiero po ś mierci Arystotelesa i została nazwana tak przez studentów. Z pewnoś cią jednak
założ ył on muzeum historii, przyrody z biblioteką map i manuskryptów, a takż e jego
własnych pism. Po ś mierci Aleksandra (w roku 323 p.n.e.) Ateń czycy zarzucali mu
bezboż noś ć . Arystoteles zbiegł do Chalkis na wyspie Eubei, gdzie w 322 roku p.n.e. w wieku
62 lat osamotniony zmarł.
Arystoteles był znanym badaczem przyrody oraz zajmował się etyką . Był nauczycielem
sztuki i wiedzy o pań stwie. Obok swoich popularnych dzieł Arystoteles napisał liczne
publikacje naukowe, m.in. osiem ksią g ,,O fizyce”, cztery księ gi ,,O niebie”, dwie księ gi
,,O powstaniu i przemijaniu”, cztery księ gi ,,O meteorologii” i dziesię ciotomową ,,Wielką
historię zwierzą t”.
Arystoteles do przyrody zaliczał wszystko, co nosi w ,,sobie samym”, co jest podstawą
zmiany swych stanów.
Fizykę ujmował jako naukę o ruchach albo o zmianach. Te zmiany mogą być trojakiego
rodzaju: przestrzenne albo miejscowe, jakoś ciowe albo materialne i iloś ciowe. W ten sposób
Arystoteles stworzył podstawy podziału nauk przyrodniczych na mechanikę , chemię
i biologię . Ś wiat traktował jako istnieją cy od wiecznych czasów. Jego najdoskonalszą czę ś ć
stanowiła dla niego wypełniona eterem przestrzeń nieba. Potem dla Arystotelesa nastę powały
sfery planet i niedoskonały przemijają cy ś wiat oraz kula ziemska, w której jednocześ nie
upatrywał centrum wszechś wiata.
Na podstawie cienia przy zać mieniu Księ ż yca wnioskował o kulistej formie Ziemi.
Wprowadził literowe oznaczenia wielkoś ci matematycznych. Zajmował się teorią funkcji
noś nej dź wię ku w powietrzu, przyspieszeniem spadają cych swobodnie ciał, rozgrzewaniem
przez tarcie, procesem topnienia i róż norodnoś cią punktów topnienia poszczególnych metali.
Znał proces oczyszczania ż elaza otrzymywanego z rudy, poprzez wielokrotne stapianie.
Opisał przekładnię zę batą .
Jest nie do podważ enia, ż e IV stulecie p.n.e. w staroż ytnej Grecji charakteryzowało się
intensywnymi pracami badawczymi i interpretacją teorii naukowych. W III stuleciu prace te

osią gnę ły najwyż szy poziom. Pierwszymi przedstawicielami nauk przyrodniczych byli
filozofowie Platon i Arystoteles, a ich nastę pcy, to już specjaliś ci w okreś lonej dziedzinie
nauki.
W bardzo duż ym stopniu do rozkwitu nauki i techniki przyczynił się Arystoteles. Jego
badania, pisma i wykłady zapoczą tkowały rozwój nauki trwają cy całe stulecia. Z drugiej
strony uważ a się , ż e opisane przez Arystotelesa idee – uważ ane za pierwsze dzieło o fizyce
(ok. 330 roku p.n.e.) – zacią ż yły niekorzystnie na jej rozwoju przez ponad 1600 lat. W 1209
roku synod paryski zakazał rozpowszechniania nauk Arystotelesa.
Obecnie uważ a się , iż wię kszoś ć odkryć i ówczesnych osią gnię ć w staroż ytnej Grecji
dały efekt tylko w postaci zabawek, to została otwarta droga do rozwoju nauk
przyrodniczych i póź niejszego praktycznego wykorzystania tej wiedzy.
Dzisiaj zabawki te triumfują w nauczaniu, czego dowodem jest ogromny prawie 2 ha plac
w arystotelesowskiej Stragerii, gdzie na kilkunastu stanowiskach zlokalizowanych pomię dzy
powiedzeniami Arystotelesa wykutymi w płaskich skalnych tablicach, umieszczono ich duż e
repliki. Triumf odniósł też sam Arystoteles, który poś rodku placu przyglą da się bawią cym,
swojej fizyce i ponadczasowym powiedzeniom.

Fot.1 Autorzy przy pomniku Arystotelesa
W 2006 roku w jedno z lipcowych popołudni przebywają c w Stragerii mogliś my wraz
z naszymi synami uczestniczyć w tej zabawie a jednocześ nie wspaniałej nauce na wolnym
powietrzu.
Po wejś ciu na plac zabawę otwierało pię ć duż ych tarcz pomalowanych w symetryczne
wzory o strukturze falistych i kolistych czarnych linii, które po wprawieniu przez nas w ruch,
były ź ródłem nowych niezapomnianych wraż eń wzrokowych.
Obok przy kolejnym stanowisku obracają c mechanizmem korbowym, moż na było
w specjalnie do tego celu przygotowanej szklanej tubie wypełnionej wodą , wytworzyć
wspaniały wir. Stanowisko to stało się dla nas znakomitym miejscem do zabawy i rywalizacji
kogo wir bę dzie bardziej imponują cy.

