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Pasakojimas apie vilko kaul¡Medºiotojas pagaliau pasiek
e namus � laukym� su lauºaviete viduryje, pa²i	u-r
emis, dengtomis medºiu� ²akomis, gyvenam¡ja ola... Nusimet
e nuo pe£iu�ne²uli� � stirnin¡, sumedºiot¡ up
es sl
enyje. Paskui i�
ejo i� ol¡, susirado kadaisesumedºioto vilko kaul¡ ir a²tria akmens briauna i�br
eº
e nauj¡ br	uk²ni�.Kod
el? Kad gal
etu� parodyti vakarais prie ugnies susispietusiams gen-tainiams? O gal ie²kodamas atsako s¡mon
eje l
etai bundan£iai baimei, kadviskas i²nyksta be p
edsako?Jis i² tikru�ju� pradingo be p
edsako, tas medºiotojas. Ir mes pradingsime,beje... Tod
el ir ²iuos ºenklus ra²au galb	ut vedinas to paties jausmo. Kaiptas medºiotojas.

�i� vilko kaul¡ su skai£iavimu� ºenklais 1937 metais rado arheologasKarlas Absolomas. Br	uk²niai i�r
eºti prie² maºdaug 30 t	ukstan£iu� metu�.Kol kas tai seniausias ºinomas matematinis dokumentas. Nuotraukapirm¡ kart¡ paskelbta London Iliustrated News, 1937 metais.Prab
ego ²imtas, t	ukstantis, du t	ukstan£iai, de²imt, dvide²imt t	ukstan£iu�metu�. I� �ekij¡ atvaºiavo b	urys arheologu� ir prad
ejo kasin
eti t	ukstantme£ius²iuk²lynus. Ir atrado medºiotojo br	uk²niais i²margint¡ kaul¡. �i	ur
ejo, var-taliojo, galop nusprend
e, kad tai tur
etu� b	uti kadaise gyvenusio homo sapi-ens uºra²u� knygut
e, kurioje jis ºym
ejo galb	ut sumedºiotu� ºv
eriu� kieki�, ogal pragyventas dienas... Nufotografavo t¡ kaul¡, atidav
e i� muzieju�, apra²
eknygose ir straipsniuose kaip seniausi¡ ºinom¡ ºmoniu� genties intelektualin
esveiklos liudijim¡.O dabar uºmerkite akis ir i�sivaizduokite: praeis ²imtas, t	ukstantis, dvi-de²imt t	ukstan£iu� metu�... Kas liks i² m	usu� daiktu�, ºenklu� ir ra²tu�? Atsakymonereikia, nes ²is klausimas � retorinis. Jeigu ji� suvoksite, galva ims svaigti...Tas kaulas n
era vien i�rodymas, kad akmens amºiaus ºmon
es skai£iavo.Jame ai²kiai i²reik²ta svarbi matematin
e grupavimo id
eja. Pavieniai daiktai
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e, a² manau, � jau abstrakija. Labaitoli vedanti abstrakija, nes sugrupavus vienetus, galime grupuoti grupes, irgrupiu� grupes... Daugyb
e tautu� atrado ²i¡ grupavimo id
ej¡ nepriklausomaiviena nuo kitos, ta£iau nevienodai, ºinoma, i²pl
etojo.Ranka su penkiais pir²tais � tobulas ºmoniu� i�rankis � puikiai tinka irskai£iavimui. Tod
el daugelis tautu� savo skai£iavimams pasirinko grupavim¡po penkis arba de²imt. Basakoj
eje ºmonijos vaikyst
eje, dvide²imt � irgigeras pasirinkimas, ²i� skai£iu� Amerikos ºemyne pasirinko majai, o Europoje,matyt, naudojo keltai. Pran	uzai ir dabar a²tuonias de²imtis vadina keturiaisdvide²imtukais (quatre-vingts). Ta£iau ²i ranku� pir²tu� � skai£iavimo i�rankio� id
eja, tikriausiai atsirado v
eliau nei mintis skai£iuoti grupuojant. Tikriau-siai pirmieji skai£iuotojai grupavo po du ar po tris. Tai rodo ir etnografu�tyrin
ejimai. Pavyzdºiui, Afrikos pigm
ejai nuo vieno iki ²e²iu� skai£iuoja taip:a,oa,ua,oa-oa, oa-oa-a, oa-oa-oa.Sumanieji ²umerai man
e, kad geriausia skai£iuoti grupuojant po ²e²ias-de²imt. V
eliau gyvenusioms, ne tokios gabioms tautoms tai atrod
e pernelygsud
etinga, ir kone visos pasirinko de²imti�. De²imtimis skai£iuojame ir mes,o daugelis i² m	usu� i² viso n
era pagalvoj�, kad galima ir kitaip.�altiniaiMatematikos istorijos knygu� ir straipsniu� � didel
e kalva. Paie²kokiteGoogle books ir i�sitikinsite. Nemanau, kad jums labai r	upi ºinoti, k¡skai£iau, kur ºvilgter
ejau. �ia ir kitur nurodysiu vos kelis ²altinius �kuriais ºav
ejausi, i² kuriu� daug suºinojau, arba kuriuos lengva pasiekti,... bent ºvilgterti.
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