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Predgovor

Čemu pa sedaj vpletamo še staro grščino med matematiko in LATEX? Zato,
ker veliko izrazov v matematiki, pa celo besed v vsakdanjem pogovoru, izvira
v tem jeziku, če nam je to všeč ali ne. Da o besedah grškega izvora v
drugih znanostih raje ne govorimo. Celo beseda temelj je grška: θεμέλιος

ali θεμέλιον. Pa koliba tudi: καλύβη. Odkar imamo na voljo LATEX, pa grških
besed ni težko zapisati v pravih grških črkah z vsemi akcenti in drugimi
diakritičnimi znaki.
Grški alfabet ni bil vedno tak, kot ga poznamo in uporabljamo v matematiki.
Oblika črk se je s časom spreminjala, tudi pisali so Grki nekoč od desne proti
levi, celo vijugasto, nazadnje pa so se ustalili pri pisavi z leve proti desni.
Vijugasti pisavi so rekli bustrofedon, ker spominja na oranje z govedom sem
ter tja. Govedo se po grško zapiše βοῦς, beseda στροφάς pa pomeni vrteč se,
obračajoč se. Govedo se na koncu brazde pri oranju pač obrne. Iz teh dveh
besed je nastal βουστροφηδόν.
Govorimo učeno in se delamo zelo pametne, pa se pri tem ne zavedamo,
da so nekatere besede grškega izvora, torej stare več tisoč let. Praznujemo
binkošti, pa le malokdo ve, da prihaja ta beseda iz grške: πεντηκοστός –
petdeseti. Binkošti so pač petdeseti dan po veliki noči. Rimljani so od
Grkov prevzeli veliko besed in jih po pisavi in naglasu prilagodili latinščini.
V latinizirani obliki so se besede ohranile v evropskih jezikih do današnjih dni.
Veliko je v angleščini besed s črko y ali dvočrkovjema ph in ch, ki so grškega
izvora. Primeri: pharos – svetilnik, grško Φάρος, svetilnik v aleksandrijskem
pristanišču, eno od sedmerih čudes starega sveta; philosophy – filozofija,
modroslovje, grško φιλοσοφία; paradigma – vzor, zgled, grško παράδειγμα;
crystal – kristal, grško κρύσταλλος; chaos – kaos, nered, zmešnjava, grško
χάος; tragedy – tragedija, žaloigra, grško τραγῳδία. Beseda je nastala iz
dveh: τράγος, kar pomeni kozel, in ᾠδή, pesem, petje. Dobesedno je torej
tragedija kozlovska pesem. V starih časih so morda Grki igrali tragedije
oblečeni v kozlovske kože, morda so kozla dobivali za nagrado ali pa so žival
žrtvovali in posnemali njen glas ob usmrtitvi. Kdo ve!
Veliko damo na ekonomijo, imamo ekonomske fakultete, ekonome, ekonomiste.
Besede so nastale iz grške οἶκος, kar pomeni hiša, poslopje, stanovanje, in
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νόμος, kar pomeni med drugim načelo, pravilo, predpis, odredba, zakon,
postava. Dvoglasnik οι so v latinščino prevzeli kot oe, zato imajo Nemci po-
leg svoje besede Wirtschaft na zalogi še besedo Ökonomie. Nekaj bodobnega
velja za besedo Bojotija, kakor se imenuje zgodovinska pokrajina v Grčiji. Po
grško je to Βοιωτία, po nemško pa Böotien. Prav tako za tragedijo, nemško
Tragödie, le da je ö nastal iz dvoglasnika ωι, v katerem drugega dela ι niso
več izgovarjali, so ga pa podpisali: ῳ. Na tak način so dobili namesto αι, če
je α dolg, znak ᾳ, namesto ηι pa ῃ. V takem primeru uporabljamo izraz iota
subscriptum, ker je črka jota v majhni obliki podpisana pod α, η, ω.
V antiki, tudi na primer Aristotel, še niso poznali besede astronomija, ampak
samo astrologijo, skovano iz besed ἀστήρ, zvezda, in λόγος, beseda, nauk,
veda. Pod astrologijo so razumeli sploh vse, kar je bilo povezano z opazova-
njem in preučevanjem zvezd.
Štiri leta smo hodili na gimnazijo, ne da bi se takrat zavedali, da ime tako
pomembne šole prihaja iz grščine. Sicer so nam profesorji zgodovine, umet-
nostne zgodovine, sociologije in filozofije nekaj pripovedovali o tem, predvsem
da so grški mladeniči nagi telovadili v tako imenovanem gimnaziju, grško
γυμνάσιον, kamor pa mladenke niso imele vstopa. Beseda izvira v pridev-
niku γυμνός, kar pomeni nag. V Atenah je deloval tudi Likej, Λύκειον, po
katerem smo dobili besedo licej za naziv neke vrste šole. Aristotel, grško za-
pisano Ἀριστοτέλης, je poučeval v Likeju, ki je stal v gaju, ki je bil posvečen
bogu Apolonu. V grščini obstaja beseda λύκος in v prastari grščini beseda
λύκη. Prva pomeni volk, druga pa svetloba. Apolon, po grško Ἀπόλλων, je
imel tudi pridevek Λύκειος, ker je bil med drugim tudi bog svetlobe. Zato
si niso enotni, po kateri je Likej dobil ime. Apolon je imel tudi svojo temno
stran, ki jo je simboliziral ravno volk. Pravijo pa tudi, da so Likej krasili
kipi volkov. Ker je bil gimnazij prostor za brezdelje, prosti čas, telesne in
duhovne vaje, po grško σχολή, smo iz vsega tega dobili še besedo šola.
Geometrije je bilo na gimnaziji precej. Seveda evklidske geometrije, ki se
imenuje po starogrškem matematiku Evklidu, grško Εὐκλείδης. Beseda ge-
ometrija je nastala iz dveh grških besed: γῆ pomeni zemlja, μέτρον pa mera,
merilo, merska palica in podobno. Že zelo zgodaj so ljudje nekaj merili,
pogosto obdelovalno zemljo. Zato so začetki geometrije v Egiptu (Αἴγυπτος)
in Mezopotamiji (Μεσοποταμία), ker je bilo treba po poplavah zemljo na
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novo meriti in razdeliti med lastnike. Veliko besed grškega izvora se konča
na -gram, kar izvira iz γραμμή, to se pravi črta ali poteza, ter na -graf,
ki izvira iz glagola γράφω, kar pomeni med drugim vrežem, pišem. Pride-
vnik παράλληλος pomeni vzporeden, drug poleg drugega. Sestavimo jo z
γραμμή, pa imamo ravninski lik paralelogram: παραλληλογράμμον, Močnikov
vštričnik. Njegov polvštričnik, trapez, prihaja iz besede τράπεζα, kar pomeni
miza, obed, oltar, plošča. Precej besed v geometriji ima v sebi zlog -gon-, ki
pride iz grške besede za kot, γωνία: goniometrija, trigonometrija, pentagon,
poligon, ortogonalnost, diagonala. Prav tako je veliko besed, ki se končajo
na -ida oziroma -id. Končnici izhajata iz grške končnice -ειδής, kar pomeni
podoben, ki ima obliko tega ali onega.
Filozof Platon, po grško zapisano Πλάτων, kar pomeni plečati, je poučeval
v svoji Akademiji, po grško Ἀκαδήμεια, po latinsko academia. Ime ustanove
izvira iz imena Akadem, Ἀκάδημος, ki je bil bajeslovni atenski junak. Gaj, v
katerem je stala Platonova Akademija, se je imenoval po Akademu. V zvezi s
Platonom navadno pri matematiki omenimo pet platonskih teles. V Ljubljani
pa smo imeli Pedagoško akademijo, preden je le-ta napredovala v Pedagoško
fakulteto. Tudi beseda pedagoška je grškega izvora. Sestavljena pa je iz dveh
delov. Glagol παιδεύω ima izvor v besedi παῖς, otrok, z rodilnikom παιδός.
Zato pomeni παιδεύω vzgajam, poučujem. Glagol ἄγω pa pomeni vodim, pel-
jem, ker je nekoč suženj pripeljal otroka v šolo. V slovarjih je običajno glagol
kot geslo naveden v prvi osebi ednine sedanjega časa v povednem naklonu, ne
pa v nedoločniku, kakor smo navajeni v slovarjih modernih evropskih jezikov.
Pogosto hodimo okrog zdravnikov in po bolnicah, kjer videvamo veliko napisov
z besedami grškega izvora. Beseda pediater je nastala iz že omenjenega παῖς,
otrok, in ἰατήρ, zdravnik. Nefrologija: iz νεφρός, ledvica, obist, in λόγος,
beseda, nauk, veda. Gastroskopija: iz γαστήρ, želodec, in σκοπέω, gledam,
opazujem, ogledujem, motrim. Higiena: iz ὑγιεινός, zdrav, zdravilen, koris-
ten zdravju. Otorinolaringologijo smo dobili iz besed οὖς, rodilnik ὀτός, uho,
ῥίς, rodilnik ῥινός, nos, λάρυγξ, grlo, žrelo, in λόγος, beseda, nauk, veda.
To je tisti del medicinske znanosti, ki se ukvarja z boleznimi ušes, nosu in
grla. Hemofilija: αἷμα, kri, in φίλος, prijatelj. Krvna bolezen, pri kateri
je moteno strjevanje krvi. Ginekologija: γυνέ, rodilnik γυναικός, žena, žen-
ska. Ginekologija se ukvarja s preučevanjem, preprečevanjem in zdravljenjem
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bolezni ženskega reproduktivnega sistema. Besedi žena in γυνή sta si zelo
blizu. Še in še bi lahko naštevali podobne primere.
Opažamo, da študenti na univerzi čedalje manj poznajo grški alfabet. Večina
jih zna zapisati in prebrati le α, β, γ, δ in π, potem pa se že ustavi. Pa samo
24 črk ima. Nič čudnega, če nam je na gimnaziji profesor matematike za
prvo domačo nalogo dal prepisati iz priročnika grški alfabet, in to vse, velike
ter male črke. Na univerzi je asistent na prvih vajah iz matematične analize
poklical nekega bruca k tabli, potem pa smo s skupnimi močmi napisali grški
alfabet na tablo, seveda vse velike in vse male črke:

