Matematikos istorijos skiautiniai
Vilius Stakenas

Talis
Kitokie, kitaip i pasauli ºvelgiantys ºmones apie 1500 pr. Kr. atsirado
Egejo pusiasalyje. Jie daºniausiai kuresi prie juros, state miestus, rente
laivus ir leidosi i legendines ir paprastas keliones. Apie pa£ias ºymiausias
mes ºinome kone iki smulkmenu: kaip argonautai leidosi ie²koti auksinio
kailio, kaip helenai plauke Trojos griauti ir kaip klajojo gudrusis Odisejas.
Kone akimirksniu, jei lyginti su Egipto ar Tarpupio tukstantme£iais atsirado
²lovinga helenu istorija, ir pirmieji Helados (o ir visos Europos!) klasikai:
Homeras ir Hesiodas.
Dabartis yra sapnas, kai pagalvoji. Tada istorija  sapnai apie pasibaigusius sapnus. tai, pavyzdºiui, Homeras. Niekas nepasakys, ar jis buvo,
ar pasaulis ji sapnuoja. Ta£iau kokie didingi ir graºus to sapno reginiai ir
ºodºiai!
Kitas graiku senoves vyras  Hesiodas, tikrai gyveno. Para²e Darbus ir
dienas. alia Homero epines literaturos upes i²rause kitokio ºanro literaturos
srov. Du vyrai: Homeras ir Hesiodas. Graiku (ir Europos kaip graiku dukters) literaturos pradininkai. mones i²saugojo pirmuju literaturos klasiku
kurinius nepamet beveik nei vienos eilutes.
Nedaug laiko reikejo, kad helenu pasaulyje i²kiltu ir pirmieji mokslo klasikai:
Talis ir Pitagoras. Ir kiek gi eilu£iu i²saugota i² ju kuriniu? Nei vienos!
Toks jau yra tas pasaulis: ilgai atsimena tuos, kas sukele nekasdienius
jausmus, ir links greitai pamir²ti ar nemineti tu, kas sukure ºinias, reikalingas kiekvien¡ dien¡.
Aristotelio mokinys Eudemas apie 320 m. pr. Kr. para²e graiku matematikos istorij¡, ta£iau ji pradingo. Kaºkas t¡ veikal¡ sukonspektavo, ta£iau ir
tas konspektas pradingo. Proklas, gyvens 410-485, taigi  beveik tukstantis
metu po Talio, itrauke kelis sakinius i² to konspekto i savo ra²tus. Tie sakiniai
ir yra kone pagrindinis musu ºiniu apie Talio matematinius darbus ²altinis!
inoma, yra ir daugiau uºuominu bei nuotrupu, o taip pat ir legendu... Tikek
jomis arba netikek  kaip nori.
A² ver£iau tikesiu, nes kitaip nebus apie k¡ ra²yti.
Talio gimtine  Miletas. Tai miestas rytineje Egejo juros pakranteje.
Miest¡, kaip ir daugyb kitu miestu Egejo, Vidurºemio, Juodosios juros
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pakrantese, ikure graikai. Suplanavo tiesias gatves, namu kvartalus, vie²¡sias
erdves... odºiu, state miest¡ kaip statytu miest¡ ºmones musu laikais, tik
be korup ijos ir perteklines valdºios istaigu prieºiuros. Miletas  puo²nioji
Jonijos galva, kuri¡ i²didºiai i²kelt¡ mai²tui nulenke ir paniekino 494 metais
persai.
Talis  vienas i² septyniu i²min£iu. Pasak Plutar ho, vienintelis i² ju,
kurio i²mintis nesibaige ten, kur baigiasi praktine nauda. Kitiems i²min£iams
uºteko politikos. Bet ir Talis buvo ne pes£ias. Anaiptol ne atsiskyrelis ar
keistuolis. Senoves graikas pasakytu  Talis nebuvo idiotas. O ²tai jusu
gyvenime,  pasakytu senoves graikas, jeigu tik galetu mus pamatyti,  idiotu
marios. Mat ºodis  idiotes  graikui rei²ke viso labo, kad ºmogus gyvena pats
sau, vengia vie²uju reikalu ir nevaik²to i turgu suºinoti naujienu...
Taigi Talis tikrai gyveno ir buvo gerbiamas. Uº k¡? Neturime nei vienos
jo para²ytos eilutes, neºinome, ar i² viso jis k¡ nors para²e. Ta£iau yra
visokiausiu pasakojimu, liudijimu, taigi  sapnu.
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Penkios teoremos, kurias i²likusiu ²altiniu duomenimis irode Talis.