Fot.2 Zdję cie przedstawia wytworzony wir
Naszym zmaganiom w tym miejscu towarzyszyły powiedzenia:
Nadzieja jest snem na jawie,
Drogi przyjaciel Plato, ale droższa prawda,
Pań skie oko konia tuczy.
Na kilku nastę pnych stanowiskach mieliś my do czynienia z ruchem drgają cym. Ruch ten
był bardzo tu zaakcentowany, gdyż jest rodzajem ruchu czę sto spotykanym w przyrodzie oraz
wielu urzą dzeniach codziennego uż ytku. Na skonstruowanym wahadle mogliś my
zaobserwować drgania o maleją cej amplitudzie, które w fizyce nazywamy drganiami
tłumionymi. Natomiast w pobliż u za pomocą połą czonych ze sobą wahadeł przedstawione
było zjawisko rezonansu mechanicznego. Za pomocą tych samych wahadeł moż na było
w innym przypadku wytłumaczyć kilka podstawowych praw fizyki zwią zanych ze
zderzeniami ciał. Przy zderzeniach dochodziło bowiem do elastycznego pchnię cia, przy czym
za każ dym razem ruch kontynuowała ta sama masa, która go zaczę ła.
To, ż e przy tych stanowiskach moż na było wytłumaczyć duż o praw fizycznych
ś wiadczyły umieszczone opodal powiedzenia Arystotelesa o prawdzie takie jak:
Prawda leży poś rodku – może dlatego wszystkim zawadza,
Prawdziwa wiedza to znajomoś ć przyczyn,
Nie poznamy prawdy, nie znają c przyczyny.
Pomimo, ż e do staroż ytnej Grecji soczewki do zapalania ognia dotarły z Mezopotanii
a nastę pca Arystotelesa Archimedes ź ródła tego uż ył do spaleniu rzymskiej floty za pomocą
układu wklę słych luster, optyka w Stragerii reprezentowana była przez imponują cych
rozmiarów pryzmat i soczewkę .
Oglą dają c pryzmat moż na było przyjrzeć się jego geometrii oraz zaobserwować zjawisko
rozszczepienia ś wiatła białego na barwy widmowe.
W pobliż u była zamocowana w specjalnym uchwycie duż a soczewka skupiają ca
dwuwypukła. Po skierowaniu tej soczewki do ś wiatła słonecznego bez trudu syn mój
zaobserwował miejsce poza soczewką , w którym wią zka promieni uległa skupieniu
i wyznaczyła ognisko. Po wstawieniu nastę pnie w tym miejscu kawałka leż ą cej nie opodal
kory, po kilkunastu sekundach kora zaczynała się tlić , o czym wszyscy wiedzieliś my,
a o czym wcześ niej wiedział Archimedes, któremu nie obce były też powiedzenia jego
nauczyciela znajdują ce się w tym miejscu.
Mniejsze rzeczy trzeba poś wię cać dla wię kszych,
Nie ma geniuszu bez ziarna szaleń stwa,
Nieszczę ś cie ludzi brata.

Akustykę czyli naukę o dź wię kach mogliś my poznać na wielkich cymbałkach, gdzie
każ dy z pojedynczych elementów miał długoś ć 1 m. Uderzenie w takie cymbałki sprawiało,
ż e dź wię ki rozchodziły się
bardzo donoś nie po całej okolicy, a prostą zabawą mogliś my
zmieniać wysokoś ć dź wię ku..
Dyskretne sekrety każ dy z nas przekazywał jeden drugiemu w ustawionych naprzeciwko
siebie dwóch parabolicznych muszlach, w których nastę powało odbicie dź wię ku a słyszały go
tylko wtajemniczone osoby.
Natomiast o doznaniach zmysłowych, jakie w tym miejscu moż na było zasmakować ,
mówiły umieszczone tablice z powiedzeniami:
Nie ma nic w umyś le, czego by przedtem nie było w zmysłach,
Jedna jaskółka nie czyni wiosny.
O przemijaniu i o tym, ż e w Stragerii spę dziliś my prawie 2 godziny na zabawie
połą czonej z nauką , przypominał wspaniały duż y zegar słoneczny oraz cią gle aktualne
powiedzenia Arystotelesa
Ś wiat nie miał począ tku i nie bę dzie miał koń ca,
Staroś ć nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecię cego,
Wdzię cznoś ć szybko się starzeje,
Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy; poję cie teraź niejszoś ci zawiera poję cie
przeszłoś ci i przyszłoś ci.
Ostatni cytat mówią cy o ruchu i o czasie uś wiadomił nam, ż e Arystoteles, to ojciec
fizyki, ponieważ ujmował ją jako naukę o ruchach, która przetrwała w czasie.
Dla nas pobyt w Stragerii, to nie tylko wspomniane już wcześ niej 2 godziny zabawy, ale
niezapomniane wraż enia, które na długo pozostaną w naszej pamię ci, ponieważ mogliś my
przebywać w miejscu w którym narodziła się fizyka.