Α α alfa Ι ι jota Ρ ρ ro
Β β beta Κ κ kapa Σ σv ς sigma
Γ γ gama Λ λ lambda Τ τ tav
Δ δ delta Μ μ mi Υ υ ipsilon
Ε ε epsilon Ν ν ni Φ φ fi
Ζ ζ zeta Ξ ξ ksi Χ χ hi
Η η eta Ο ο omikron Ψ ψ psi
Θ θ theta Π π pi Ω ω omega

Pričujoče delo naj bi vzpodbudilo zlasti uporabnike LATEX-a, da bi v svojih
besedilih po potrebi zapisali tudi kakšno originalno grško besedo, nemara
celo stavek ali kakšno globoko filozofsko misel ali pa vsaj nekaj takega, kot
je po grško zapisanega v tem predgovoru. Zato predpostavlja, da je bralec že
kolikor toliko vešč v oblikovanju besedil z LATEX-om, ki ga ima seveda tudi
nameščenega na svojem računalniku. Po potrebi bo moral morda kakšno
njegovo komponento še namestiti, kar pa ne bi smelo predstavljati posebno
težke in nepremagljive ovire.
Gradivo je nastalo v okviru Seminarja za zgodovino matematičnih znanosti,
ki poteka v organizaciji Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljub-
ljani ter Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Predstavljeno pa je
bilo tudi študentom 4. letnika na programu Matematika–računalništvo na
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Veselo na delo in napišite še sami
nekaj v klasični grščini!

Ljubljana, januar 2012 Dr. Marko Razpet
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Razvoj grške pisave

O razvoju grške pisave bomo v tem delu povedali bore malo. Kot lahko
preberemo v ustrezni strokovni literaturi, na primer v [4, Bratož], so na grških
tleh že v davnini uporabljali linearno A pisavo, kasneje pa linearno B pisavo
(Mikene, Kreta). Slednjo pisavo so že precej razvozlali in prišli do sklepa,
da gre pri besedilih, ki so na voljo, za zelo arhaičen grški jezik. Kasneje so
začeli uporabljati feničanske črke, katerim so dodali črke za samoglasnike in
tako razvili alfabete, ki so omogočali glasovno pisavo.

Slika 1. Razvoj grške pisave. Periklej.

Alfabeti spočetka niso bili enotni po vsej Grčiji, toda v helenističnem obdobju
se je pojavila velika težnja po poenotenju jezika (κοινή) in pisave. Prvotno so
Grki poznali samo velike črke (slika 1), postopoma so jim dodali znamenja za
akcente in pridihe, tako da so se tujci laže učili grščine. Pogosto se marsika-
tera grška beseda poudarja povsem drugače, kot bi si mislili. Kasneje pa so
vpeljali še male črke. Nekaj črk je izginilo iz uporabe, na primer ϛ (stigma),
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ϝ, Ϝ (digama, iz katere se je razvila latinska črka F), ϙ (kopa, iz katere je
nastala latinska črka Q). Nekatere opuščene črke so ostale za oznako grških
številk, pri katerih srečamo še ϡ (sampi), ker so za njihov zapis potrebovali
27 znakov. Poleg 24 črk alfabeta še 3 znake: ϛ, ϙ, ϡ. Znaka za število nič
antični Grki in še marsikdo ni poznal. O grških številkah pa več kasneje.
Iz grške pisave sta se razvili latinica in cirilica. Naštevanje latinskih črk
pričnemo z A, B, C, D, zato govorimo o abecedi. Grško zaporedje črk pa
se začne z Α, Β, Γ, zato je nelogično govoriti o grški abecedi. Govorimo o
grškem alfabetu. Nekaj podobnega velja za hebrejske črke, ki jih naštevamo
po vrsti: alef, bet, gimel, dalet. Tudi arabske črke naštevamo podobno: alif,
ba, ta. To so sami alfabeti, ne pa abecede. Na sliki 1 si lahko ogledamo nekaj
alfabetov. Na kipu piše z velikimi črkami in brez akcentov ter pridihov:

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

To pomeni Periklej (sin) Ksantipa, Atenec. V nadaljevanju bomo poskusili
ustvarjati take grške napise v LaTeX-u.

