Matematikos istorijos skiautiniai
Vilius Stakenas

Nauji ºmones
Nesu tikras, ar viskas, kas musu emeje dejosi: judejo, skardejo, skambejo
ir dvelke, nera ira²yta ir saugoma kokiose nors nepalyginti tobulesnese laikmenose nei musu skaitmenines. Jei taip  k¡ gi i²vystume aplanko Egejo
pusiasalis triju-keturiu tukstan£iu metu senumo ira²uose? Akmenis, skurdºi¡ augmenij¡, kalnu oºkeles, ºydrus vandenis... Nepatiketum, kad kaºkur
£ia bus pakabintas musu iviliza ijos lop²ys. Kur, ²ioje akmenyneje?
Nukreipk ºvilgsni i pietry£ius ir pamatysi ... nebe naivias kudikystes
amºiaus tautas, bet subrendusias, jau spejusias patirti darbu, kovu ir lemties
nuovargi. I²vysi Egipto snks¡, daug kartu savo valdovus pakeitusi¡ Tarpupio
ºem, Kretos rojaus griuvesius...
Jeigu praleistume dar kelis monotoni²kus, vis tu pa£iu juros atodusiu
ar ituºio priepuoliu sklidinus de²imtme£ius, i²vystume, kaip vis daºniau ant
uolu pasirodo kitokie ºmones. Sustoja ir ºvalgo horizontus, i² melsvu uku
i²nyran£ias salas. Ju apdarai grubus, ginklai nedailus, kalba ²iurk²ti, ta£iau
jie stiprus, greiti, ryºtingi, o ºvilgsniai skvarbus, ir juose nera nei uºuominos to oraus susikaupimo, o kartu ir at²vaito liudesio, kuris atsiranda akyse
ºmoniu, daug ºinan£iu, patyrusiu ir daug apie tai m¡s£iusiu.
Prie² maºdaug pusketvirto tukstan£io metu i Egejo pusiasali atejo nauji
ºmones, regis, kaºkur i² Vengrijos sleniu. Save jie vadino helenais, o kaimynines ir tolimesnes tautos pradejo vadinti juos graikais.
Helenai neturejo, matyt, nei ²lovingos istorijos atminties, nei i² dievu
igytos i²minties bei ºiniu, kurias derejo pagarbiai saugoti. Uºtat energijos,
smalsumo, nuovokos ir gudrumo tikrai nestokojo. Ir dr¡sos, beje. Egiptie£iu
ar babilonie£iu ºyniai kaip savo aki sergejo ²imtme£iais igyt¡ sav¡j¡ patirti
ir skyre kas sava, o kas svetima. O energingu imigrantu savasties saugojimo
uºduotis vir² galvu nekybojo, nei²maneliais pasirodyti jie nebijojo, o progu
pasimokyti i² bet ko nepraleisdavo. Visk¡, ko graikai i²moko i² senesniuju
tautu, jie pertvarke, pakeite ir pakylejo i visai kit¡ lygi. Kodel jiems tai
pavyko per istori²kai trump¡ laik¡, o egiptie£iu, pavyzdºiui, ºinios maºai
keitesi i²tisus tukstantme£ius?
Niekas neduos atsakymo, kurio nebutu galima butu uºgin£yti. O a² tik
pateiksiu toki negudru pavyzdi. Jeigu jus i² savo proseneliu paveldejote sen¡
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laikrodi, tai galbut net surudijusiu rodykliu nedrisite keisti. Ta£iau jeigu ji
pusvel£iui isigijote sendaik£iu turguje, tai ir rodykles tikriausiai pakeisite, ir
ra²menis atnaujinsite, o gal ir i² viso  numoj ranka i naud¡  i²ardysite
noredami suprasti, kaip jis sukonstruotas.
Naujuju ºmoniu joks paveldas neslege, o tro²kimui igyti, suprasti ir suºinoti
nebuvo ribu.

