
Matematikos istorijos skiautiniaiVilius Stak 
enas
TalisKitokie, kitaip i� pasauli� ºvelgiantys ºmon
es apie 1500 pr. Kr. atsiradoEg
ejo pusiasalyje. Jie daºniausiai k	ur
esi prie j	uros, stat
e miestus, rent
elaivus ir leidosi i� legendines ir paprastas keliones. Apie pa£ias ºymiausiasmes ºinome kone iki smulkmenu�: kaip argonautai leidosi ie²koti auksiniokailio, kaip hel
enai plauk
e Trojos griauti ir kaip klajojo gudrusis Odis
ejas.Kone akimirksniu, jei lyginti su Egipto ar Tarpupio t	ukstantme£iais atsirado²lovinga hel
enu� istorija, ir pirmieji Helados (o ir visos Europos!) klasikai:Homeras ir Hesiodas.Dabartis yra sapnas, kai pagalvoji. Tada istorija � sapnai apie pasibai-gusius sapnus. �tai, pavyzdºiui, Homeras. Niekas nepasakys, ar jis buvo,ar pasaulis ji� sapnuoja. Ta£iau kokie didingi ir graº	us to sapno reginiai irºodºiai!Kitas graiku� senov
es vyras � Hesiodas, tikrai gyveno. Para²
e �Darbus irdienas�. �alia Homero epin
es literat	uros up
es i²raus
e kitokio ºanro literat	urossrov�. Du vyrai: Homeras ir Hesiodas. Graiku� (ir Europos kaip graiku� duk-ters) literat	uros pradininkai. �mon
es i²saugojo pirmu�ju� literat	uros klasiku�k	urinius nepamet� beveik nei vienos eilut
es.Nedaug laiko reik
ejo, kad hel
enu� pasaulyje i²kiltu� ir pirmieji mokslo klasikai:Talis ir Pitagoras. Ir kiek gi eilu£iu� i²saugota i² ju� k	uriniu�? Nei vienos!Toks jau yra tas pasaulis: ilgai atsimena tuos, kas suk
el
e nekasdieniusjausmus, ir link�s greitai pamir²ti ar nemin
eti tu�, kas suk	ur
e ºinias, reikalin-gas kiekvien¡ dien¡.Aristotelio mokinys Eudemas apie 320 m. pr. Kr. para²
e graiku� matem-atikos istorij¡, ta£iau ji pradingo. Kaºkas t¡ veikal¡ sukonspektavo, ta£iau irtas konspektas pradingo. Proklas, gyven�s 410-485, taigi � beveik t	ukstantismetu� po Talio, i�trauk
e kelis sakinius i² to konspekto i� savo ra²tus. Tie sakiniaiir yra kone pagrindinis m	usu� ºiniu� apie Talio matematinius darbus ²altinis!�inoma, yra ir daugiau uºuominu� bei nuotrupu�, o taip pat ir legendu�... Tik
ekjomis arba netik
ek � kaip nori.A² ver£iau tik
esiu, nes kitaip nebus apie k¡ ra²yti.Talio gimtin
e � Miletas. Tai miestas rytin
eje Eg
ejo j	uros pakrant
eje.Miest¡, kaip ir daugyb� kitu� miestu� Eg
ejo, Vidurºemio, Juodosios j	uros
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ese, i�k	ur
e graikai. Suplanavo tiesias gatves, namu� kvartalus, vie²¡siaserdves... �odºiu, stat
e miest¡ kaip statytu� miest¡ ºmon
es m	usu� laikais, tikbe korupijos ir perteklin
es valdºios i�staigu� prieºi	uros. Miletas � puo²niojiJonijos galva, kuri¡ i²didºiai i²kelt¡ mai²tui nulenk
e ir paniekino 494 metaispersai.Talis � vienas i² septyniu� i²min£iu�. Pasak Plutarho, vienintelis i² ju�,kurio i²mintis nesibaig
e ten, kur baigiasi praktin
e nauda. Kitiems i²min£iamsuºteko politikos. Bet ir Talis buvo ne p
es£ias. Anaiptol ne atsiskyr
elis arkeistuolis. Senov
es graikas pasakytu� � Talis nebuvo idiotas. O ²tai j	usu�gyvenime, � pasakytu� senov
es graikas, jeigu tik gal
etu� mus pamatyti, � idiotu�marios. Mat ºodis �idiotes � graikui rei²k
e viso labo, kad ºmogus gyvena �patssau�, vengia vie²u�ju� reikalu� ir nevaik²to i� turgu� suºinoti naujienu�...Taigi Talis tikrai gyveno ir buvo gerbiamas. Uº k¡? Neturime nei vienosjo para²ytos eilut
es, neºinome, ar i² viso jis k¡ nors para²
e. Ta£iau yravisokiausiu� pasakojimu�, liudijimu�, taigi � sapnu�.