Priprava izvorne datoteke

Izvorno datoteko za LATEX pripravimo na običajni način. Če želimo pisati
v glavnem v slovenščini, tu in tam pa zapisati kako grško besedo ali grško
številko, bo ogrodje naše datoteke približno takšno:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[polutonikogreek,english]{babel}
\usepackage{athnum}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\newcommand{\grk}[1]%
{\selectlanguage{polutonikogreek}#1%
\selectlanguage{english}}
\begin{document}
.
.
.
\end{document}
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Z ukazom \usepackage{athnum} omogočimo tako imenovani akrofonični za-
pis grških številk. Več o grških številkah bo napisanega kasneje. Z uka-
zom \usepackage[cp1250]{inputenc} omogočimo vnos besedila z običajne
slovenske tipkovnice z našimi šumniki. Z ukazoma

\selectlanguage{polutonikogreek}

in

\selectlanguage{english}

preklapljamo med besedilom, pisanim v grščini, in besedilom, pisanim v la-
tinici. Da pa ne bi bilo treba uporabljati teh dveh ukazov, zlasti pri krajših
grških besedilih, je na začetku izvorne datoteke definiran ukaz \grk. Sredi
grškega besedila lahko preidemo na latinico z ukazom \textlatin. V za-
vitem oklepaju za \textlatin zapišemo besedilo. Vrstni red navajanja opcij
polutonikogreek in english v ukazu

\usepackage[polutonikogreek,english]{babel}

je pomemben.

Uporaba naše tipkovnice

Sedaj je treba samo še vedeti, katero črko na naši tipkovnici moramo upora-
biti, da dobimo grške črke. Tega se ni težko zapomniti, kakor je razvidno iz
tabel za velike in male črke [8, McLarty; 9, Pantieri; 10, Syropoulos]:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν

a b g d e z h j i k l m n
ξ ο π ρ σv τ υ φ χ ψ ω ς

x o p r s t u f q y w c

Za σv na koncu besed, torej ς, pri uporabi polutonikogreek ni treba posebej
skrbeti, za osamljeni σv, če ga je ravno treba kje zapisati, vtipkamo sv. Črka
v namreč v grškem okolju da prazen znak.

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν

A B G D E Z H J I K L M N
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

X O P R S T U F Q Y W
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Slika 2. Platon in Aristotel.

Napis nad vhodom v Platonovo Akademijo (387 p.n.e. – 529 n.e., delovala
916 let) je povedal:

NAJ NE VSTOPA, KDOR NE ZNA GEOMETRIJE

Z velikimi grškimi črkami v grščini to dosežemo, če v izvirni datoteki napišemo:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[polutonikogreek,english]{babel}
\usepackage{athnum}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\newcommand{\grk}[1]%
{\selectlanguage{polutonikogreek}#1%
\selectlanguage{english}}
\begin{document}
{\bf \grk{AGEWMETRHTOS MHDEIS EISITW}}
\end{document}

Datoteko seveda shranimo pod primernim imenom, jo obdelamo z latex.exe
ali pdflatex.exe, nato pa rezultat pogledamo na zaslonu in ga morebiti še
izpišemo na tiskalniku s programom Yap oziroma AcrobatReader.
Rezultat bo takšen:
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ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΜΗΔΕΙΣ ΕΙΣΙΤΩ

Če vnesemo

{\bf \grk{Agewmetrhtos mhdeis eisitw}},

dobimo

Αγεωμετρητος μηδεις εισιτω

To še ni popolnoma v redu, ker nismo uporabili diakritičnih znakov.

Za primerjavo povejmo, da je bila univerza v Bologni ustanovljena leta 1088
n.e., kar pomeni, da deluje že več kot 923 let.

Akcenti, pridihi in drugo

Oglejmo si, kako v grščini dosežemo posebne znake, ki so opisani v grških
slovnicah. Tako imenovani krepki pridih ali spiritus asper na samoglasniku ali
dvoglasniku, s katerim se beseda začenja, se označuje z znakom ῾. Izgovarjamo
ga kakor h, ki se v ustreznih latinskih besedah, ki izhajajo iz grških, tudi
napiše. Pri malih črkah stoji nad njimi, pri velikih levo od njih. To naredi
grško okolje samodejno. To okolje je tisto, kar je med ukazoma

\selectlanguage{polutonikogreek}

in

\selectlanguage{english}

oziroma v zavitem oklepaju za ukazom \grk v izvorni datoteki.

Pri pravih dvoglasnikih ali diftongih stoji znak ῾ nad drugim delom, prav tako
vsak akcent. Isto velja za šibki pridih ali spiritus lenis, ki se ne izgovarja.
Znak zanj je ᾿. Pridih in akut, ostrivec, ter pridih in gravis, krativec, sta lahko
nad istim samoglasnikom, pišemo pa, z desne proti levi, najprej akcent, nato
pridih. Cirkumfleks ˜ pa je pisan nad pridihom. Pri nepravih dvoglasnikih,
kjer je prvi del zapisan z veliko črko, so znaki za pridih in akcent zapisani
pred prvim delom. Krepki pridih se piše tudi nad črko ρ na začetku besede,
na primer ῥήτωρ, govornik, ᾿Ρόδος, otok Rodos. Zato Angleži pišejo rhetoric,
govorništvo, in Rhodes. Nemci in Čehi so bliže originalu, pišejo namreč
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Rhodos. Več o pravilni uporabi diakritičnih znakov ΄, `, ῀ najdemo v [2,
Babič; 3, Bradač].
Sredi besede pišemo ρρ včasih z obema pridihoma: ῤῥ. Kako vse to uporab-
ljamo, je zapisano v spodnjih tabelah. Beseda πυρρός pomeni rdeč, ognjene
barve, rjav, žareč. Podobna beseda je πῦρ, kar pomeni ogenj. Iz zgodovine je
znan epirski kralj Pir, Πύρρος, ki nam je zapustil izraz Pirova zmaga, zmaga
z velikimi izgubami. Baje je Pir imel rdečkaste lase.

akut ’ p’olis πόλις

gravis ‘ t‘a τὰ

cirkumfleks ~ g~h γῆ

krepki pridih < <’ippos ἵππος

šibki pridih > >asp’is ἀσπίς

iota subscriptum | o>uran~w| οὐρανῷ

diereza " >Atre"’idhs Ἀτρεΐδης

podpičje ; ·

vprašaj ? ;

levi opuščaj ‘‘ ‘

desni opuščaj ’’ ’

levi narekovaj (( «

desni narekovaj )) »

Diereza ¨v se uporablja zato, da z njo označimo ločeno izgovorjavo dveh samo-
glasnikov. Brez diereze bi samoglasnika brali kot pravi dvoglasnik. Znana
avtomobilska znamka se zapiše citroën. Brez diereze, torej citroen, bi Francoz
izgovarjal približno tako, kot bi bral Nemec: citrön.
Navedimo še nekaj primerov dvojnih znakov v grščini. V levem stolpcu v
navedenih tabelah je tisto, kar moramo zapisati v grškem okolju, v desnem
pa rezultat, ki nam ga da LATEX.