Raides
Graikai prie Trojos sienu: Agamemnonas, Menelajus, A hilas, Ajaksas 
manau, jie mokejo skai£iuoti. Tuo labiau Odisejas. Bet ar mokejo uºra²yti
skai£ius? Tikriausiai ne. Viena vertus, i²tarto ºodºio, matyt, pakako. Be
to  per tuos karus ir kitus ºygius vis nerasdavo laiko skaitmenu ºenklams
sukurti. Visai kaip mes: darbu ir ºygiu daug, pagalvoti nera kada.
Praejus keliems ²imtme£iams po nemariuju ivykiu prie Trojos sienu i
Graikij¡ atsibaste juru ºmones  nikie£iai ir atveºe, pasak Herodoto, ivairiu
naujoviu. Viena i² nuostabiausiu  abe ele garsams uºra²yti. Graikams ji
labai patiko. Mokesi jie uoliai, galbut ir todel, kad mokymasis po visokiu karu
ir pramu²tgalvi²ku ºygiu irgi buvo naujas uºsiemimas. Perprat nikie£iu
abe el graikai j¡ pertvarke, prisitaike ir eme kurti ra²tus... Jei raides tinka
garsams ºymeti, kodel nepritaikius ju skai£iams? Taigi graikai buvo gana
pragmati²ki ºmones: kas buvo po ranka, tuo mokejo ir pasinaudoti.
inoma, istorija nebuvo tokia paprasta, kaip a² £ia j¡ destau. Ta£iau,
jeigu nesuprastin£iau, jei steng£iausi nusakyti visus motyvus, skirtumus ir
aplinkybes, gal niekada i² antikines Graikijos ²imtme£iu nei²truk£iau. Taigi...
Pirmiausia graikai nusprende, kad skai£iams ºymeti pakanka vos penkiu
raidºiu ir vertikalaus bruk²nelio. Vertikalus bruk²nelis, ai²ku, ºymi vienet¡.
Taigi
vienas → |, du → ||, trys → |||, keturi → ||||.
Penketui ºymeti graikai nusprende naudoti raid Γ, de²im£iai  ∆, ²imtui  H, tukstan£iui  X ir de²im£iai tukstan£iu  M. iu raidºiu eilutemis
ºymejo visus skai£ius, visai kaip egiptie£iai. Tiesa, kad uºra²as butu trumpesnis, penkias de²imtis, penkis ²imtus, penkis tukstan£ius ar penkiasde²imt
tukstan£iu ºymejo naudodami tik dvi raides:

Γ∆ , ΓH , ΓX , ΓM .
Skai£iu 27832 senoves graikas uºra²ytu taip:

MMΓX XXΓH HHH∆∆∆||.
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Ilgos skai£ius ºymin£ios raidºiu eiles palaipsniui graikams nusibodo. Jonijoje
pradeta naudoti skai£iu ºymejimui visos abe eles raides. Naujas sumanymas
raidemis ºymeti skai£ius labai paprastas: dvide²imt septynias abe eles raides
jie padalijo i tris grupes. Pirmosios grupes raidemis ºymejo vienetus, antrosios  de²imtis, tre£iosios  ²imtus. Beje, dvi graiki²kos abe eles raides yra
i²nyk, todel vietoje ju ºenklu uºra²iau raidºiu vardus (koppa ir sampi).

A, α
B, β
Γ, γ
∆δ
E, ǫ
̥
Z, ζ
H, η
Θ, θ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I, ι
K, κ
Λ, λ
M, µ
N, ν
Ξ, ξ
O, o
Π, π
koppa

10
20
30
40
50
60
70
80
90

P, ρ
Σ, σ
T, τ
Y, υ
Φ, φ
X, χ
Ψ, ψ
Ω, ω
sampi

100
200
300
400
500
600
700
800
900

ymeti skai£ius iki tukstan£io  visai paprasta. O kaip ºymeti didesnius
skai£ius? Tukstan£iams graikai naudojo tas pa£ias raides, kaip ir vienetams
tik ra²ydami prie² raid ºenkliuk¡, pana²u i kableli. Taigi 2 → β, o

2000 →, β

3733 →, γψλγ.