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Penkios teoremos, kurias i²likusiu� ²altiniu� duomenimis i�rod
e Talis.�altiniai mini, kad Talis netur
ejo mokytojo. O i² kur ir gal
ejo tur
eti?Ta£iau ir visai savamoksliu jo nepavadinsi. Milete Talio laikais gal
ejai pramoktinebent prekybos ar j	ureivyst
es. Steb
edamas gyvus pavyzdºius, ºinoma. Atro-do, Talis mok
ejo prekiauti... Galb	ut prekybos reikalai ji� ir nuved
e i� Egipt¡ir Babilon¡. Ten jis bendravo su ºyniais... �yniai, ºinoma, ne mokytojai,
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e nuostabi¡ paslapti�: ne vien tikturtus galima gyvenime kaupti.Talis gri�ºo i� Milet¡. Jei sugebi naudotis m¡stymo dovana, beveik nepa-jud
ej�s i² vietos i� pasauli� gali i�siskverbti labai giliai ir toli. Talis tai jaumok
ejo. Kokias matematines ºinias jis pats atskleid
e, k¡ i² kitu� i²moko?Nebesuºinosime. I²liko tik kelios uºuominos, nuomon
es, nuomon
es apie nuo-mones. Para²yta, pavyzdºiui, kad daugeli� geometrijos teiginiu�, kuriuos suºi-nojo Egipte, jis apibendrino arba i²d
est
e suprantamiau. Galb	ut tai rei²kia,kad jis paband
e sisteminti ºinias apie geometrij¡, taigi i² ºiniu� rinkinio kurtimoksl¡. Min
etoje i²traukoje i² matematikos istorijos konspekto para²yta,kad Talis i�rod�s penkias geometrines teoremas.Kiekvienas ºino, kad skersmuo dalija skrituli� i� dvi lygias dalis. Arba,kad prie dvieju� prid
ejus tris gausime penkis. Kitaip sakant, kiekvienas turisukaup�s matematikos ºiniu�, nors matematikos gal niekada ir nesimok
e. Taliolaikais daugiausia matematiniu� ºiniu� buvo sukaup� egiptie£iai ir babilonie£iai.I² ju� ir pats Talis daug k¡ suºinojo. Jau min
eta, kad Talio protas nesustojoties riba, kur baigiasi nauda. Jam nepakako matematiniu� ºiniu� sankauposir ºinojimo, kad jos naudingos. Talis prad
ejo ai²kintis, kod
el jos teisingos,kitaip sakant, prad
ejo sieti ºinias i� visum¡. Jeigu nesate tikri, kad tai svarbu,i�sivaizduokite: supirktos, suveºtos statybin
es medºiagos ir pagaliau ateinaºmogus, kuris pradeda statyti i² ju� nam¡!Tai didºiul
e ir itin b	udinga graiku� m¡stysenai naujov
e � i�rodymas. I²tikru�ju�, kod
el Talis tur
etu� tik
eti, k¡ pasak
e koks nors Egipto ºynys? Jukjis nepaveld
ejo baimingos pagarbos ir pasitik
ejimo Egipto dievais ir prot
eviu�ºodºiais. Jeigu piramid
es t	urio skai£iavimo b	udas ºyniui yra dievu� patik
etapaslaptis, tai graikui � i�domi mi�sl
e, kuri¡ r	upi i²narstyti. Ta£iau niekadanesuºinosime, kaip Talis samprotavo ir kaip suprato i�rodym¡. O gal vis d
eltoºinome? Gal min
etos Talio teoremos Euklido �Pradmenyse� i�rodin
ejamostaip, kaip tai dar
e Talis?Neºinome, kokiais dievais tik
ejo Talis... Ar labai tik
ejo... Ta£iau mate-matikams jis suk	ur
e diev¡ ir teis
ej¡ � i�rodym¡.�altiniai mini dar du Talio nuveiktus stebuklingus darbus. 585 metaispr. Kr. jis teisingai numat
e Saul
es uºtemim¡, o b	udamas Egipte i²matavopiramid
es auk²ti�. Piramid
es auk²ti� jis nustat
e labai paprastai. Tuomet, kaiºmogaus ²e²
elis yra lygus jo 	ugiui, jis i²matavo piramid
es ²e²
elio ilgi�. �e²
elioilgio reik²m
e ta pati kaip auk²£io.B	uta kuo steb