<’Omhros ῞Ομηρος

<’ex ἕξ

>’a|dw ᾄδω

<’Hbh ῞Ηβη

>w|d’h ᾠδή
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Oznaki za programski okolji TEX in LATEX imata korenine v klasični grščini:
izvirata iz besede ΤΕΧΝΗ oziroma τέχνη, kar pomeni umetnost, znanje,
spretnost.
Pravilni prepis z običajnimi črkami napisa na Platonovi Akademiji bi bil

Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω

kar dosežemo na primer z ukazom \grk takole:

{\bf \grk{>Agewm’etrhtos mhde‘is e>is’itw}}.

Ločila v grščini so , . · ;. Srednja pika · ima pomen našega podpičja, znak ;

pa je v grščini znak za vprašaj.

Slika 3. Podstavek spomenika Pitagori na otoku Samos.

Navedimo še nekoliko daljše besedilo, in sicer začetek molitve Oče naš, Πάτερ

ἡμῶν. V izvorni datoteki v grškem okolju napišemo:
P’ater <hm~wn <o >en to~is o>urano~is, <agiasj’htw t‘o
>’onom’a sou; >elj’etw <h basile’ia sou, genhj’htw t‘o
j’elhm’a sou, <ws >en o>uran~w| ka‘i >ep‘i t~hs g~hs.

LATEX nam tak zapis predela v:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία

σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Grške številke

Alfabetične grške številke od 1 do 999 pišemo z grškimi črkami in črtico desno
zgoraj, od 1000 do 99999 pa s črtico spredaj spodaj. Številki 28 in 201 sta
na primer κηʹ ιν σαʹ. Izpis dosežemo z ukazoma
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\grk{\greeknumeral{28}} in \grk{\greeknumeral{201}}.

Akrofonične grške številke nekoliko spominjajo na rimske. Številki 28 in
2012 zapišemo kot ΔΔΠΙΙΙ oziroma ΧΧΔΙΙ. Tak zapis številk so uporab-
ljali v starih Atenah v trgovskih poslih, ker se je z njimi dalo udobneje
računati kot z alfabetičnimi številkami. Ukaz za izpis alfabetičnih številk
je \greeknumeral, ki je že definiran v polutonikogreek. V zavitem ok-
lepaju za ukazom \greeknumeral zapišemo število z arabskimi številkami.
Akrofonične številke dosežemo le, če smo vključili paket athnum v pream-
buli izvorne datoteke, kjer napišemo \athnum{28} oziroma \athnum{2012}.
Ukaz \athnum deluje v grškem okolju.

Slika 4. Pitagora.

Alfabetične in akrofonične grške številke od 1 do 30 so:

1 αʹ Ι 11 ιαʹ ΔΙ 21 καʹ ΔΔΙ

2 βʹ ΙΙ 12 ιβʹ ΔΙΙ 22 κβʹ ΔΔΙΙ

3 γʹ ΙΙΙ 13 ιγʹ ΔΙΙΙ 23 κγʹ ΔΔΙΙΙ

4 δʹ ΙΙΙΙ 14 ιδʹ ΔΙΙΙΙ 24 κδʹ ΔΔΙΙΙΙ

5 εʹ Π 15 ιεʹ ΔΠ 25 κεʹ ΔΔΠ

6 ϛʹ ΠΙ 16 ιϛʹ ΔΠΙ 26 κϛʹ ΔΔΠΙ

7 ζʹ ΠΙΙ 17 ιζʹ ΔΠΙΙ 27 κζʹ ΔΔΠΙΙ

8 ηʹ ΠΙΙΙ 18 ιηʹ ΔΠΙΙΙ 28 κηʹ ΔΔΠΙΙΙ

9 θʹ ΠΙΙΙΙ 19 ιθʹ ΔΠΙΙΙΙ 29 κθʹ ΔΔΠΙΙΙΙ

10 ιʹ Δ 20 κʹ ΔΔ 30 λʹ ΔΔΔ
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Alfabetične in akrofonične grške številke po deseticah, stoticah in tisočicah:

10 ιʹ Δ 100 ρʹ Η 1000 ͵α Χ

20 κʹ ΔΔ 200 σʹ ΗΗ 2000 ͵β ΧΧ

30 λʹ ΔΔΔ 300 τʹ ΗΗΗ 3000 ͵γ ΧΧΧ

40 μʹ ΔΔΔΔ 400 υʹ ΗΗΗΗ 4000 ͵δ ΧΧΧΧ

50 νʹ � 500 φʹ � 5000 ͵ε �

60 ξʹ �Δ 600 χʹ �Η 6000 ͵ϛ �Χ

70 οʹ �ΔΔ 700 ψʹ �ΗΗ 7000 ͵ζ �ΧΧ

80 πʹ �ΔΔΔ 800 ωʹ �ΗΗΗ 8000 ͵η �ΧΧΧ

90 ϙʹ �ΔΔΔΔ 900 ϡʹ �ΗΗΗΗ 9000 ͵θ �ΧΧΧΧ

Alfabetične in akrofonične grške številke po desettisočicah so:

10000 ͵ι Μ

20000 ͵κ ΜΜ

30000 ͵λ ΜΜΜ

40000 ͵μ ΜΜΜΜ

50000 ͵ν �

60000 ͵ξ �Μ

70000 ͵ο �ΜΜ

80000 ͵π �ΜΜΜ

90000 ͵ϙ �ΜΜΜΜ

Oznake Π, Δ, Χ, Μ izvirajo iz začetnih črk besed ΠΕΝΤΕ, ΔΕΚΑ, ΧΙΛΙΟΙ,

ΜΥΡΙΟΙ za pet, deset, tisoč, deset tisoč. Oznaka Η za sto ima drugačno
zgodovino. Sto je po grško ῾ΕΚΑΤΟΝ, kar se bere kakor hekaton. V Bojotiji
(Βοιωτία) so nekoč pisali sto z grškimi črkami kot ΗΕΚΑΤΟΝ in verjetno
so zato Atenci za sto začeli uporabljati znak Η. Primerov, besed, v katerih
črki η sledi črka ε je več, na primer ᾿Ηετίων, Andromahin oče. Za natančna
pojasnila o tem pa bi morali več vedeti o razvoju grškega jezika in pisave.
Namesto znaka Π za pet srečamo pogosto znak Γ.
Iz grške mitologije poznamo Storokce, Hekatonhejre, po grško ῾Εκατόγχειρες,
sinove Urana in Gaje. Beseda je sestavljena iz besed ἑκατόν, sto, in χείρ,
roka. Treba je vedeti za posebnost grščine: γ pred γ, κ, ξ, χ izgovarjamo
kakor n, na primer v besedah ἄγγελος, ἄγκυρα, φάλαγξ, Ἀγχίσης.
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Z alfabetičnimi številkami pa so še dolgo, tudi v poklasični dobi, v knjigah
številčili poglavja, razdelke, kitice, definicije, aksiome, trditve in drugo.