Ideja, kad ºenklo reik²me priklauso nuo vietos, graikams buvo ºinoma! Ta£iau
jie jos nepletojo, matyt, budami visi²kai patenkinti savo skai£iu ra²ymo sistema.
De²imties tukstan£iu kartotinius jie ra²e labai paprastai, atskirdami nuo
maºesniuju skai£iu ºenklu ta²ku:

30000 → Mγ,

33733 → Mγ·, γψλγ,

1000001 → Mρ · α.

Net didelius skai£ius galima uºra²yti trumpomis trumpomis graiki²ku raidºiu
eilutemis.

Kinu pagaliukai
Graikija  tik lopinelis pasaulio, kurio iviliza ija gime Nilo, Tigro ir Eufrato
upiu sleniuose. O Kinija  visai kitas, didºiulis pasaulis... Jame irgi teka dvi
upes, kuriu pakrantese ºmones kure moksl¡ ir kultur¡: Jan ze ir Geltonoji.
Kaip kinai ra²e skai£ius ir kaip skai£iavo, kai graikai ºavejosi savo raidemis?
Kinai skai£iavo pagaliukais. Tuoj pamatysite, kad ju budas anaiptol ne
juokingas.
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Anu laiku (tarkime, apie 400 m. pr. Kr.) kinu skai£iuotojas skai£iu 1378
sudeliotu i² bambuko lazdeliu taip:

1

3

7

8

8

7

3

1

O skai£iu 8731 uºra²ytu taip:

Taigi ²i skai£iu ºymejimo sistema yra de²imtaine ir pozi ine. Be to
kiekvienas skaitmuo i² lazdeliu gali buti sudetas dvejopai. Kinai skai£iavimams naudojo lenteles, suskirstytas skyriais: vienetu skyrius, de²im£iu
skyrius ir taip toliau. Tai patogu: gretimu skyriu skaitmenims naudojant
skirtingus vaizdavimo budus visada juos atskirsi. Vertikalus bruk²nelis vienetu
skyriuje rei²kia vienet¡, o de²im£iu  jau penkis, horizontalus atitinkamai
penkis ir vienet¡. Jeigu kokio nors skyriaus skaitmens nera, pavyzdºiui,
103 neturi de²im£iu skaitmens, tai skyrelis paliekamas tu²£ias. Du skai£ius
sudelioj eilutese vien¡ po kito galime lengvai atlikti paprastus artimetinius
veiksmus.

