
Harijeva odkritja 
 
Drugo poglavje 
 
Naslednje jutro je Hari na poti v šolo srečal Andreja Medena, ki je ravno prečkal cesto. 
 
“Zdravo Andrej,” je zaklical. Pri matematiki je Andrej najhitreje reševal naloge. Hari je 
pomislil, da ga bo morda zanimalo, kaj sta z Lizo odkrila včeraj. Zato mu je povedal, kako sta 
odkrila, da lahko obrneš stavke, ki se začnejo z ‘Noben’, ne moreš pa obrniti tistih, ki se 
začnejo z ‘Vsi’”.  
 
Andrej je rekel samo: “In kaj potem?” 
 
“Kaj, in kaj potem?” je vprašal Hari. 
 
“Hočem reči, da ne vidim smisla tega. Kaj ti pomaga, če veš, da ene stavke lahko obrneš, 
drugih pa ne. In drugič, če dobro pomisliš, koliko stavkov pa se začne z ‘Vsi’ ali z ‘Noben’? 
Zelo malo.” In Andrej je šel naprej. 
 
Hari pa je šel počasi, včasih brcnil kak kamen, in pazil, da ne stopi na nobeno razpoko v 
asfaltu. Andrejeva pripomba ga je mučila. Morda je njegovo “odkritje” res popolnoma brez 
pomena.  
 
Prvo uro so imeli matematiko. Učili so se ulomke. Včeraj je gospod Petrov, učitelj 
matematike, govoril o različnih kombinacijah, ki privedejo do istega števila. Kot ponavadi je 
Andrej razumel prvi. Hari je slišal, kako je pojasnjeval Petru Samsonu: “To je preprosto. 
Poglej: 
 
osem in dva je deset 
pet in pet je deset 
dvanajst minus dva je deset 
dvajset deljeno z dva je deset 
pet krat dva je deset … 
 
Peter je oklevaje rekel: “Množenje in deljenje mi ne gresta najbolje.” 
 
Andrej mu je nestrpno rekel: “Pa saj ni treba znati množiti in deliti. To je bil le primer. 
Hočem ti pokazati, na koliko načinov lahko prideš do števila deset. Mora biti na tisoče 
načinov, in vsi pripeljejo do deset.” 
 
Sedeč za svojo mizo je Hari v mislih ponavljal pogovor med Andrejem in Petrom. “Če 
obstajajo številni načini, kako oblikovati neko število,” si je rekel, “ali ni mogoče, da so 
različne besede enake isti besedi? Tako kot lahko ‘oče’ izrazimo tudi z ‘ati’, ‘očka’ in ‘ata’.” 
In v trenutku se mu je preblisnilo: “Ali ne bi bilo mogoče, da so besede, kot sta ‘Vsi’ in 
‘Noben’, podobne številu deset, o katerem je govoril Peter? Če bi bilo tako, potem bi različne 
stavke lahko spremenili v stavke, ki se začnejo bodisi z ‘vsi’ bodisi z ‘noben’!”   
 
Toda ko se je skušal spomniti kakega stavka, ki bi ga bilo mogoče tako spremeniti, se ni 
mogle spomniti nobenega. 
 
Potem ko se je nekaj časa mrščil, je Hari začel razmišljati, ali bi mu lahko pomagal kak 
sošolec. Dvignil je roko in ko ga je gospod Petrov poklical, je Hari razložil svoj problem in 
vprašal, ali gospod Petrov dovoli, da mu razred pomaga. Gospod Petrov je bil znan kot ‘fin 
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učitelj’ in Hari je imel prav, ko je mislil, da bo pristal. Celo problem je še enkrat razložil 
razredu, saj ga je vznemirjeni Hari slabo razložil. 
 
Prvi predlog je dal Robert Gaber. “Poglejte,” je rekel, “denimo da govorim o sošolcih. Lahko 
na primer rečem: ‘Vsi učenci v razredu so Slovenci.’ Lahko pa rečem tudi: ‘Vsakdo v tem 
razredu je Slovenec’ ali pa ‘Vsaka oseba v tem razredu je Slovenec’, in ti trije stavki 
pomenijo isto. Kajti če smo vsi Slovenci, potem je vsakdo in vsak Slovenec.” 
 
Gospod Petrov je vzel kredo, stopil do table in poudarjeno napisal na vrh: “Izrazi, ki pomenijo 
isto kot ‘VSI’. Nato je začel s spiskom 
 
1. Vsakdo 
2. Vsak 
 
Lizina roka je švignila kvišku: “Kdorkoli”, je dejala, “kajti če smo vsi Slovenci, potem bo 
kdorkoli, ki ga izberete, bil Slovenec. Gospod Petrov se je obrnil k tabli in zapisal: “3. 
Kdorkoli.” 
 
