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Lepota v znanosti 
 
Bil je moker, neprijazen, deževen majski dan. Toda osebno povabilo kolega z  
Univerze Karla Franzna v Gradcu prof.dr. Viktorja Obendraufa me je zavezovalo, da 
obiščem predavanja ob otvoritvi katedre za kemijsko didaktiko. Najprej je nastopil 
prof. dr. Ernst Peter Fischer, rojen v Wuppertalu, študiral fiziko in biologijo v Kölnu, 
predava zgodovino znanosti v Konstanci in je avtor številnih knjig, člankov, zgoščenk 
s svojega področja in prejemnik številnih visokih nemških nagrad in odlikovanj.  
Lepoto v znanosti so prepoznavali že prvi filozofi, ki so razumeli naravo še celovito, 
med njimi oče znanosti Aristotel: »Ljudje si prizadevajo Vedeti. Pomembno je Veselje 
do spoznavanja, ne glede na uporabnost, predvsem duhovno zrenje, z Očmi – 
Aisthesis.« Večino spoznanj pridobimo s slikami, ki jih ponotranjimo, ustvarimo si 
lastno sliko. Realnost je pravzaprav lepa. Če pogledamo v nebo, vidimo neskončne 
meglice ozvezdij in astronomi pravijo, da gre za spirale – te je upodobil že van Gogh, 
še preden so se teorije o spiralah uveljavile.  
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Kopernik je utrl pot razumevanju vesolja, Kepler, ki je deloval v Gradcu, pa je zapisal: 
»Sledovi geometrije so vtisnjeni v svetu, kakor da bi bila geometrija arhetip vesolja. 
Geometrija je arhetip lepote sveta.« Tako nas je prof. Fischer vodil skozi lepoto 
znanosti: Kekulejéve sanje o kači, ki grize svoj lastni rep in je prispodoba za do tedaj 
nerešljivo predstavo o strukturi benzenovega obroča; Helgoland je priznal, da se mu 
je v zvrtelo v glavi zaradi notranje lepote atomskih struktur;  Müller, raziskovalec 
perovskitnih kristalnih struktur, je svoja spoznanja primerjal z vzorci mandale:  
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S. Dali je zaobjel lepoto dvojne vijačnice v risbi z naslovom Hommage a Crick et 
Watson (Poklon odkriteljema). Brodsky je dejal: »Estetika je mati etike. Izobraževanje 
je etično, če je povezano z doživljanjem lepote sveta.« Alexander von Humboldt je 
govoril o sozvočju znanosti, umetnosti in humanizma, ki naj se prepletajo, kajti 
znanost brez lepote je nehumana in ne vpliva na človeka. Že fizik Paul Dirac je menil, 
da Einsteinove teorije niso prepričljive le zaradi  svoje resničnosti, ampak zaradi 
svoje lepote. Prof. Fischer je svoje domišljeno in doživeto predavanje zaključil z 
Einsteinovo mislijo: »Najlepše, kar lahko doživimo, je Skrivnostnost sveta. To je 
temeljno občutje in zibelka vsake Umetnosti in Znanosti.« 
 
V odmoru so mladi oblikovali nakit in ga posrebrili. Sledilo je predavanje prof. dr. 
Obendraufa, ki ga slovenski učitelji kemije dobro poznajo z različnih srečanj in kot 
gostitelja poletne kemijske eksperimentalne šole v Elixhausnu pri Salzburgu. Prof. dr. 
Viktor Obendrauf je študiral  kemijo in fiziko v Gradcu in ju poučeval na gimnaziji in 
Pedagoški fakulteti. Vedno je v svojih, dostikrat zelo sofisticiranih eksperimentih, 
povezoval kemijo in fiziko, njune fenomene in pojme. Vse to je pomembno za naše 
razumevanje prenove gimnazijskega programa, ki je zasnovana na paradigmi 
enovitosti, povezovanja znanja, razumevanja in sodelovanja med strokami. Prof. dr. 
Obendrauf je spomnil, kako je Luis Pasteur ročno, z uporabo leče, ločeval kristale 
tartrata, ki so bili zaradi različne prostorske razporeditve atomov oziroma atomskih 
skupin tudi različnih oblik. Prikazal je skrivnostne in lepe poskuse po svojem izboru: 
lebdeče milne mehurčke nad valjem, napolnjenim z ogljikovim dioksidom (milni 
mehurčki, ki vsebujejo zrak, so lažji od CO2); obarvanje in razbarvanje raztopin 
azurina; pripravil je alkimistično zlato (zlitina bakra in cinka); ognjemet, kot ga je 
pripravil Boureé leta 1749 s titanovim prahom in celulozo trinitratom… Predavanje je 
zaključil z glasbo: nad cevjo z luknjicami gori butan in zrak v cevi je povezan z 
zvokom -  igranjem godalnega kvarteta. Tako zvok Bachove glasbe povzroči nihanje 
plamenčkov. Gorenje kot spajanje s kisikom  pojasnjuje kemijska veda, prenos zvoka 
po zraku in nihanje plamenčkov fizikalna veda, lepoto Bachove glasbe pa 
podoživljamo vsi skupaj in vsak zase.  