Maju ta²kai ir bruk²neliai
Kai antrojo tukstantme£io viduryje i Amerik¡ atsibelde ispanai, tukstantmete
maju imperija jau buvo pavargusi. Dabartines Gvatemalos ir pietu Meksikos
ºemese majai buvo sukur valstyb ir savit¡ kultur¡. J¡ primena didingu
miestu liekanos, piramdes ir tiltai. Kas leme didºios iviliza ijos nuosmuki?
Kas dabar bepasakys... Galbut per dideli uºmojai?
O europie£iai tuomet anaiptol nebuvo pavarg. Kaip tik prie²ingai  Europa r¡ºesi ir dairesi naujos veiklos. Veiklos radosi aps£iai, vieni kure, kiti
naikino, kas jau sukurta. tai tokio naikinimo ikar²£io buvo sklidinas ispanu
vienuolis pran i²konas Diego de Landa (1524-1579), paskirtas uºkariautos
Jukatano ºemes vyskupu. Jo poºiuris i savo pareigas buvo labai paprastas:
i²valyti ²i velnio apsest¡ kra²t¡. iai ²ventai veiklai tiko visos priemones:
kur nepakako aistringo ºodºio, padejo kankinimai ir ugnis. mogus jis buvo
gabus: kad igytu pasitikejim¡, stengesi paºinti papro£ius ir kultur¡, o kai majai atverdavo savo paslaptis ir ra²tus, pasistengdavo, kad ugnis juos prarytu.
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Kaip ir egiptie£iai, majai ra²ydavo ant ilgu i²
to²ies padarytu juostu, kurias sulankstydavo kaip
armonikos dumples.
ios pie²iniais ir ºenklais
i²margintu puslapiu knygos gerai dege Diego de Landos lauºuose, o uºkastos ir i²veng ugnies  supuvo.
Gerai pasidarbavo vyskupas: i² tukstantmetes valstybes ra²ytinio palikimo liko vos keturi ra²tai, dabar
vadinami kodeksais. Laimei, ra²menu yra daugiau 
i²kaltu akmenyje ant statiniu sienu.
tai tokia liudna istorija apie stropum¡. Ji
baigesi gana keistai: stropusis vyskupas gyvenimo
pabaigoje nuveike dar vien¡ darb¡  para²e tikslu ir
i²samu veikal¡ apie maju kultur¡, kuri¡ taip stengesi
sugriauti!
O dabar apie maju moksl¡.
Majai buvo
neprilygstami astronomai. Majai stebejo dangu
ir stengesi iºvelgti jame ºenklus, rodan£ius, kaip
Puslapis
i²
Drezdene
gyventi ºemeje. Jie junge dienas i metus, metus i
saugomo maju kodekso
iklus, taigi  skai£iavo atsidej. Skai£iams ra²yti
naudojo dvide²imtain skai£iavimo sistem¡, ne bet
koki¡  bet pozi in. Skaitmenis ra²e stulpeliu: ºemiau maºesniuju, auk²£iau
 didesniuju skyriu skaitmenis. Jeigu kurio nors skyriaus vienetu nebuvo 
ra²e nebuvimo, kitaip tariant  nulio ºenkl¡. Kitiems skaitmenims uºra²yti
jiems pakako dvieju ºenklu: bruk²nelio ir ta²ko.
Tiesa, reikia pamineti, kad astronominiams
skai£iavimams jie naudojo negryn¡ dvide²imtain sistem¡: vienetus skai£iavo iki devyniolikos, dvide²imtis vel skai£iavo iki devyniolikos,
o po to skai£iavo ne dvide²im£iu dvide²imtis,
bet dvide²im£iu a²tuonioliktukus... Kodel?
Skai£iu ra²ymo bud¡ majai derino prie savo
kalendoriaus. Jie turejo net tris kalendorius,
pagal vien¡ ju metus sudare 18 menesiu po 20
dienu, taigi 18 × 20 = 360 yra dienu skai£ius
maju kalendoriaus metuose.
Maju skaitmenys
I²rei²k skai£iu taip:

d0 · 200 + d1 · 201 + d2 · (18 × 201) + d3 · (18 × 202 ) + · · · + dn · (18 × 20n−1 )
ir sura² skaitmenu di maju ºenklus stulpeliu gautume skai£iaus uºra²¡ maju
sistemoje.

Matematikos istorijos skiautiniai

6

Jauno (iki 20 metu) ºmogaus pragyventu dienu skai£iu
galime uºra²yti trimis maju skaitmenimis. Pirmasis skaitmuo reik²tu pragyventu maju metu, antrasis  menesiu,
tre£iasis dienu skai£iu.
Jeigu toki bud¡ naudojo, matyt, buvo juo patenkinti. Ta£iau matematiniu poºiuriu jis turi vien¡ trukum¡:
yra skai£iu, kuriuos galima uºra²yti ne vieninteliu budu.
Pavyzdºiui,

3
15
0
6
Skai£iaus

12606

maju skaitmenys

5 + 18 · 20 + 6 · (18 × 20) = 5 + 0 · 20 + 7 · (18 × 20).
Tokia nevienareik²mi²kumo galimybe yra tik tuo atveju, kai antrasis
(dvide²im£iu) skaitmuo yra 18 arba 19.
Mes dabar manome, kad nulio skaitmeni, kuris taip supaprastina skai£iavimus (prisiminkime babilonie£iu sunkumus!) europie£iai gavo i² indu. K¡
gi, tenka pripaºinti, kad maju nuli europie£iai sudegino.
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