Grški števniki

Vsekakor so zanimivi tudi glavni, vrstilni in delilni števniki, iz katerih je
izpeljana marsikatera znanstvena beseda.

1 αʹ εἷς, μία, ἕν πρῶτος ἅπαξ

2 βʹ δύο δεύτερος δίς

3 γʹ τρεῖς, τρία τρίτος τρίς

4 δʹ τέτταρες, τέτταρα τέταρτος τετράκις

5 εʹ πέντε πέμπτος πεντάκις

6 ϛʹ ἕξ ἕκτος ἑξάκις

7 ζʹ ἑπτά ἕβδομος ἑπτάκις

8 ηʹ ὀκτώ ὄγδοος ὀκτάκις

9 θʹ ἐννέα ἔνατος ἐνάκις

10 ιʹ δέκα δέκατος δεκάκις

11 ιαʹ ἕνδεκα ἑνδέκατος ἑνδεκάκις

12 ιβʹ δώδεκα δωδέκατος δωδεκάκις

20 κʹ εἴκοσι εἰκοστός εἰκοσάκις

100 ρʹ ἑκατόν ἑκατοστός ἑκατοντάκις

1000 ͵α χίλιοι χιλιοστός χιλιάκις

10000 ͵ι μύριοι μυριοστός μυριάκις

Osnovni delec proton je dobil ime iz vrstilnega števnika πρῶτος, prvi. Težki
vodik, devterij, je bil poimenovan po vrstilnem števniku δεύτερος, drugi.
Naslednji izotop vodika, tritij, pa po vrstilnem števniku τρίτος, tretji. Učena
tujka, triskaidekafobija, strah pred številko trinajst, je nastala iz grškega
izraza τρεῖς καὶ δέκα za trinajst in besede φόβος, kar pomeni strah, bojazen.

Grščina vsepovsod

Grščina pozna za samostalnike pet sklonov in tri spole, ki jih določajo členi:
ὁ za moški, ἡ za ženski in τό za srednji spol. Stara grščina je poznala ednino,
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dvojino in množino. Člen τό pred samostalnikom pišemo kot τὸ. Sklanjatev
samostalnika je običajno določena, če navedemo njegov drugi sklon, rodilnik,
običajno samo s končnico, če je to potrebno. To je pomembno v slovarjih,
na primer [5, Dokler; 7, Špelič]. Zgled:

γράμμα, ατος, τό — črka, pismenka; beseda, spis, listina, napis; slika.

To pomeni, da je samostalnik γράμμα srednjega spola, τὸ γράμμα, in da je
njegov drugi sklon τοῦ γράμματος. Iz te besede izhajata na primer besedi
gramatik in gramatika. Zapišimo še nekaj drugih primerov besed, pri katerih
pa zapišemo samo nekaj pomenov, kajti marsikatera grška beseda jih ima
veliko. Za vsako grško besedo bomo navedli nekaj drugih besed in izrazov,
ki se nanjo navezujejo.

λῆμμα, ατος, τό — dohodek, dobiček, korist. V matematiki je lema po-
možni izrek. Zornova lema, Fatoujeva lema.

πρᾶγμα, ατος, τό — delo, dejanje. Spomnimo se na besede pragmatik,
pragmatičen, pragmatizem, pragmatična sankcija.

σῶμα, ατος, τό — telo, truplo. V medicini imamo besede somatičen,
somatski, somatologija, somatološki.

πλάσμα, ατος, τό — tvor, podoba. Plazma je znan izraz v medicini in
fiziki.

μάθημα, ατος, τό — znanje, nauk. Vsak pozna besede matematika, mate-
matik, matematičen.

ἀξίωμα, ατος, τό — čast, vrednota, ugled, zahteva. V matematiki je
aksiom trditev, ki je ne dokazujemo in jo vzamemo kot privzeto resnico.

παράδειγμα, ατος, τό — (svarilen) zgled, vzorec, dokaz. Njegova dok-
torska disertacija je prava paradigma znanstvene razprave.

σύστημα, ατος, τό — združitev, celota. Družbeni sistem, koordinatni
sistem, periodni sistem, sistem aksiomov, sistematičen pregled.
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θέμα, ατα, τό — stavek, sestavek, izvirna beseda. Tematika, tema pogo-
vora, tema za diplomsko delo, ljubezenska tema.

ἔνδον — znotraj. Endoskopija, endokrina žleza, endomorfizem.

ἕδρα, ἡ — sedež. Katedra, katedrala, oktaeder, polieder.

γράφω — pišem. Grafoskop, grafičen, graf funkcije.

μέτρον, τό — mera. Meter, geometrija, goniometrija, metronom.

νόμος, ὁ — zakon, pravilo. Astronomija, ekonomija, gastronomija.

δρόμος. ὁ — tek. Hipodrom, aerodrom, velodrom, kozmodrom.

τόπος, ὁ — mesto, kraj, prostor. Topologija, topografija, toponim.

γῆ, γῆς, ἡ — zemlja. Geografija, geologija, geodezija, geometer.

τέχνη, ἡ — umetnost, znanje, spretnost. Tehnika, tehnolog, tehnecij, po-
litehnika, TEX, LATEX.

ἀντί — vpričo, pred, nasproti. Antibiotik, anticiklon, antipatija, antifašist.

ἁρμονία, ἡ — skladnost, pravo razmerje. Harmonična sredina, harmonija,
harmonij, harmonika.

ὁμός, 3 — podoben, ravnotak, sličen, skupen. Homogen, homomorfizem,
homologen, homoseksualen, homologacija.

Pri pridevnikih pomeni številka 3, da se za vse tri spole naredi pridevnik
pravilno: ὁμός, ὁμή, ὁμόν.

ὁμοῖος, 3 — podoben, sličen, isti, enak. Homeomorfizem, homeopatija,
homeopat, homeomerija, homeotermen.

Za vse tri spole se naredi pridevnik pravilno, toda za ženski spol dodamo
končnico α za ε, ι, ρ:
ὁμοῖος, ὁμοῖα, ὁμοῖον.

ἀριθμός, ὁ — računstvo, število. Aritmetika, aritmetik, aritmetičen.
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μορφέ, ἡ — postava, podoba, oblika, lik, prikazen. Morfizem, morfologija,
polimorfen, morfij, morfem.

συμμετρία, ἡ — somernost. Simetrija, simetričen, simetrala.

κύκλος, ὁ — kolo, krog, obod. Ciklus, cikličen, cikloida, ciklon, bicikel.

συμπόσιον, τό — pojedina, obed, pitje, omizje. Simpozij.

ἐπί — na. Episkop, epimorfizem, epicenter, epicikel, epidemija.

ἔλλειψις, εως, ἡ — zaostajanje, nedostatek, pomanjkanje. Elipsa, elip-
tičen, elipsoid.

παραβολή, ἡ — prilika, primera, zgled, pregovor. Parabola, paraboličen,
paraboloid.

ὑπερβολή, ἡ —pretiravanje, prekašanje, presežek. Hiperbola, hiperboličen,
hiperboloid.

