Matematikos istorijos skiautiniai
Vilius Stakenas

Pitagoras

Mes ºinome ju vardus. Apytikriai ºinome amºiu. Susitikimo viet¡, apytiksl
dat¡. Pitagoras ir Talis. Dvide²imtmetis jaunuolis ir senas, septint¡ de²imti
metu pradejs i²min£ius. Miletas, apie 550 m. pr. Kristu. Taigi  ºiupsnelis
sausu ir nelabai patikimu uºuominu... Visa kita turime isivaizduoti. Kur jie
susitiko ir kalbejosi: Mileto aik²teje, kolonu ²e²elyje slepamiesi nuo tvaskios
vidurdienio saules, o gal kildami takeliu i pajurio kalvas, vis paºvelgdami i
snuduriuojan£ios Egejo juros tolumas?
Galime isivaizduoti kaip susitikdavo ju ºvilgsniai: sav¡ji keli¡ pradedan£io
jaunuolio ir i keliones pabaig¡ artejan£io i²min£iaus. Akys, kurias lyg kibirk²tis
uºdega kiekviena ²vystelejusi mintis, akys kurios atspindi nesiliaujanti jaunos
sielos ºaidim¡ ir akys, kurios irgi kartkartemis su²vyti  lyg ramios ilankos
vandenys prieblandoje nuo kranto ºiburiu, arba  tolimu ºvaigºdºiu...
 I Egipt¡, mielas jaunuoli, i Egipt¡!  toki raginim¡, kad ir kitais ºodºiais, tikrai i²tare Talis.  Tik ten ie²kok ²altinio savo sielos tro²kuliui numal²inti.
Geras patarimas, galbut tik parama paties Pitagoro ketinimams. Pitagoras, gims Samose  pirmoje didesneje saloje salu grandineje nuo Jonijos iki
ºemynines Graikijos (Atikos)  jau buvo gerokai savo gyvenime pakeliavs.
Kartu su tevu  pirkliu, vadinasi  ir keliautoju.
I Egipt¡ Pitagoras, rodos, i²keliavo jau nebe jaunystes metais. altiniu
duomenimis  apie 535 m. pr. Kristu, galbut  su rekomenda iniu tuometinio
Samoso salos valdovo Polykrato lai²ku. Pitagoras jau tuomet buvo i²silavins
ºmogus, losojos, muzikos ir literaturos ºinovas. Mokejs mintinai, kaip ir
visi i²silavin graikai, daugyb Homero strofu, jis, ai²ku, ºinojo, kiek prabego
metu, kol Odisejas sugriºo i Itak: de²imt prie Trojos sienu ir de²imt metu
kelioneje atgal!
Pitagoras sugriºo i Samoso sal¡ po penkiolikos metu. Egipte jis igijo
ºiniu, buvo i²ventintas i ºynius (mes sakytume, jam buvo suteiktas akademinis laipsnis), o Egiptui pralaimejus kare su Persija, prarado laisv ir kaip
karo belaisvis buvo nugabentas i Babilon¡. Budamas belaisviu, atrodo, priespaudos ir prievartos, nepatyre, nes galejo bendrauti su Babilono i²min£iais
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ir Pitagoro biografo Jambli ho ºodºiais tariant tobulai ivalde babilonie£iu
aritmetikos, muzikos ir matematikos mokslus.
Apie 520 m. pr. Kr. Pitagoras sugriºo i gimt¡j¡ sal¡. Ji buvo pasikeitusi  kiti valdovai, galbut ir kitos ºmoniu nuotaikos. Prie² penkiolika metu
Pitagoras i²vyko noredamas buti mokiniu, o sugriºo nusprends tapti mokytoju. Gimtineje jis isteige pirm¡j¡ savo mokykl¡. Isikurs buveineje atokiau
nuo miesto jis leido savo dienas ir naktis m¡stydamas, tyrinedamas ir mokydamas taip, kaip ºyniai ji moke Egipte. Ta£iau graikas  ne egiptietis, iprats
su ²venta pagarba klausyti savo ºyniu ºodºiu. Graikas perdaug prakti²kas,
perdaug kriti²kas, nelinks garbinti autoritetu ir jam perdaug rupi konkretus,
judrus jo miesto gyvenimas, kad ilgai i²tvertu ikveptas ir mislingas mokytojo
kalbas. Taigi pirmieji Pitagoro bandymai idiegti ²ventos i²minties ºelmenis
gimtines dirvoje, nepavyko. Rodos, buvo dar viena prieºastis, paskatinusi
Pitagor¡ visam laikui palikti tevyn. Jo tevynainiams visi²kai nesuprantamas rodesi Pitagoro noras atsiskirti nuo vie²ojo gyvenimo ir leisti dienas
m¡stant vienatveje. Jeigu jau esi daug keliavs, daug patyrs, jeigu jau ºinai didºiojo pasaulio kelius, klystkelius ir pavojus, tai tiesiog privalai padeti
tame pasaulyje orientuotis ir savo bendrapilie£iams.
Ne, nedalyvavimo vie²uose visuomenes reikaluose, Pitagoro tevynainiai
negalejo suprasti!
Pitagorie£iu brolija

