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Физико, чувај се метаполитике 
 

 

Познаваоци историје науке се присећају да изрека, која потиче од Њутна, гласи: 

„физико, чувај се метафизике“. Али, у Србији би била донкихотовштина помињати 

метафизику, кад се самој физици већ толико ограничава простор. Мислимо на планове да 

се физика преведе у изборни предмет у основним школама, а да се број часова физике 

смањи у гимназији и анулира у стручним школама.  

Заиста треба „раскомотити“ децу, а физика има превише математике. На математику 

не смеју да ударе, па дај онда сасеци физику, која не само да има много математике, него 

уз онај префикс исувише подсећа наше прагматичне умове на „филозофирање“. Али, зар 

нас историја није научила да не треба правити пречице: да би се живело на савремен 

начин потребна је технологија и познавање исте, а њега нема без физике. То што је физика 

укључила много математике у себе, заиста је болно, за неке умове, али се историјски 

показује као исправно – да није тако зар би и друге природне науке развијале своје делове 

са префиксом „математичка“ (тј. математичка хемија, па чак и математичка биологија). 

Може се рећи да је и савремена теорија књижевности развила тај модел, дајући место 

Сосировој „општој лингвистици“ које математика има у природним наукама, наиме место 

мета-језика. 

Стога избацивање те математизиране теорије каква је физика из умова наше деце 

неће да их учини прагматичнијим и способнијим за савремени живот, макар им уштедело 

мало времена за савладавање те страшне науке. Зар мислите да су деца у старој Грчкој 
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трошила мање времена за изучавање математике, зато што се није знало за 

диференцијални рачун? Нису, јер су учила геометрију са више сувишних, непотребних 

детаља. Сетите се само „правила тројног“, ко сада зна шта је то. То јест, избаците физику 

кроз врата и она ће вам се вратити кроз прозор, то јест у оквиру радиотехнике деца ће 

морати да уче о електромагнетним таласима али са много више површности и уз много 

више механичког памћења. 

Дакле, свака уштеда која се добија на рачун фундаменталности јесте „уштета“ која ће 

кад тад да се обије о главу њеним „далековидим“ предлагачима. Знамо овештале одговоре 

на овакве примедбе: не морамо сви да будемо стручњаци за физику да бисмо користили 

савремену технологију. Има толико људи који користе радио и телевизију, а да не знају 

ништа о електромагнетном зрачењу. Заиста, они не знају детаље електромагнетне теорије, 

али су, ипак, чули за електромагнетне таласе, тако да не морају да замишљају мале људе у 

радију, или некаквог чаробњака Мерлиновог типа који нам шање телевизијску слику. 

Заиста сада видимо откуд помињање политике у наслову овог текста, јер овде се 

ради о политичком питању par excellance, а физика и физичари су, мада знају математику, 

слабе рачунџије. Стога, о свемоћни предлагачи нових програма вратите нам нашу 

насушну физику у школе, деца вас моле. 
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