σφαῖρα, ἡ — krogla, obla, žoga. Sfera, sferičen, hemisfera, atmosfera, sfer-
oid.

χαρακτήρ, ῆρος, ὁ — kov, vtisk, lastnost. Karakter, karakteristika.

πολύς — mnogo. Polinom, polivinil, polimer, poligamija.

βραχύς, βραχεῖα, βραχύ —kratek. Brahialen, brahilogija, brahikefalen.

βραχύς, βραχίων, βράχιστος —kratek, krajši, najkrajši. Brahistohrona,
krivulja najkrajšega spusta v matematiki.

ταὐτό — isti, ravnotak. Tavtologija, tavtosilabičen, tavtohrona.

χρόνος, ὁ — čas, doba, vek. Kroničen, kronometer, kronika, kronologija.

κριτικός, 3 — razsoden. Kritik, kritika, kritizirati.

δυνάμις, εως, ἡ — moč, sila. Dinamičen, dinamika, dinama, dinamit.

ἴσος, 3 — enak. Izometrija, izomorfizem, izohipsa, izoterma, izobara, izo-
bata.
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θεμέλιος, ὁ, θεμέλιον, τό — temelj, podstava. Temeljit, temeljiti, utemeljiti.

χάος, ους, τό — kaos, zmešnjava, nered. Kaotičen, kaotičnost.

μικρός, 3 — majhen. Mikron, mikrometer, mikroskop, mikrofilm, mikro-
fon.

μέγας, μεγάλη, μέγα — velik. Megapolis, megavolt, megaloman.

ἀστήρ, έρος, ὁ — zvezda. Asteroida, astronom, astrolog, astronavt.

στροφάς, ὁ — vrteč se, obračajoč se. Strofoida, katastrofa.

ὀρθός, 3 — pokončen. Ortogonalen, ortodoksen, ortodont, ortoklaz, or-
toped.

λημνίσκος, ὁ — volneni trak. Lemniskata, matematična krivulja.

κισσός, ὁ — bršljan. Cisoida, matematična krivulja.

μηχανικός, 3 — iznajdljiv, bistroumen, zvit, spreten. Mehanik, mehanika,
mehaničen, mehanizacija, mehanizem.

καρδία, ἡ — srce. Kardioida (matematična krivulja), kardiolog, kardio-
gram.

λόγος, ὁ — beseda, misel, govor, nauk. Logika, logičen, logik, logistika.

βάσις, εως, ἡ — podstavek, osnova. Baza, bazičen, bazni.

κλώθω — predem. Klotoida, matematična krivulja.

λοξός, 3 — poševen, prečen. Loksodroma, matematična krivulja.

ὅλος, 3 — cel, ves, celoten, popoln. Holomorfen, holonomen, holokavst.

ἀνάλυσις, εως, ἡ — razveza, osvoboditev. Analiza, analitičen.

μόνος, 3 — sam, edin. Monom, monada, monarh, monoteizem.

Še nekaj znanih grških imen:
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Πυθαγόρας ὁ Σάμιος — Pitagora s Samosa

Σωκράτης — Sokrat

Πλάτων — Platon

Ἀριστοτέλης — Aristotel

Θαλῆς ὁ Μιλήσιος — Tales iz Mileta

Ἀρχιμήδης — Arhimed

Πτολεμαῖος — Ptolemaj

᾿Ερατοσθένης ὁ Κυρηναῖος — Eratosten iz Kirene

Εὐκλείδης — Evklid

Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος — Apolonij iz Perge

Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος — Aristarh s Samosa

Ζήνων ὁ ᾿Ελεάτης — Zenon iz Eleje

῾Υπατία — Hipatija

῞Ιππαρχος ὁ ῾Ρόδιος — Hiparh z Rodosa

῾Ιπποκράτης ὁ Χίος — Hipokrat s Hija

῞Ηρων ὁ Ἀλεξανδρεύς — Heron iz Aleksandrije

Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεύς — Diofant iz Aleksandrije

Πάππος ὁ Ἀλεξανδρεύς — Papos iz Aleksandrije

Μενέλαος ὁ Ἀλεξανδρεύς — Menelaj iz Aleksandrije

Μέναιχμος — Menajhmos

Περσεύς — Perzej
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Iliada in Odiseja

Če pišemo o grščini, ne moremo mimo Homerja in njegovih epov. To sta
ΙΛΙΑΣ in ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Iliada in Odiseja. Zapišimo prva heksametra Iliade:

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος

οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε.

Pesem boginja zapoj, o jezi Pelida Ahila,
srdu pogubnem, ki silo gorja prizadel je Ahajcem.

(Prevod: A. Sovrè)

Iliado sestavlja 15 693 heksametrov.
Prva heksametra Odiseje pa se glasita:

῎Ανδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν.

Muza, povej mi moža, ki silo potí je prehodil
križem po svetu blodèč, kar sveto razrušil je Trojo.

(Prevod: A. Sovrè)

Odisejo sestavlja 12 110 heksametrov.

Pitagorov izrek in Evklidovi Elementi

Če pa spregovorimo o grški matematiki, se navadno spomnimo na Pitagoro
in Pitagorov izrek. V grščini ga zapišemo takole:

Πυθαγόρειον θεώρημα

᾿Εν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτεινούσης

πλευρᾶς τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν

πλευρῶν τετραγώνοις.

Večino besed v grškem Pitagorovem izreku ni težko razumeti.
Evklidovi Elementi, Στοιχεῖα, so zanimivi po svojih definicijah, ῞Οροι, in
postulatih, Αἰτήματα. Navedimo prvo definicijo in znameniti peti postulat o
vzporednicah.
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αʹ. Σημεῖόν ἐστιν, οὗ μέρος οὐθέν.

Točka je tisto, kar nima dela.

εʹ. Καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη

γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ ἐκβαλλομένας τὰς δύο εὐθείας ἐπ’ ἄπειρον

συμπίπτειν ἐφ’ ἃ μέρη, εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες.

Poskusite ugotoviti sami, o čem pripoveduje.

Problem o govedu

Arhimed je bil eden največjih učenjakov antike. Drugi so si radi prilaščali nje-
gove zamisli. Zato si je morda nalašč izmislil nalogo, s katero so se ubadali vse
do današnjih dni. To je znameniti Arhimedov problem o govedu, Πρόβλημα

βοεικόν, ki se prične s heksametri:

Πληθὺν ᾿Ηελίοιο βοῶν, ὦ ξεῖνε, μέτρησον

φροντίδ’ ἐπιστήσας, εἰ μετέχεις σοφίης,

πόσση ἄρ’ ἐν πεδίοις Σικελῆς ποτ’ ἐβόσκετο νήσου

Θρινακιής τετραχῇ στίφεα δασσαμένη

χροίην ἀλλάσσοντα· τὸ μὲν λευκοῖο γάλακτος,

κυανέῳ δ’ ἕτερον χρώματι λαμπόμενον,

ἄλλο γε μὲν ξανθόν, τὸ δὲ ποικίλον.

