Matematikos istorijos skiautiniai
Vilius Stakenas

Radiniai Egipto ºemeje
Daug kartu sakiau sau: Na, dabar imsiu ir para²ysiu, k¡ ºinau, apie egiptie£iu
skai£ius. Ir nieko,  negaliu suregzti nei sakinio. Kodel? Nes nejau£iu nieko
bendro su tais senojo Nilo slenio gyventojais.
Bet kart¡ prisiminiau  ma£iau du gal kokiu penkeriu metu berniukus,
laks£iusius daugiau kaip prie² trejet¡ tukstan£iu metu. Na ir kas, kad Frankfurto muziejuje po stiklu,  jie atrode kaip gyvi, tik uºmig. Tik pamanykite
sau: lakste prie² kelis tukstan£ius metu!
Ir i²kart tapo lengviau pradeti.
Tai ivyko rugpju£io dvylikt¡ dien¡ trisde²imt metu prie² Kristaus gimim¡. Plykstelejo dvi²akas angies lieºuvis ir pasiunte
Egipto karalien Kleopatr¡ i² aistru pasaulio i
mirties tyl¡. I uºmar²ti grimzdo ir visa Egipto
iviliza ija, jau ir ²iaip goºiama Aleksandro
Makedonie£io i visas puses i²plesto helenu
pasaulio spindesio. Kraujo la²elis ant Kleopatros krutines, suspinds po angies lieºuvelio
prisilietimo, irgi buvo veikiau graiki²kas, nei
paveldetas i² senuju Egipto giminiu. Juk
Ptolemaju dinastija Egipte atsirado tuomet,
kai mirtis staiga sustabde nesustabdom¡, rodos, Aleksandr¡ Makedonieti.
Tukstantmet egiptie£iu pasaulio istorij¡,
patirti ir ºinias saugantys papirusai, i²ra²yti
juodo suodºiu ra²alo ºenklais palengva virto Rosetta akmuo. Ptolemajaus
mislemis, kurios maºai kam rupejo. Laikas V isakymas i²kaltas jame 196
uºverte prira²ytus Egipto puslapius, laikas i² m. pr. Kr. triju ru²iu ºenleto ra²e Graikij¡, Rom¡, arabu pasauli, Eu- klais: senoves Egipto hieroglifais, demotiniu ra²tu (surop¡...
paprastintais
hieroglifais) ir
Iki XVIII amºiaus Egipt¡ lanke tik
pavieniai keliautojai europie£iai. Ta£iau XVIII graiku kalbos raidemis.
amºiaus pabaigoje ir XIX amºiaus pradºioje
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Europoje kilo tikra Egipto mada. Ypa£ po to, kai buvo paskelbtas
daugiatomis Apra²ymas, arba pastebejimu ir tyrinejimu, atliktu Egipte
pran uzu kariuomenes ekspedi ijos metu ir i²spausdintu J.D. Imperatoriaus
Napoleono isakymu, rinkinys (1809-1822). Vienos tu kariniu Napoleono
ekspedi iju metu buvo surastas ir raktas egiptie£iu ra²menims i²²ifruoti 
juodo bazalto akmuo, ant kurio buvo i²kaltas tas pats Ptolemajaus V (196 m.
pr. Kr.) isakas trimis budais  egiptie£iu hieroglifais, demotiniu ra²tu (greitara²£iu) ir graiku kalba. io Rozetes akmens (vietoves, kur jis buvo rastas
pavadinimas) ra²menis busimasis egiptologijos pradininkas Jeanas François
Champollionas i²vydo, kai jam buvo tik dvylika metu. Egiptie£iu ra²tu
skaitymas prasidejo nuo Kleopatros ir Ptolemajaus vardu.
I² mados visada pelnomasi. I²augus susidomejimui Egipto senove, buriai
nuotykiu ie²kotoju, senuju kapu ple²iku eme rausti Egipt¡... Prekyba senienomis suklestejo, o vel atrastam Egipto senoves palikimui kilo gresme
buti sunaikintam, i²sklaidytam.
kotu antikvaro A.H. Raindo (A.H. Rhind) pirkinys  1858 metais Luksore isigytas papiruso ritinys  matyt, vienos i² tokiu nelegaliu senoves liekanu
ie²kojimo ekspedi iju grobis. iaip ar taip dabar ²is papirusas, kuri ra²tininkas Ahmes sura²e apie 1700 m. pr. Kr. yra pagrindinis musu ºiniu apie
egiptie£iu matematik¡ ²altinis. Tiesa, ra²tininkas prisipaºista, kad jis ji perra²e nuo dar senesnio ra²to. Taigi galima, matyt, daryti prielaid¡, kad ²iame
papiruse i²destytos ne maºiau kaip prie² keturius tukstan£ius metu igytos
matematines ºinios.
Yra i²lik dar keletas maºesniu matematiniu tekstu, i² ju svarbiausias 
Maskvos papirusas. Ta£iau jie neprilygsta Rhindo papirusui. Maºdaug 30 m
plo£io ir 5,4 m ilgio Raindo papiruso ritinelio tekstas  pagrindinis musu ºiniu
apie Egipto matematik¡ ²altinis. Jeigu tekstu turetume daugiau ir i² ivairiu
laikotarpiu, ar atsivertu kitoks egiptie£iu matematikos vaizdas? Vargu.
inios  dievu patiketos paslaptys  jas dera saugoti, o ne narstyti ir
keisti. Taip galvojo senoves egiptie£iai... K¡ gi  ju karalyste, gyvavusi kelis
tukstan£ius metu  ar ne irodymas, kad galvojo teisingai?

