Matematikos istorijos skiautiniai
Vilius Stakenas

Molinukes

Tigras ir Eufratas: dvi kalnuose gimusios upes. emyn i Irak¡. ia ²akojasi ir jungiasi kanalais, renka ²iuolaikiniu Iraqo politiniu dramu atspindºius,
susitinka ir skuba i Persu ilank¡.
Kur galima i²vysti prie² kelis tukstan£ius metu tarp ²iu upiu sukurtos
kulturos atspindºius?
Rusvose dykumose kar²ti vejai kelia dulkiu sukurius. Keliai i² vir²aus
pana²us i besiraitan£ius tarp kalvu drieºus.
Tas lek²tas kalvas retai palie£ia lietus, vien tik tvaskus kar²tos vasaros
saules spinduliai. Po jomis  prie² tukstan£ius metu pastatyti miestai, ju
kulturos atspindºiai.
Atspindºiai, kur? Molinese lentelese  lyg veidrodeliuose.
Prie² gerus penkis tukstan£ius metu trikampi primenan£ioje ºemeje tarp Tigro ir Eufrato gyveno ²umerai. Isiºiurejs i i²likusiu
bareljefu ir mozaiku gureles isivaizduoju
juos taip: nedideli ta£iau kresnoki ºmogeliai
i²plestomis akimis. Vaik²£iojo neskubedami,
bet uºtat visada ºinojo, kur eina. I²plestos
akys, lyg i² nuostabos pakil antakiai ir
lengva, gudri ²ypsena ai²ku, rodo sumanum¡
ir susidomejim¡ pasauliu. Todel ²umerus ra²to
dievas Nabu ir i²moke ra²to pirmiausia.
umerai i²moko dar nesukietejusioje molineje lenteleje a²tria nendre ispausti duobutes
bei bruk²nius ir susitare tarpusavyje del ju
reik²mes. Tai labai modernus informa ijos
ra²ymo budas. I optinius diskelius ra²oma
ne kitaip  ispaudºiamos duobutes (arba
duobutes imituojamos lazerio spinduliu i²degiumeru tekstas su
nant pavir²iu). Tik optiniai diskeliai daromi
iliustra ijomis
ne i² tokios patvarios medºiagos kaip ²umeru
molinukes.
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Todel, matyt, nera ko tiketis, kad optiniai diskeliai kaip ²umeru lenteles
i²plauks per tukstantme£ius.
Lenteles, kurios ju nuomone, turejo i²liekam¡j¡ vert, i²kepdavo, t. y.
i²degdavo krosnyse. Ir daugybe ²iu tokiu informa ijos laikmenu nesubyrejo
tukstan£ius metu  iki musu dienu.
Tose dienose, tose seniai prabegusiose dienose, tose naktyse, tose
tolimose naktyse, tais metais, tais nutolusiais metais, tais laikais ²alyje
gyveno i²min£ius, mokejs kalbeti i²puoseletais ºodºiais, Kurupagas,
i²min£ius, mokejs kalbeti i²puoseletais ºodºiais gyveno ²alyje...

Taip prasideda vienas seniausiu mums ºinomu ²umeru tekstu... I²mintingu
patarimu s¡vadas, i²raiºytas molineje lenteleje prie² kokius penkis tukstan£ius
metu. umeru gyvenimo ºenklas.
umerai. Seniausia iviliza ija Tarpupyje  ºemeje tarp Tigro ir Eufrato.
Jie i²rado rat¡, mokejo statyti namus i² plytu. Gyveno miestuose-valstybese,
kurias skyre naturalios ribos, kanalai. Sukure skai£iu ra²ymo sistem¡, kuri¡
pereme ir i²tobulino velesnes Tarpupio iviliza ijos.
Veliau ²umerus nugalejo ir i²stume akadai, tie buvo visai kitokie. Geriausiai ºinomas atvaizdas  bronzine ju karaliaus Sargono kauke: pus veido
dengia garbanota barzda, valdingai su£iauptos lupos... Kiti uºkariautojai
veliau i²stume ir akadus.
Skai£iavimas po