altiniai mini, kad Talis neturejo mokytojo. O i² kur ir galejo tureti?
Ta£iau ir visai savamoksliu jo nepavadinsi. Milete Talio laikais galejai pramokti
nebent prekybos ar jureivystes. Stebedamas gyvus pavyzdºius, ºinoma. Atrodo, Talis mokejo prekiauti... Galbut prekybos reikalai ji ir nuvede i Egipt¡
ir Babilon¡. Ten jis bendravo su ºyniais... yniai, ºinoma, ne mokytojai,
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bet, matyt, pokalbiai su jais Taliui atskleide nuostabi¡ paslapti: ne vien tik
turtus galima gyvenime kaupti.
Talis griºo i Milet¡. Jei sugebi naudotis m¡stymo dovana, beveik nepajudejs i² vietos i pasauli gali isiskverbti labai giliai ir toli. Talis tai jau
mokejo. Kokias matematines ºinias jis pats atskleide, k¡ i² kitu i²moko?
Nebesuºinosime. I²liko tik kelios uºuominos, nuomones, nuomones apie nuomones. Para²yta, pavyzdºiui, kad daugeli geometrijos teiginiu, kuriuos suºinojo Egipte, jis apibendrino arba i²deste suprantamiau. Galbut tai rei²kia,
kad jis pabande sisteminti ºinias apie geometrij¡, taigi i² ºiniu rinkinio kurti
moksl¡. Minetoje i²traukoje i² matematikos istorijos konspekto para²yta,
kad Talis irods penkias geometrines teoremas.
Kiekvienas ºino, kad skersmuo dalija skrituli i dvi lygias dalis. Arba,
kad prie dvieju pridejus tris gausime penkis. Kitaip sakant, kiekvienas turi
sukaups matematikos ºiniu, nors matematikos gal niekada ir nesimoke. Talio
laikais daugiausia matematiniu ºiniu buvo sukaup egiptie£iai ir babilonie£iai.
I² ju ir pats Talis daug k¡ suºinojo. Jau mineta, kad Talio protas nesustojo
ties riba, kur baigiasi nauda. Jam nepakako matematiniu ºiniu sankaupos
ir ºinojimo, kad jos naudingos. Talis pradejo ai²kintis, kodel jos teisingos,
kitaip sakant, pradejo sieti ºinias i visum¡. Jeigu nesate tikri, kad tai svarbu,
isivaizduokite: supirktos, suveºtos statybines medºiagos ir pagaliau ateina
ºmogus, kuris pradeda statyti i² ju nam¡!
Tai didºiule ir itin budinga graiku m¡stysenai naujove  irodymas. I²
tikruju, kodel Talis turetu tiketi, k¡ pasake koks nors Egipto ºynys? Juk
jis nepaveldejo baimingos pagarbos ir pasitikejimo Egipto dievais ir proteviu
ºodºiais. Jeigu piramides turio skai£iavimo budas ºyniui yra dievu patiketa
paslaptis, tai graikui  idomi misle, kuri¡ rupi i²narstyti. Ta£iau niekada
nesuºinosime, kaip Talis samprotavo ir kaip suprato irodym¡. O gal vis delto
ºinome? Gal minetos Talio teoremos Euklido Pradmenyse irodinejamos
taip, kaip tai dare Talis?
Neºinome, kokiais dievais tikejo Talis... Ar labai tikejo... Ta£iau matematikams jis sukure diev¡ ir teisej¡  irodym¡.
altiniai mini dar du Talio nuveiktus stebuklingus darbus. 585 metais
pr. Kr. jis teisingai numate Saules uºtemim¡, o budamas Egipte i²matavo
piramides auk²ti. Piramides auk²ti jis nustate labai paprastai. Tuomet, kai
ºmogaus ²e²elis yra lygus jo ugiui, jis i²matavo piramides ²e²elio ilgi. e²elio
ilgio reik²me ta pati kaip auk²£io.
Buta kuo stebetis? inoma, ²imt¡ kartu regejs rausv¡ drambli, nenustebs
pamats ji ²imt¡ pirm¡ syki. Ta£iau pabandykime uºmir²ti, kad geometrijos
mokemes mokykloje ir ivertinkime Talio min£iu eig¡. Visu pirma jis iºvelge
du sta£ius trikampius. Pirmajame vienas statinys vaizduoja ºmogu, kitas
jo ²e²eli. Antras trikampis susijs su piramide, iºvelgti ji dar sunkiau. O