Tujec, prisedi, preštej vse Sončevo lepo govedo.
(Bistrc nabrusi ostro, naloga bo, bogme, zavita.)
Pašnike sočne Trinakra, Sicilije polja preleti,
štiri boš črede našel, po pasmah jih ločil natanko:
Ta se kot mleko beli. Kot morja viharnega vali
temna je v oni živina. Rjavordeča je tretja,
z lisami zadnja pokrita.

(Prevod: F. Križanič)

Umetniško upodobitev Arhimeda in njegovega goveda imamo na sliki 5.
Problem o govedu nas pripelje do Pellove enačbe x2 − 4 729 494y2 = 1, za
katero nas zanimajo rešitve v naravnih številih. Postopek reševanja Pellove
enačbe je opisan v mnogih delih, ki pa po zahtevnosti presegajo namen tega
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gradiva. Povejmo le, da je najmanjša rešitev problema o govedu ogromna in
da Sicilija še zdaleč ne bi bila dovolj velika za toliko glav živine.

Trije znameniti problemi antike

Trije znameniti problemi antike, ki jih navadno obravnavamo v šoli, so:
αʹ. Διπλασιασμὸς τοῦ κύβου — podvojitev kocke ali

Δήλιον πρόβλημα — deloški problem

βʹ. Τριχοτόμηση τῆς γωνίας — raztretjinjenje kota

γʹ. Τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου — kvadratura kroga

Prvi problem se ukvarja s tem, kako samo s šestilom in neoznačenim ravnilom
konstruirati rob kocke, ki ima dvakrat večjo prostornino kot dana kocka.
Drugi problem zahteva, da z istim orodjem razdelimo poljuben kot na tri
enake dele, tretji pa, da pretvorimo krog v ploščinsko enak kvadrat. Dolga
leta so se matematiki ukvarjali s temi problemi in nazadnje dokazali, da so
nerešljivi

Deloški problem je po legendi dobil ime po otoku Delos, grško Δῆλος, v
Egejskem morju. Na Delosu je mesto istega imena, ki je bilo posvečeno bogu
Apolonu in boginji Artemidi (Ἀπόλλων, ῎Αρτεμις). Ko je izbruhnila na otoku
kuga, so Delošani prosili slavno Apolonovo preročišče v Delfih (Δελφοί) za
pomoč. Dobili so nasvet, da morajo bogu Apolonu podvojiti podstavek, ki
je imel obliko kocke. Podvojili so robove kocke, a jih je kuga še bolj udarila.
Podvojiti bi namreč morali prostornino kocke, česar pa niso znali narediti
samo z ravnilom in šestilom, kar se je takrat edinole smelo uporabljati v
geometriji.

Slika 5. Arhimed in govedo.
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Sklepne besede

Morda bo sedaj marsikdo znal prepisati nekaj grških besed, denimo s kakega
starodavnega napisa. Napisov v stari grščini je zelo veliko. Omenimo samo
slavni epitaf v Termopilah, kjer so se leta 480 p.n.e. borili Spartanci pod
vodstvom Leonide proti mogočni perzijski vojski in nazadnje, zaradi podle
izdaje, padli do zadnjega moža. Besedilo je napisal lirski pesnik Simonides,
Σιμωνίδης ὁ Κεῖος:

Ω ΞΕΙΝ΄ ΑΓΓΕΛΛΕΙΝ

ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΟΤΙ ΤΗΔΕ

ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ

ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ

Z akcenti in pridihi:

῎Ω ξεῖν΄, ἀγγέλλειν

Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε

κείμεθα, τοῖς κείνων

ῥήμασι πειθόμενοι.

To pomeni (prevod A. Sovrè):

Tujec, ki greš v Lakedaimon, povej, da še zmerom ležimo v klancu stražarji
zvesti, kakor je velel ukaz.

Prvi kristijani so bili hudo preganjani in so delovali v popolni ilegali. Njihov
skrivni simbol je bila riba, po grško ΙΧΘΥΣ. Besedo sestavljajo prve črke
besed

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ,

kar pomeni Jezus Kristus Božji Sin Odrešenik. Z vsemi akcenti in pridihi bi
zapisali:

᾿Ιχθύς — ᾿Ιησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ.

Besedi ἰχθύς in σαῦρος, kuščar, sta nam dali besedo ihtiozaver, ki pomeni
veliko izumrlo morsko žival, podobno ribi, ki je živela v srednjem geološkem
veku. Iz besed δεινός, strašen, ogromen mogočen, in σαῦρος smo dobili besedo
dinozaver. Dinozavri so na Zemlji vladali več kot 100 milijonov let.
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Novi testament, prvotno napisan v grščini, se konča z Razodetjem, po grško
Ἀποκάλυψις ᾿Ιωάννου. Sveti Janez Evangelist ga je napisal, ko je bil v preg-
nanstvu na otoku Patmos (Πάτμος) v Egejskem morju.
Janezov evagelij se začne z besedami:

᾿Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Bog je bila Beseda.

Morda je še komu všeč stavek, aktualen za naše izobraževanje, izrečen pa je
bil na podelitvi nagrad Republike Slovenije na področju šolstva leta 2011:

V začetku je bila beseda in beseda je bila pri učitelju in učitelj je bila beseda.

Zanimiv je del stavka v prvem poglavju Razodetja:

᾿Εγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω,

kar pomeni Jaz sem alfa in omega.

Pogosto v vsakdanjem življenju nevede uporabljamo te besede, ko hočemo
povedati, da je nekdo strahovito pomemben oziroma da je to in to neobhodno
potrebno.
Veliko ljudi pa pozna iz Razodetja znameniti stavek o številu zveri: 666. To
je tudi število človeka. Učenim glavam je to dalo misliti in kar nekaj časa so
potratili, da bi s preračunavanjem našli njegovo ime, ki naj bi bilo zavozlano
v številu 666. Razodetje pravi:

῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θερίου, ἀριθμός

γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμός αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.

Besedo pa le razumemo: σοφία pomeni modrost. Beseda ἀριθμός nam tudi
ne bi smela biti tuja. Pomeni namreč število. Iz nje smo dobili besedo
aritmetika. Pa še beseda ἄνθρωπος je nekam znana. Pomeni pa toliko kot
človek. Iz nje so se razvile znanstvene besede antropologija, antropološki,
antropoid, antropometrija, antroponim in druge.
Število 666 imenujejo tudi hudičevo število. Zanimivo je, ker ga lahko za-
pišemo kot vsoto osnovnih rimskih številk I, V, X, L, C in D:

DCLXVI = I+ V+ X+ L+ C+D.

Grki so število 666 zapisali po svoje: χξϛʹ (hi, ksi, stigma).

26



Hudičevo število 666 pa je tudi trikotniško. Vemo, da je n-to trikotniško
število Tn dano s formulo:

Tn =
n(n+ 1)

2
.

Če nastavimo enačbo
n(n+ 1)

2
= 666,

hitro dobimo rešitev n = 36. Torej je 666 ravno 36. trikotniško število. Enako
je vsoti prvih 36 naravnih števil, pa tudi, presenetljivo, vsoti kvadratov prvih
sedmih praštevil:

666 = 22 + 32 + 52 + 72 + 112 + 132 + 172.