60

Vienas i² ²umeru kulturos dalyku  ju skai£iu ra²ymo
sistema. Mink²toje molio lenteleje ²umerai nendre
ispausdavo savo ra²menis: duobutes ir griovelius.
Kaip jie ra²e skai£ius?
Vienet¡ ºymejo ispausdami trump¡ bruk²ni
ikypai plona nendre; ta pa£ia nendre laikydami j¡
statmenai lentelei paºymedavo de²imti; didesne nendre ispaustas istriºas bruk²nys jau rei²ke ²e²iasde²imt, o ²iame bruk²nyje ispaud duobut maº¡ja
nendre jau gautume ²e²iu ²imtu ºenkl¡. Taigi
²umerai i²moko skai£iuoti de²imtimis ir ²e²iasde²imSenieji ²umeru skaittimis ir to i²moke kaimyniniu ºemiu tautas.
umerai nekure imperiju, bet gyveno miestuose menys
valstybese. Praejus geram tukstan£iui metu, kai
buitis buvo, galima sakyti, sutvarkyta, i² pietu atkeliavo akadai. Jie su
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²umerais nesigiminiavo, tai matyti ir i² i²vaizdos: akadai buvo liekni, barzdoti ir pikti. Ju karalius Sargonas isikale i galv¡, kad nenurims, kol nesukurs
dideles karalystes, taigi akadams nieko daugiau ir neliko tik kariauti ir griauti.
tai ²itaip ²umerai ir i²nyko. Akadai, ai²ku, veliau irgi i²nyko, nieko
nepadarysi. Ta£iau i²stum ²umeru gentis, nesunaikino ju palikimo. Reikia
pripaºinti, nuovokos akadams uºteko. Jie i²tobulino i² ²umeru paveldet¡
skai£iu ra²ymo sistem¡. Pirmiausia, akadai modernizavo ra²ymo irankius:
vietoje apvaliu nendriu pradejo naudoti pagaliukus ar plunksnas, kuriomis
galima braiºyti. Todel matematinese velesniu laiku lentelese pasitaiko ir
breºiniu.
Akadai irgi tik vienas Tarpupio ºemes istorijos epizodas. Mes, nelabai t¡
istorij¡ i²manantys ir daug nesukantys del jos sau galvos, vadiname t¡ ºem
Babilonija, o gyventojus  babilonie£iais. Taip leiskite ir man elgtis, nes, galu
gale, nesupaisysi, kas sumanyta ²umero, kas akado, o kas asiro ar perso...
Skirtingos tautos sukure skirtingus skai£iavimo budus. Kitaip buti negalejo, juk akademiniai mainai ir vizituojantys destytojai  naujausiu laiku
i²radimas. Vienos tautos skai£iavo de²imtimis, kitos po dvi de²imtis, o ²tai
babilonie£iai  po ²e²ias de²imtis. Ir visus, net ir labai didelius skai£ius ra²e
naudodami tik du ºenkliukus: statmeno ir pasviro dan£io. Kitaip tariant
 babilonie£iai naudojo pozi in skai£iavimo sistem¡ su pagrindu 60. Taigi
jiems reikejo penkiasde²imt devyniu skaitmenu. Po keliu raidos ²imtme£iu
skaitmenu forma nusistovejo: visi jie vaizduojami naudojant du ºenklus
vertikaliai ir horizontaliai ispaustomis trikampio formos duobutemis. Vertikali ispauda rei²kia vienet¡, horizontali  de²imti. Skaitmenys atrodo kaip
pauk²£iu nutupti krumai arba lekian£ios ju rikiuotes. Ta£iau daugumai ²ie
ºenklai primena dantis, todel ra²tas taip ir vadinamas  dantira²£iu.

Babilonie£iu skaitmenys
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Babilonie£iu skai£iu ra²ymo sistema pozi ine su pagrindu 60, tai rei²kia,
pavyzdºiui, kad ir skai£ius 3, ir 3 · 60, ir 3 · 60 · 60 ra²omi vienodai, naudojant t¡ pati ºenkl¡ (skaitmeni). Mes irgi naudojame t¡ pati skaitmeni
ir trejetui, ir trims ²imtams, ir trims tukstan£iams uºra²yti. K¡ skaitmuo
rei²kia, mums pasako prira²ytu nuliu skai£ius. Babilonie£iai tu²£iai vietai
ºymeti ºenklo nebuvo sugalvoj. Galima juos suprasti  kaip gali ºymeti
niek¡? Jeigu sukurei nieko ºenkl¡, panaikini nieko prigimti: kas turi vard¡
ar ºenkl¡, nebera niekas.
Koki skai£iu i² tikruju rei²kia ºenklu seka, babilonie£iai turedavo nusprsti
i² konteksto.
Isivaizduokite, kad mes praradome nulio simboli. Tada, pavyzdºiui, skaitmenu
seka, 4257 gali reik²ti bent kuriuos i² skai£iu (ir ne tik juos):

4 · 103 + 2 · 102 + 5 · 10 + 7,
4 · 105 + 2 · 103 + 5 · 102 + 7 · 10,
4 · 108 + 2 · 104 + 5 · 103 + 7,
o taip pat ir