Skai£iavimas bruk²niais,
lotoso ºiedais ir buoºgalviais
Taigi, egiptie£iai. Raindo papirusas ir jo autorius  Ahmes. Tai pirmas
mums ºinomas matematinio teksto autorius. Bet i puikyb jis nesikelia 
prisipaºista, kad didºiai vertingas ºinias perra²e i² kito dar senesnio ra²to.
Jam, kaip ir kitiems stropiesiems Egipto ra²tininkams net i galv¡ neateidavo
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k¡ nors prideti ar sukurti savo. Pakako isis¡moninti ir perduoti kitoms kartoms branguji proteviu, o gal ir dievu sukurt¡ ºiniu paveld¡.
Isiºiuriu i egiptie£iu ra²tininko statulos, sukurtos apie 2000 m. pr. Kr., o
dabar saugomos Egipto muziejuje, nuotrauk¡ ir ºinau kaip atrode Ahmes: sedi
rumu pavesyje, kojos sukryºiuotos, nugara tiesi, viena ranka laiko papiruso
ritini, kita  nendr, dideliu akiu ºvilgsnis tiesus, demesingas, veide pasirengimas tuoj pat pritaikyti savo ºinias ir
sugebejimus uºdaviniui, kuris bus suformuluotas... Nuostabus proto darbininko
portretas.
Ahmes rankra²tis prasideda paºadu,
kad ²is veikalas pades jo skaitytojams
Senoves Egipto ra²tininkas
visk¡ pasaulyje i²tirti, atskleisti visas
paslaptis.
Ta£iau i² tiesu tai tera
vadovelis, i² kurio galima pasimokyti skai£iuoti taip, kaip skai£iavo senoves
egiptie£iai. Tekste pateikiami 87 uºdaviniai ir nurodoma, kaip juos sprsti.
Patyrinekime, kaip egiptie£iai skai£iavo. O kad skai£iuoti jiems reikejo,
ir netgi labai daug, netiesiogiai rodo didieji ju statiniai  piramides. Tos
piramides yra viso senojo Egipto simbolis. Taip pat kantrybes, vergi²ko darbo
ir meistrystes...
Egiptie£iai, kaip ir daugelis kitu tautu, skai£iavo de²imtimis. Hieroglifai, ºymintys skai£ius, buvo sukurti isiºiurejus i tikroves daiktus. Galetume
iºvelgti pirmuju skai£iuotoju emo iju, kurias kele skai£iu pasaulis, at²vaitus.