Število 36 pa je 8. trikotniško in 6. kvadratno: 36 = 8 · 9/2 = 62. Torej je
666 celo dvojno trikotniško število: 666 = TT8 . Osmo po vrsti. Pa še eno
presenečenje: dvakratni sinus kota −666◦ je ravno razmerje zlatega reza:

2 sin(−666◦) = 1 +
√
5

2
= τ.

Pa še kakšna znamenita lastnost bi se našla.
Znani pa so tudi štirje jezdeci apokalipse, ki simbolizirajo vojno, kugo, lakoto
in smrt. Njihovi konji so: ἵππος λευκός, ἵππος πυρρός, ἵππος μέλας in ἵππος

χλωρός.
V krvi imamo levkocite ali bele krvničke. Vse življenje jih nosimo s seboj in
zdravniki nam jih vsake toliko časa pregledajo. Beseda je skovana iz grške:
λευκός, bel, in κύτος, votlina, duplina, trebuh, posoda, vrč, žara, pepelnik.
Halogeni element klor, ki je z natrijem vezan v kuhinjski soli, je dobil ime
po rumeno-zeleni barvi, grško χλωρός. Pomeni pa tudi bled, rumenkast,
svež, svetel. Beseda melanholija ima izvor v grških besedah μέλας, črn, in
χολή, žolč. Beseda πυρρός pomeni rdeč, ognjene barve, rjav, žareč. Podobna
beseda je πῦρ, kar pomeni ogenj. Omenimo še enkrat rdečelasega epirskega
kralja Pira, grško Πύρρος, ki se je lotil Rimljanov celo z bojnimi sloni, tako
kot kasneje Hanibal.
Ko pokličemo osebo, ki ji je ime Filip, pravzaprav uporabimo dve grški
besedil. Filip je zelo staro ime: Φίλιππος. Spomnimo se samo na makedonske
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kralje iz antike. V francoščini bi namesto Filip pisali Philippe. Vidimo,
da ime tudi v latinici dokaj verno sledi grščini. Ime Φίλιππος je nastala z
združitvijo dveh besed: φιλέω, kar pomeni ljubim, rad imam, in ἵππος, kar
pomeni konj. Filip torej pomeni tistega, ki ima rad konje. Tudi beseda
hipodrom, grško ἱππόδρομος, ima konja v sebi: δρόμος pomeni tek, tekanje,
tekma, dirka, tekališče, dirkališče. Na hipodromu pač tekmujejo konji.
Pa ne pozabimo na 144 tisoč zaznamovanih,

ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι,

in sicer iz vsakega rodu Izraelovega po dvanajst tisoč.

Na Diofantovem nagrobniku, ᾿Επιτάφιον Διοφάντου, ki ga pogosto srečujemo
po učbenikih, tam kjer obravnavajo enačbe z eno neznanko, je pisalo.

Οὑτός τοι Διόφαντον ἔχει τάφος· ἆ μέγα θαῦμα.

Καὶ τάφος ἐκ τέχνης μέτρα βίοιο λέγει.

῞Εκτην κουρίζειν βιότου θεὸς ὤπασε μοίρην·

δωδεκάτην δ΄ ἐπιθεὶς μῆλα πόρεν χνοάειν·

τῇ δ΄ ἄρ΄ ἐφ΄ ἑβδομάτῃ τὸ γαμήλιον ἥψατο φέγγος,

ἐκ δὲ γάμων πέμπτῳ παῖδ΄ ἐπένευσεν ἔτει.

Αἰαῖ, τηλύγετον δειλὸν τέκος ἥμισυ πατρὸς

δέκτ΄ Ἁΐδης κρυερὸς μέτρον ἑλὸν βιότου.

Πένθος δ΄ αὖ πισύρεσσι παρηγορέων ἐνιαυτοῖς

τῇδε πόσου σοφίῃ τέρμ΄ ἐπέρησε βίου.

V prevodu F. Križaniča to pomeni:

Modrec ob grobu postoj, počasti pepel Diofanta,
leta njegova preštej, odmerjena z voljo bogov.
Šesti del sojenih let ozarja mu sreča otroštva,
še pol šestine mini, ko lica poraste mu puh.
Let še sedmino nato izbere si vdano družico.
Pet let že druži ju vez, ko se rodi jima sin.
Le pol očetovih dni je ljubljencu dano živeti,
radost očetova vsa v prerani utrne se grob.
Dvakrat dve leti bridko pretoži nad težko izgubo,
potlej utrujen še sam za vselej zatisne oči.
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Ali spoznamo v zgornjem grškem besedilu števila oziroma števnike? Beseda
ἕκτην je tožilnik besede ἕκτη, kar pomeni šesta, pa tudi šestina. Analogno
rešitev imajo tudi Angleži: sixth je šesti, the sixth pa šestina. Števnik ἑκτός,
šesti, se uporablja in sklanja kot pridevnik. Podobno je δωδεκάτην tožil-
nik besede δωδέκατη, kar pomeni dvanajsta, pa tudi dvanajstina. Števnik
δωδέκατος, dvanajsti, se uporablja in sklanja kot pridevnik. Beseda ἑβδομάτῃ

je dajalnik besede ἑβδόματη, sedma, pa tudi sedmina. Števnik ἑβδόματος,
sedmi, se tudi uporablja in sklanja kot pridevnik. Beseda ἥμισυ pomeni v
jonskem narečju polovica, isto kot ἥμισυς v klasični grščini. Imamo celo
vrsto znanstvenih izrazov, ki so nastali iz besede ἥμισυς, na primer hemis-
fera, hemistih, hemimorfit. Beseda πισύρεσσι izvira iz πίσυρες, kar pomeni
štiri v ajolskem narečju. Svoj čas so pisali eolski namesto ajolski. Pridevnik
ajolski izhaja iz grške besede Αἴολος, ki je bil legendarni prednik Ajolcev.
Zadnje čase poskušamo ostati bliže originalnim imenom. Več o tem lahko
preberemo na primer v [1, Aubelj].
Veliko originalnih zapisov misli starogrških filozofov, pisateljev, pesnikov in
zgodovinarjev lahko najdemo na primer v [6, Mihevc Gabrovec].
Glede naglasa pripomnimo, da ima grščina, podobno kot slovenščina, pre-
makljivi naglas. V verzih pa ga avtor včasih namenoma premakne zaradi
blagozvočja in ritma.

Klasične grščine se avtor pričujočega dela ni učil v nobeni šoli. Da pa jo lahko
pišemo tudi v LATEX-u, pa je izvedel kasneje. Zato lahko konča s Homerjevima
verzoma iz Odiseje:

Ταῦτα δ΄ ἐγὼν ἤκουσα Καλυψοῦς ἠϋκόμοιο·

ἡ δ΄ ἔφη ῾Ερμείαο διακτόρου αὐτὴ ἀκοῦσαι.

To sem izvedel kasneje, od kódrave nimfe Kalipse,
ona pa, s svoje strani, od Hermesa sla, kot je rekla.

(Prevod: A. Sovrè)
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