4 · 10 + 2 +

5
7
+ 2,
10 10

4
2
5
7
+ 3 + 4 + 6.
10 10
10
10

tai su kokiais sunkumais susiduriama vengiant niekui suteikti vard¡! inoma, galima tarp skaitmenu palikti tarpus (babilonie£iu ra²tinininkai taip
ir darydavo), ta£iau tada reikia stropiai juos matuoti  keliu skaitmenu nebuvim¡ atitinka paliktas tarpas.
Babilonie£iai i² tikruju skai£iuodavo ne tik su sveikaisiais skai£iais, bet ir
su trupmenomis. Ju trupmenos buvo, ºinoma, ²e²iasde²imtaines.
Vienu poºiuriu ²e²iasde²imtaines trupmenos prana²esnes uº musi²kes de²imtaines. Kokias paprast¡sias trupmenas m
galime i²reik²ti baigtinemis de²imn
tainemis trupmenomis? Tik tas, kuriu vardikliai yra gauti sudauginus dvejetus ir penketus, t.y. n = 2a 5b . O ²e²iasde²imtainemis trupmenomis galima
i²reik²ti paprast¡sias trupmenas, kuriu vardikliai n = 2a 3b 5c .
Pozi ine skai£iu ra²ymo sistema  didingas matematinis i²radimas. O dar
ir ²e²iasde²imtaines trupmenos! Skai£iuodami laik¡ mes iki ²iol jomis naudojames. Ta£iau nenuosekliai: jei reikia laiko vienetu, maºesniu uº sekund,
naudojame ²imt¡sias, tukstant¡sias sekundes dalis. O reiketu  ²e²iasde²imt¡sias, trys tukstan£iai ²e²ia²imt¡sias...
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322 Plimptono lentele

Ar heologai surado tukstan£ius babilonie£iu moliniu lenteliu. Daugelyje ju
sura²ytos matematines ºinios bei skai£iavimai. Viena i² idomiausiu matematiniu lenteliu surasta pietinio Irako dykumoje ir patekusi i Niujorko kolek ionieriaus G. Plimptono rinkini. Ji literaturoje vadinama 322-¡ja Plimptono
lentele.

322-oji Plimptono lentele

Joje  penkiolikos eilu£iu ir keturiu stulpeliu skai£iu lentele. Paskutiniame stulpelyje uºra²yti eilu£iu eiles numeriai. Kituose stulpeliuose sura²yti
mislingi skai£iai. tai kokie skai£iai uºra²yti pirmuju penkiu eilu£iu antrame
ir tre£iame stulpeliuose:
119
3367
4601
12709
65

169
4825
6649
18541
97

K¡ jie rei²kia? Misl pabande iminti ºymus Babilonijos senuju matematiniu
tekstu tyrinetojas O. Neugebaueris. Pastebekime, kad tre£iojo stulpelio
skai£iai yra didesni uº antrojo stulpelio skai£ius. Paºymekime antrojo stulpelio skai£iu b, o tre£iojo c bei apskai£iuokime kvadratu skirtum¡ c2 − b2 . is
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skirtumas vel bus sveikojo skai£iaus kvadratas! Taigi kiekvienoje eiluteje
uºra²ytas lygties
a2 + b2 = c2 .
(1)
sprendinys, kitaip tariant  sta£iojo trikampio statinio ir istriºaines ilgiai.
ie trikampiai ypatingi tuo, kad visu ju kra²tiniu ilgiai rei²kiami sveikaisiais
skai£iais.
Kaip babilonie£iai sudare ²i¡ lentel ir kodel i²deste skai£iu trejetus tokia
tvarka?
Jeigu parink naturaliuosius skai£ius u > v > 1 apibre²ime

a = 2uv,

b = u2 − v 2 ,

c = u2 + v 2 ,

tai skai£iai a, b, c tenkins (1) lygyb. Jeigu parinktume skai£ius v < 60, be to
imtume u, v sudarytus i² pirminiu skai£iu 2, 3, 5 laipsniu, ta£iau neturin£iu
bendruju dalikliu, pavyzdºiui, u = 24, v = 5, tai apskai£iav b, c gautume
Plimptono eilutes skai£ius. Pavyzdºiui, pirmoji eilute gauta imant u =
12, v = 5.
O kas uºra²yta pirmajame stulpelyje? Pirmojo stulpelio skai£ius galima interpretuoti kaip sta£iojo trikampio maºesniojo smailojo kampo tan2
gento kvadrat¡, t.y. ab2 . Pavyzdºiui, santykiai ab , atitinkantys pirmuju eilu£iu
skai£ius yra tokie:

119
3367
4601
12709
65
>
>
>
> .
120
3456
4800
13500
72
Taigi eilutes atitinkantys statieji trikampiai i²destyti ne bet kaip, bet
maºinant vien¡ smailuji kamp¡.
inoma, mes negalime buti tikri, kad Neugebauerio teorija yra teisingas Plimptono lenteles misles iminimas. Kas gali buti tikras, kad ispejo, k¡
galvojo ra²tininkas palinks vir² lenteles prie² keturis tukstan£ius metu?
Kvadratines lygtys ir ²aknys