Vienet¡ egiptie£iai ºymejo bruk²neliu (ar buvo kokia nors tauta, kuri
vienet¡ ra²e kitaip?), de²im£iai ºymeti buvo parinktas lankas, primenantis panti gyvuliams ri²ti, ²imt¡ ºymejo spirale susukta matavimo virvele,
tukstanti rei²ke lotoso ºiedas  ant Nilo vandenu suposi tukstan£iai ²iu vandens leliju  melynu ir baltu, de²imti tukstan£iu rei²ke i vir²u pakelto pir²to
pie²inys, ²imtui tukstan£iu atstovavo varle, o milijon¡  sunkiai protu aprepiam¡ skai£iu  rei²ke priklaups ir i² nuostabos i vir²u rankas i²kels ºmogus.
Egiptie£iai savo tekstu eilutes skaite i² de²ines i kair, ra²ant skai£ius ²ia
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kryptimi buvo rikiuojami ir skai£iaus ºenklai: po vienetu ra²ytos de²imtys ir
taip toliau:
Be i²kilmingojo ra²ymo hieroglifais egiptie£iai naudojosi ir dviem paprastesniais bei greitesniais budais: hieratiniu ir demotiniu ra²tais. Skai£iai
²iuose ra²tuose taip pat paprastesni  nebe kruop²£iai nupie²ti paveiksleliai,
bet greitara²£iu i²rikiuoti ivairus bruk²neliai, lankeliai ir virvutes.

Dvigubinimo menas
Pirmiausia i²mok padvigubinti,  galbut ²itaip senoves Egipto mokytojas
pradedavo skai£iavimo pamokas. Dvigubinimo veiksmas  visos egiptie£iu
aritmetikos pagrindas. Padvigubinti lengva: para² dvigubai daugiau vieneto,
de²imties ir kitu ºenklu, skai£iuokime vienetus ir kiekvien¡ ju de²imti keiskime
de²imties ºenklu, sugrupav de²im£iu ºenklus po de²imt, ºinosime, kiek susidaro ²imtu ir t.t. Ne tik dvigubinti lengva, apskritai  nesunku sudeti bet
kokiuos skai£ius. Daugyb¡ irgi galime paversti sudetimi. Ta£iau egiptie£iai
elgdavosi gudriau. Daugindavo dvigubindami.
Panagrinekime egiptieti²kos daugybos pavyzdi. Tarkime, reikia apskai£iuoti sandaug¡ 21 × 271. Padvigubinkime antr¡ji daugikli, po to padvigubinkime gaut¡ rezultat¡ ir t.t. Galime isivaizduoti, kad ²itaip apskai£iuojame
sandaugas 1×271, 2×271, 4×271, . . . Sura²ykime gautus rezultatus i lentel:

1 271
2 542
4 1084
8 2168
16 4336

/

1 271
2 542
/ 4 1084
8 2168
/ 16 4336

O dabar i² gautu rezultatu sudarykime reikaling¡ sandaug¡. Kadangi

21 = 1 + 4 + 16 = 1 + 22 + 24 ,
tai atsakym¡ gausime sudej ikypu bruk²neliu paºymetus skai£ius (²itaip
reikalingus demenis ºymedavo ir egiptie£iai). Taigi

21 × 271 = 271 + 1084 + 4336 = 5691.
i atsakym¡ gavome atlik ²e²ias nesudetingas sudeties opera ijas (dvigubinimas irgi yra sudetis). Naudodamiesi dabartinemis s¡vokomis egiptie£iu
daugybos metodo esm galime taip nusakyti: vienas i² daugikliu i²rei²kiamas
dvejetaineje skai£iavimo sistemoje ir pasinaudojama daugybos paskirstymo
(distributyvumo) savybe.
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Sakome, kad dalyba yra veiksmas, atvirk²tinis daugybai. Ir egiptie£iai
puikiai tai ºinojo. Dalydami skai£iu a i² b jie naudodavo t¡ pa£i¡ lentel
su skai£iais 2m b, gaut¡ dvigubinimo budu. Pavyzdºiui, ie²kodami dalybos
5691 : 271 rezultato, jie uºsira²ytu t¡ pa£i¡ lentel, kaip ir daugindami i²
271. Ta£iau dalijant lentele naudojama kitaip: sumuodami antrojo stulpelio
skai£ius bandome i²reik²ti dalini. Musu atveju

4336 + 1084 + 271 = 5691,
taigi sumuodami atitinkamus pirmojo stulpelio skai£ius gauname dalmeni:

5691 : 271 = 16 + 4 + 1 = 21.
is budas labai efektyvus: i² tiesu ie²kant dalinio i²rai²kos antrojo stulpelio
skai£iu suma mums visai nereikia daug galvoti. Musu pavyzdyje 5691 > 4336,
todel paskutines eilutes skai£ius butinai reikalingas. Kadangi 5691 − 4336 =
1355 ir 1355 < 2168, bet 1355 > 1084, tai ketvirtoji eilute nereikalinga,
ta£iau tre£ioji butina. Galu gale apskai£iav skirtum¡ 1355 − 1084 = 271
matome, kad i sum¡ dar butina itraukti pirmosios eilutes skai£iu.
Ta£iau kai dalinys nesidalija i² daliklio, ²itaip sumuodami antrojo stulelio
skai£ius dalinio nesurinksime. Gausime skai£iu, maºesni uº dalini; sudej
pirmojo stulpelio skai£ius gautume tik sveik¡j¡ dalmens dali. Kaip tokiu
atveju elgdavosi egiptie£iai? Tokios dalybos rezultatui reik²ti jie sukure keistok¡, bet labai idomu bud¡.

Egiptie£iu trupmenos
Kas yra trupmena? Padalykime vienet¡
i n lygiu daliu ir paimkime m i² ju.
tai tas paimtas kiekis ir yra trupmena.
Pana²iai bandytume atsakyti mes, ta£iau
ne egiptietis. Jis sutiktu, kad norint gauti
trupmen¡, vienet¡ reikia padalyti i kelet¡
lygiu daliu. Ta£iau trupmena yra tik
viena i² tu daliu, o ne dvi ir ne trys! Taigi
i² tu trupmenu, kurias mes naudojame
trupmenomis egiptietis pavadintu tik tas,
Dievo Horo akies daliu ºenklais egip- kuriu skaitiklis lygus vienetui. Tiesa, yra
tie£iai ºymejo dvejetaines trupme- viena i²imtis  trupmen¡ 2/3 pripaºino ir
nas. Pastebekime: sudej visas jas egiptie£iai ir turejo jai spe ialu ºymeni.
vieneto negausime!
Galime tik spelioti, kaip susikloste
tokia egiptieti²ka trupmenu s¡voka. Gali

6

Matematikos istorijos skiautiniai

buti, kad ji yra vieno egiptie£iu mito atspindys. Jis pasakoja apie dvieju
dievu Horo ir Seto kov¡. Dievas Setas i²ple²e Horo aki ir sudraske i gabaliukus. Laime, atsirado kitas dievas, kuris t¡ aki i² gabaleliu surinko. tai tu
gabaleliu ºenklais kadaise egiptie£iai ºymejo dvejetaines trupmenas:

1
,
2

1
,
4

1
,
8

1
,
16

1
,
32

1
.
64

iu trupmenu sumomis buvo rei²kiamos kitos trupmenos. Kadangi akyje yra
tik viena dalis, atitinkanti 12 , tai ²i demeni sumoje galima paimti tik kart¡.
Taip pat po kart¡ galima imti ir kitus demenis. is apribojimas i²liko ir
veliau, kai buvo imta naudoti ir kitas trumpenas.
Trupmenas egiptie£iai ºymejo labai paprastai: vir² vardikli rei²kian£io
skai£iaus pie²davo lupas ar pravir¡ burn¡ primenanti ºenkl¡. Galime isivaizduoti,
kad egiptie£iu trupmenu ºenklas primena maisto dalijim¡ i²alkusiems.
Sudedami trupmenas egiptie£iai rei²ke kitus kiekius. Ta£iau jie grieºtai
laikesi vienos taisykles: dvieju vienodu trupmenu suma neturi prasmes! Taigi
noredami paai²kinti senoves egiptie£iui, koki dydi jus turite galvoje ra²ydami
2/5 jus turetumete uºra²yti ne

2
1 1
rei²kia + ,
5
5 5
bet

1
2
1
rei²kia + .
5
3 15
O ²tai paai²kinti, kas yra devyniasde²imt devynios ²imtosios butu gana sudetinga.
Nebent ilgai skai£iav sugebetumete gauti i²rai²k¡
99
1 1 1
1
1
1
= + + +
+
+
.
100
2 3 7 73 9018 230409900
Ar kiekvien¡ trupmen¡ galima uºra²yti egiptieti²kuju trupmenu suma, jei
galima, tai ar vieninteliu budu? Galima, be to  daugeliu budu. Tai paprasta
irodyti, naudojantis tokia tapatybe:

1
1
1
=
+
.
a
a + 1 a(a + 1)
Ja pasinaudoj galime uºra²yti trupmen¡

2
5

taip:

2
1 1
1 1
1
= + = + + .
5
5 5
5 6 30
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Anks£iau isitikinome, kad ²iai trupmenai uºra²yti pakanka dvieju egiptieti²kuju
trupmenu. Jeigu naudodamiesi mineta tapatybe egiptieti²komis trupmenomis
reik²tume trupmen¡ m/n, prisireiktu

1 + 2 + 22 + · · · + 2m−1 = 2m
demenu. Tai toli graºu√ne maºiausias reikalingu demenu skai£ius. inoma,
kad pakaktu maºdaug n demenu. Ta£iau algoritmo, kuriuo naudojantis
butu galima rasti pa£i¡ trumpiausi¡ trupmenos i²rai²k¡ egiptieti²kosiomis
niekas iki ²iol neºino.

Egiptieti²kos trupmenos  gyvos
Ko gero ²ios neprakti²kos trupmenos yra pats keis£iausias egiptie£iu matematikos instrumentas. Ir kartu  gyvybingiausias, nes ir po keliu tukstan£iu
metu domina ne tik matematikos istorikus, bet ir jos kurejus.
Ta£iau tos keistos ir neprakti²kos trupmenos ir dabar tyrinejamos: formuluojami uºdaviniai ir ra²omi straipsniai.
Per²okime viduramºius, nes tu laiku ºmonems matematika nerupejo...
Naujuju laiku pradºioje sutiksime Leonardo Fibona£i (Fibona i), kurio Abako knyga (Liber Aba i, 1202) yra pirmas matematiniu tyrinejimu atgimimo
daigas. Vienas jos skyriu skirtas egiptie£iu trupmenoms. Nagrinejami ivairus
paprastuju trupmenu rei²kimo egiptieti²komis budai. Vien¡ i² ju dabar vadina godºiuoju algoritmu. Jo ideja labai paprasta: jeigu reikia i²reik²ti
trupmen¡ m
(m < n) egiptieti²komis, pirmiausia imkime pa£i¡ didºiausi¡:
n

m
1 m 1
,
= +
−
n
d
n
d
Panagrinekime likuti

md−n
.
dn

1
m 1
<
.
d
n d−1

I² nelygybiu

md − n
m 1
− =
> 0,
n
d
dn

1
m
m − md + n
−
=
>0
d−1
n
(d − 1)n

gausime: md − n > 0 ir m − md + n > 0, t.y. m > md − n. Kitaip tariant,
liku£io skaitiklis yra maºesnis.
Jeigu md−n = 1, darbas baigtas. Jeigu ne,  godumo taisykl taikysime
²iam liku£iui. Kadangi

m 1
1
1
1
1
− <
− =
6 ,
n
d
d−1 d
(d − 1)d
d
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tai egiptieti²k¡j¡ trupmen¡ gausime su didesniu uº d vardikliu, o likuti 
su dar maºesniu skaitikliu. Galu gale ir likutis taps trupmena su skaitikliu,
lygiu vienetui; rei²kinys egiptieti²komis trupmenomis bus baigtas.
Kiek pagalvoj suvoksime, kad ²ie samprotavimai irodo toki teigini:
Trupmen¡

m
(m, n
n

> 1)

galima i²reik²ti nedaugiau kaip

m

skirtingu egiptie-

ti²ku trupmenu suma.

Ta£iau ar butinai m? Kartais imant maºiau, i²reik²ti nepavyks. Pavyz2
dºiui, visoms trupmenoms 2k+1
butinai reikia dvieju demenu. Trupmenoms
3
buna visaip. Pavyzdºiui,
n
3
1
1
= + ,
5
2 10
3
o trupmenos 7 dvieju egiptieti²ku trupmenu suma i²reik²ti nepavyks.
O kaip su trupmenomis n4 ? Padetis idomi. Patikrinta, kad visas tokias
trupmenas su nelyginiais vardikliais n < 100000000000000 galima i²reik²ti
triju skirtingu egiptieti²ku trupmenu suma

1 1 1
4
= + + .
n
x y z
1948 metais du matematikai: P. Erdio²as (P. Erdös) ir E. Strausas (E.
Straus) i²kele hipotez, kad visoms tokioms trupmenoms i²reik²ti pakanka
triju egiptieti²ku trupmenu. Spejimo niekas nei paneige, nei irode iki ²iol.
Egiptie£iu trupmenos vis dar sklidinos paslap£iu. Kaip ir visa egiptie£iu
senove.
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