Toni je dvignil roko, še preden je Liza končala govoriti. “Kaj pa beseda ‘neki’?” je vprašal. 
“Kajti če rečem ‘Neki učenec, ki je iz tega razreda, je gotovo Slovenec’, je isto, kot če bi 
rekel: ‘Vsi učenci iz tega razreda so Slovenci’, mar ne?” Gospod Petrov je spisku dodal “4. 
Neki.” 
 
“Zdi se mi,” je rekel gospod Petrov, potem ko ni bilo nobenega predloga več, “da sploh ni 
treba, da je to posebna beseda. Gre za to, kako je stavek oblikovan. Denimo, da je prava 
beseda v  stavku osebek. Če rečem: ‘Pomfri je slan’ ali ‘Mercedesi so dragi’, s tem mislim, da 
so slani vsi krompirčki in da so vsi mercedesi dragi.” 
 
Razred je ostal tiho. Gospod Petrov je na tablo napisal: “5. Brez določila.” 
 
Počasi je Peter Samson dvignil roko. “Ja, Peter,” je rekel gospod Petrov. “Torej,” je 
oklevajoče začel Peter, “včasih, kadar rečem ‘če’, mislim v resnici ‘vsi’. Na primer, ko rečem: 
‘Če si iz tega razreda, potem si Slovenec’.” 
 
Gospod Petrov je ravno napisal “6. ‘Če … potem …’” na tablo, ko je zazvonilo. “Prepišite si 
napisano v svoje zvezke,” je predlagal. “In če se boste domislili še česa, lahko spisek 
dopolnite.” Obrnil se je k Hariju in ga vprašal: “Ali smo ti kaj pomagali?” Hari je prikimal. 
Hvaležen je bil, da je učitelj prekinil uro aritmetike in se začel ukvarjati z njegovim 
vprašanjem. 
 
Do kosila ni bilo več časa, da bi se ukvarjal z njim. Po kosilu se je Hari naslonil na ograjo, ki 
je varovala šolsko stopnišče. Rekel si je: “Nekaj pa smo le ugotovili.” Andreju smo pokazali, 
da čeprav se le nekaj stavkov začne z ‘Vsi’ ali ‘Noben’, je mnogo takih, da jih je mogoče 
spremeniti v stavke z obliko ‘Vsi’ ali ‘Noben’.” 
 
Toda Hari ni pozabil na Andrejevo vprašanje:  “In kaj potem?” In na misel mu ni prišel noben 
dober odgovor. 
 
In ravno takrat je mimo prišel Andrej s čemernim izrazom na obrazu. 
 
“Kaj pa ti je?” ga je nagovoril Hari. 
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Zdelo se je, da se Andrej ne bo zmenil zanj, potem pa je skomignil z rameni in se usedel na 
stopnice. “Moj oče pričakuje, da bom, ko odrastem, inženir, tako kot on. In razjezi se vsakič, 
ko mu skušam dopovedati, da bom morda hotel biti kaj drugega.” 
 
“Zakaj misli, da bi bil dober inženir?” vpraša Hari. 
 
“Ker imam dobre ocene pri matematiki. Pravi mi: ‘Vsi inženirji so dobri v matematiki, in ti si 
dober v matematiki, torej …’” 
 
Hari ni takoj odgovoril. Potem pa je nenadoma vzkliknil: “Toni, to ni prav.” 
 
“Vem,” je odgovoril Andrej, “zagotovo ni.” 
 
“Hotel sem reči”, je rekel Hari, “da je tvoj oče rekel: ‘Vsi inženirji so dobri v matematiki,’ ali 
ne? Toda to je eden od tistih stavkov, ki jih ne moreš obrniti. Zato iz tega ne sledi, da so vsi 
ljudje, ki so dobri v matematiki, inženirji. Prepričan sem, da je tako. Prepričan sem, da je 
veliko zdravnikov, ki so dobri matematiki, in pilotov, in cel kup ljudi, ki niso inženirji, je 
dobrih v matematiki. Zato ne sledi, da zgolj zato, ker si dober v matematiki, moraš postati 
inženir!” 
 
Andrej je rekel: “Res je! Četudi je res, da so vsi inženirji dobri v matematiki, iz tega ne sledi, 
da so samo inženirji dobri v matematiki.” Vstal je, na hitro pozdravil Harija, in odbrzel 
domov.  
 
Hari se je odločil, da gre še malo na igrišče. Občutek je imel, da Andrejev novi argument na 
njegovega oče ne bo naredil velikega vtisa. Vendar je Andreju le pokazal, da je njegovo 
odkritje uporabno. Zdaj je lahko nehal misliti na vse skupaj in se je lahko v miru odpravil na 
igrišče.     
 