Babilonie£iu matematik¡ teisinga pavadinti taikom¡ja. Arba skai£iavimo
matematika. Geometrines guros ir kunai irgi pasirodo  skai£iavimo uºdaviniuose.
Pavyzdºiui:
ºmones i²kase kanal¡; ºinomas jo ilgis, jo pjuvis  lygia²one trape ija,
jos kra²tines irgi ºinomos, ºinoma, koki turi ºemes ºmogus i²kasa per
dien¡, ºinoma darbininku skai£iaus ir dirbtu dienu skai£iaus suma.
Kiek darbininku dirbo ir kiek dienu?
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Kiek pagalvoj suprasime, kad uºdavini galima suvesti i lyg£iu sistemos

x + y = a,

xy = b

sprendim¡, £ia x rei²kia ºmoniu, y dienu skai£ius, o dydºiu a, b reik²mes
ºinomos. Savo ruoºtu sistem¡ galima pakeisti viena kvadratine lygtimi. Babilonie£iai ºinojo tokiu lyg£iu sprendimo re eptus. Butent re eptus: pirma
daryk tai, po to tai, galu gale gausi atsakym¡. Kaip jie tai sugalvojo? Ir mes
nelabai galime paai²kinti, kaip kilo viena ar kita gera mintis. Tiesiog gavome
dovan¡. Uº k¡? Uº sutelkt¡ demesi, uº pastangas.
tai dar vienas babilonie£iu uºdavinio pavyzdys: ºinoma dydºio ir jam
atvirk²tinio suma. Kam lygus tas dydis? Ir ²iuo atveju uºdavinys ekvivalentus kvadratines lygties
1
x+ = a
x
su ºinoma a reik²me sprendimui.
Ta£iau k¡ gi rei²kia i²sprsti? Dabar sakytume  pakanka uºra²yti sprendinio formul. O jeigu reikia skai£iaus, pavyzdºiui, sta£iojo lygia²onio trikampio su vienetinio ilgio statiniais iºambin
√ es ilgio? Kokia nauda butu, jeigu
staliui pasakytume, jog ilgis yra lygus 2?
Jeigu manote, kad ²is praktinis
staliaus uºdavinys nevertas demesio,
isivaizduokite, kad neturite nei kokiu
nors pagalbiniu lenteliu, nei skai£iuoklio,
ta£iau vis delto, turite kuo tiksliau nustatyti, kam gi lygus iºambines ilgis.
Isijaut i padeti turetume pajusti
pagarb¡ prie² ketvert¡ tukstan£iu gyvenusiems ²umerams, kurie ²io uºdavinio sprendim¡ pavaizdavo i²likusioje
molineje lenteleje, kuri dabar saugoma
Yale'o universitete. Joje pavaizduotas
kvadratas, kurio kra²tines ilgis lygus 30, o
prie istriºaines para²yti du skai£iai. tai
Lentele su kvadratine ²aknimi
²ie skai£iai:
24
51
10
30547
1+
+ 2+ 3 =
≈ 1.414212963,
60 60
60
21600
35
30547
25
+ 2 =
≈ 42.42638889.
42 +
60 60
720
√ K¡ rei²kia ²ie skai£iai? Pasinaudokime skai£iuokliu ir raskime apytiksl
2 reik²m:
√
2 ≈ 1.414213562.
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Antrasis skai£ius  apytiksle kvadrato istriºaines ilgio reik²me.
Kaip babilonie£iai galejo tai apskai£iuoti? Manoma, kad jie naudojo
√
artiniu metod¡, kuri galima paprastai paai²kinti. Ie²kodami apytiksles 2
2
reik²m
√es pradekime nuo bet kokio teigiamo skai£iaus x1 . Jeigu x1 < 2, t. y.
x1 < 2, tai
2
 2 2
√
2
> 2.
= 2 · 2 > 2,
x1
x1
x1
√
√
Jeigu x21√> 2, x1 > 2, tai analogi²kai gauname 2/x1 < 2. Taigi abiem
atvejais 2 yra tarp
√ skai£iu x1 ir 2/x1 . Galime tiketis, kad imdami ju vidurki
priartesime prie 2 dar ar£iau. itaip galima sudaryti artiniu sek¡:

x2 =

2
1
x1 +
,
2
x1

xn =

1
2 
xn−1 +
.
2
xn−1

Pradedami nuo x = 1 gauname tokius artinius:

1;

17
577
3
= 1, 5;
≈ 1.416666667;
≈ 1.414215686.
2
12
408

Molines lenteles artini gavome labai greitai.
Ar babilonie£iai i² tikruju taip skai£iavo? Ar tai, k¡ mes i²skaiteme i²likusiose molinese lentelese yra geriausios babilonie£iu ºinios? Spelioti galime,
tikrai ºinoti ne.