Matematikos istorijos skiautiniai

4

apskritai ²ie trikampiai netgi neegzistuoja tikroveje, vien tik mintyse! Po
to jis iºvelge ry²i tarp trikampiu ir padare i²vad¡. Egipto valdovas labai
stebejosi ²ia Talio iºvalga. Ta£iau jeigu patikejo, vadinasi, Talis pateike ir
suprantam¡ irodym¡!
Taigi Talis pirmasis ºmogus, kuri galetume pavadinti tikru matematiku,
nes tikroji matematiko veikla  irodineti. Ta£iau matematiniai Talio teiginiai
dabar sudaro visai maº¡ matematikos rumo pamato dalel.
Talis vertas musu pagarbos ir atminties uº klausimus bei uºdavinius, kuriuos jis i²kele. Pirmasis ju toks paprastas ir toks sunkus ir, ko gero, amºinas:
Paºink save! Net ir suprasti ji anaiptol nelengva, o k¡ jau kalbeti apie
²iokius tokius laimejimus. Tai Talio paliktas ºenklas visiems keliautojams,
atsidurusiems ²iame pasaulyje...
Kitas klausimas irgi amºinas: Kas yra pasaulio pagrindas? Talis i ²i
klausim¡ pabande ir atsakyti: Pasaulio pagrindas yra vanduo. Atsakymas
galbut atrodo naivus ir juokingas, ta£iau palukekite. A² tik truputi pakeisiu
²i atsakym¡ ir jis padvelks i²kilminga rimtimi: Pasaulio pagrindas yra.
Talio gyvenimas: maºdaug 620-546 m. pr. Kr. Gime ir
gyveno Milete. Tikriausiai keliavo i Egipt¡ ir Babilonij¡, to meto
ºiniu entrus. Bet ºyniu i²minties sekeju netapo, Talio teorijos ir
iºvalgos itin originalios. Pavyzdºiui, jo teiginys, kad viskas kilo i²
vandens. Teorija visi²kai nejuokinga. Viena vertus tai rei²kia, kad
regima ivairove kyla i² vieningo elemento. Prado, vienijan£io prinipo paie²ka ir dabar tebera svarbi mokslinio tyrimo gaire. Kita vertus
i²tars, kad viskas i² vandens, Talis turejo rasti itikinamus atsakymus i visus klausimus: kaip akmuo atsirado i² vandens? Kaip ugnis?
Kaip ºeme? Teigiama, kad Talis numate, kuriais metais ivyks saules
uºtemimas. Visi²kas uºtemimas i² tikruju ivyko 585 m. pr. Kr. Saule
pasislepe, kai midie£iai kovojo su lidie£iais. Abi kariuomenes i²sigando
ir susitaike. Koks Talio ina²as i geometrij¡, nera gerai ºinoma, nes
nei²liko nei viena jo eilute. Kai kas mano, kad jis i² viso nieko nera²e.
Remdamiesi ²altiniais Taliui galime priskirti penkias geometrijos teoremas. Kadangi Egipte nustate piramides auk²ti, tai mokejo naudotis
ir guru pana²umo s¡ry²iais. Dave ger¡ patarim¡ jurininkams  orientuokites pagal iaurin ºvaigºd. Numats dideli vynuogiu derliu,
supirko spaustuvus, o kai ju visiems prireike  nuomavo ir uºdirbo
gerus pinigus. itaip atsake i turtingu ºmoniu pa²aipas: kas i² to proto,
jei pinigu neturi. Bet ºmogaus gyvenimas vertingas ne pana²umais, bet
savitumu. Talis atrado sau ir mums ties¡: paºinimas vertingas del sielos, o ne del naudos.
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