etis? �inoma, ²imt¡ kartu� reg
ej�s rausv¡ drambli�, nenustebspamat�s ji� ²imt¡ pirm¡ syki�. Ta£iau pabandykime uºmir²ti, kad geometrijosmok
em
es mokykloje ir i�vertinkime Talio min£iu� eig¡. Visu� pirma jis i�ºvelg
edu sta£ius trikampius. Pirmajame vienas statinys vaizduoja ºmogu�, kitasjo ²e²
eli�. Antras trikampis susij�s su piramide, i�ºvelgti ji� dar sunkiau. O
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eje, vien tik mintyse! Poto jis i�ºvelg
e ry²i� tarp trikampiu� ir padar
e i²vad¡. Egipto valdovas labaisteb
ejosi ²ia Talio i�ºvalga. Ta£iau jeigu patik
ejo, vadinasi, Talis pateik
e irsuprantam¡ i�rodym¡!Taigi Talis pirmasis ºmogus, kuri� gal
etume pavadinti tikru matematiku,nes tikroji matematiko veikla � i�rodin
eti. Ta£iau matematiniai Talio teiginiaidabar sudaro visai maº¡ matematikos r	umo pamato dalel�.Talis vertas m	usu� pagarbos ir atminties uº klausimus bei uºdavinius, kuri-uos jis i²k
el
e. Pirmasis ju� toks paprastas ir toks sunkus ir, ko gero, amºinas:�Paºink save!� Net ir suprasti ji� anaiptol nelengva, o k¡ jau kalb
eti apie²iokius tokius laim
ejimus. Tai Talio paliktas ºenklas visiems keliautojams,atsid	urusiems ²iame pasaulyje...Kitas klausimas irgi amºinas: �Kas yra pasaulio pagrindas?� Talis i� ²i�klausim¡ paband
e ir atsakyti: �Pasaulio pagrindas yra vanduo.� Atsakymasgalb	ut atrodo naivus ir juokingas, ta£iau pal	uk
ekite. A² tik truputi� pakeisiu²i� atsakym¡ ir jis padvelks i²kilminga rimtimi: �Pasaulio pagrindas yra.�Talio gyvenimas: maºdaug 620-546 m. pr. Kr. Gim
e irgyveno Milete. Tikriausiai keliavo i� Egipt¡ ir Babilonij¡, to metoºiniu� entrus. Bet ºyniu� i²minties sek
eju netapo, Talio teorijos iri�ºvalgos itin originalios. Pavyzdºiui, jo teiginys, kad viskas kilo i²vandens. Teorija visi²kai nejuokinga. Viena vertus tai rei²kia, kadregima i�vairov
e kyla i² vieningo elemento. Prado, vienijan£io prin-ipo paie²ka ir dabar teb
era svarbi mokslinio tyrimo gair
e. Kita vertusi²tar�s, kad viskas i² vandens, Talis tur
ejo rasti i�tikinamus atsaky-mus i� visus klausimus: kaip akmuo atsirado i² vandens? Kaip ugnis?Kaip ºem
e? Teigiama, kad Talis numat
e, kuriais metais i�vyks saul
esuºtemimas. Visi²kas uºtemimas i² tikru�ju� i�vyko 585 m. pr. Kr. Saul
epasisl
ep
e, kai midie£iai kovojo su lidie£iais. Abi kariuomen
es i²sigandoir susitaik
e. Koks Talio i�na²as i� geometrij¡, n
era gerai ºinoma, nesnei²liko nei viena jo eilut
e. Kai kas mano, kad jis i² viso nieko nera²
e.Remdamiesi ²altiniais Taliui galime priskirti penkias geometrijos teo-remas. Kadangi Egipte nustat
e piramid
es auk²ti�, tai mok
ejo naudotisir �g	uru� pana²umo s¡ry²iais. Dav
e ger¡ patarim¡ j	urininkams � ori-entuokit
es pagal �iaurin� ºvaigºd�. Numat�s dideli� vynuogiu� derliu�,supirko spaustuvus, o kai ju� visiems prireik
e � nuomavo ir uºdirbogerus pinigus. �itaip atsak
e i� turtingu� ºmoniu� pa²aipas: kas i² to proto,jei pinigu� neturi. Bet ºmogaus gyvenimas vertingas ne pana²umais, betsavitumu. Talis atrado sau ir mums ties¡: paºinimas vertingas d
el sie-los, o ne d
el naudos.
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