Por¡ metu praleids gimtineje Pitagoras paliko j¡ visam laikui. I Magna
Grae ia! Krotonas  miestas dabartines Italijos pietuose tapo Pitagoro mokyklos miestu.
Kaip susiglaudºia spalvingas, aistringas, sudetingas ir pavojingas gyvenimas i kelis sausus ºodelius  nuvyko ir ikure mokykl¡!
Laikmeti, kuriame gyveno Pitagoras, losofas Karlas Jaspersas pavadino
a²iniu laiku. Pagrind¡ tokiai s¡vokai teikia nepaprastai intensyvus dvasinio
kelio gyvenime ie²kojimai sutelkti maºdaug tuo pa£iu metu gyvenusiu m¡stytoju mokymuose: Konfu ijaus (apie 551-479 m. pr. Kr.), Budos (apie
563-583 pr. Kr.), Zaratustros (apie 628-551 pr. Kr.), Pitagoro  taip pat.
Kokia buvo Pitagoro mokykla? Mokykla  kasdienes musu kalbos ºodis.
Kasdienes kalbos ºodºiai yra tarsi akiniai, kurie suteikia tam, k¡ matome
nustatyt¡ atspalvi.
Pasirem ivairiuose ²altiniuose i²barstytomis nuomonemis ir uºuominomis
apie Pitagoro veikl¡ Krotone, jo mokykl¡ apibudintume kaip bendruomen,
brolij¡, turin£i¡ savo gyvenimo taisykles, universitet¡, kuriame skaitomos
paskaitos ir atliekami tyrimai, o gal but ir kaip politin partij¡... Taigi
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pitagorie£iai gyveno pagal savas taisykles, atitinkan£ias ju paºiuras i pasauli
ir sieke savo tikslo. Kokio tikslo? Skaidrinti, gryninti, tobulinti savo siel¡! O
priemones ²iam tikslui pasiekti  teisingas gyvenimo budas ir losojos bei
matematikos studijos. tai taip! Pitagorie£iais lygiomis teisemis galejo buti
tiek vyrai, tiek moterys. Ar pitagorie£iu tikslas bei priemones atrodo naivios
ir bevilti²kai pasen? Nemanau. Beje, patys ºodºiai losoja ir matematika
i pasauli irgi, ko gero, paleisti pitagorie£iu. Filosoja jiems rei²ke i²minties
meil, o matematika  visa, kas tyrinejama.
Visa yra skai£iai!

Teiginys skamba gana ²iuolaiki²kai: pasitelk skai£ius vertiname, lyginame,
priimame sprendimus. Ta£iau ²is pitagorie£iu teiginys mums turi visai kit¡
prasm, nei jiems. Visa yra skai£iai mums terei²kia, kad jais naudojames
kaip universaliu irankiu, padedan£iu prisitaikyti ir orientuotis. O pitagorie£iai
laike skai£ius pa£ios buties pagrindu!
Keistas, nesuprantamas ir naivus teiginys? Ta£iau ir pitagorie£iams mes,
ko gero, atrodytume keisti. Kuo? Pirmiausia, kad daºnai tenkinames nelabai
ai²kiomis, neisis¡monintomis ºiniomis. Pavyzdºiui? Nagi pabandykite paai²kinti patys sau, kas gi yra tie skai£iai. Kur ir kaip jie yra? Neabejoju, kad po
keliu pradiniu iºvalgu, pajusite, kad tai, k¡ galite pasakyti apie skai£ius, jusu
pa£iu nebeitikina. O pitagorie£iams skai£iu butis buvo tokia pat reali, kaip
akmenu ar medºiu.
Na, bet buties pagrindus tai jau uº pitagorie£ius suvokiame tikrai geriau!
Ar tikrai? I² tiesu, ºinome: molekules, atomai... O kas toliau  tu²tuma, elementariosios daleles, kuriu buvim¡ ksuoja sudetingiausi prietaisai, o savybes
apra²o matematines lygtys... Toks ir tera musu prana²umas  iprotis gyventi,
susitaikius su mintimi, kad negalime galutinai, tvirtai ºinoti.
Pitagorie£iai  prie²ingai nei mes  tikejo, kad yra galutinis tvirtas visos
buties pagrindas ir tas pagrindas  skai£iai! Jie ne tik turi ivairias savybes,
bet ir paskirti bei itakos sritis. Vienetas kuria visus kitus skai£ius, tai  proto
skai£ius. Dvejetas  pirmasis lyginis, tai moteri²ko prado skai£ius. Trejetas 
vyri²kas skai£ius, harmonijos skai£ius. Ir taip toliau... ven£iausiu skai£iumi
pitagorie£iai laike de²imti:

10 = 1 + 2 + 3 + 4.
De²imtis tarsi saugo, apgaubia visus tikroves geometrijos kurejus: vienetas sukuria ta²k¡, dvejetas (du ta²kai) sukuria atkarp¡  vienmat gur¡,
trejetas sukuria trikampi  plok²tumos gur¡, keturi ta²kai, nesantys vienoje
plok²tumoje apibreºia tetraedr¡, trimates erdves kun¡...
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Taigi skai£iai gludi uº tikroves daiktu. Kaip jie tarpusavyje dera, priklauso nuo tu skai£iu santykio. ios minties patvirtinim¡ Pitagoras surado
muzikoje. Darnius s¡skambius galime i²gauti braukdami per stygas, kuriu
ilgiu santyki galime reik²ti nedideliais skai£iais.
Tiketina, kad geometriniu guru sandar¡ pitagorie£iai suvoke pana²iai
kaip skai£iu. Skai£ius 100 yra ²imto vienetu verinys, atkarpa gal but irgi
 ta²ku verinys? Tokios nuomones at²vaitus galime atpaºinti geometriniuose pitagorie£iu skai£iuose. Skai£iuodami ta²kus, i²destytus ant trikampiu
kra²tiniu, gauname trikampiu skai£iu sek¡, ant keturkampiu  keturkampiu
skai£iu sek¡ ir t.t.

Trikampiai, kvadratiniai ir penkiakampiai skai£iai

Paºymekime Sn (k) n-¡ji k -kampi skai£iu, atitinkanti taisykling¡ji k -kampi,
n = 1, 2, . . .. Taigi

S1 (3) = 1, S2 (3) = 3, S3 (3) = 6, . . . , Sn (3) = Sn−1 (3) + n.
n-asis trikampis skai£ius yra tiesiog n pirmuju naturiniu skai£iu suma:
Sn (3) = 1 + 2 + · · · + n =

n(n + 1)
.
2
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Savo ruoºtu

S1 (4) = 1, S2 (4) = 4, S3 (4) = 9, . . . , Sn (4) = Sn−1 (4) + 2n − 1.
Taigi kvadratinis skai£ius yra n pirmuju nelyginiu skai£iu suma. Kadangi
Sn (4) = n2 , tai
n2 = 1 + 2 + 3 + · · · + 2n − 1.

Trikampiai ir kvadratiniai skai£iai yra aritmetiniu progresiju sumos. Isiºiurejus
i breºinius ir kiek pagalvojus galima isitikinti, kad skai£ius Sn (k) lygus n aritmetines progresijos nariu sumai, pirmasis progresijos narys yra 1, o skirtumas
lygus k − 2 :

Sn (k) = Sn−1 (k) + (k − 2)(n − 1) + 1,
Sn (k) = 1 + ((k − 2) + 1) + (2(k − 2) + 1) + · · · + ((k − 2)(n − 1) + 1).
Tikroves, kurioje gyvename, pagrindas  anapus. T¡ skelbia visos religijos, prie tokios i²vados priejo daugelis m¡stytoju. mogus gali uºmegzti ry²i
su ta pamatine butimi per mald¡, per mistines iºvalgas, ta£iau paºinti jos
ºmogus negali. Pitagoro paºiuros negali nestebinti savo dr¡siu optimizmu:
taip, buties pagrindas (skai£iai) nematomi, ta£iau juos galima paºinti ir
tyrineti!
Atrodo, lemtis pagailejo Pitagoro ir jam gyvenant neatskleide tu klausimu
apie buti, i kuriuos neimanoma atsakyti galvojant, kad visa yra skai£iai.
Reik²minga (ir pavo jinga) teorema

Tai teorema, apie kuri¡ visi ²i bei t¡ ºino: kvadratas, nubraiºytas ant sta£iojo
trikampio iºambines yra tokio pat ploto, koki gauname sudej kvadratu,
nubraiºytu, ant statiniu, plotus. Teorema tvirtai susieta su Pitagoro vardu.
Kad jis pirmasis j¡ atskleide, didºiai abejotina. Grei£iausiai jis apie j¡ suºinojo i² Babilonijos ºyniu. Kad babilonie£iams buvo ºinomas sta£iojo trikampio kra²tiniu ilgiu s¡ry²is (gal but tik atskiru trikampiu, kuriu kra²tiniu ilgius galima nusakyti sveikais skai£iais, atvejai) liudija i²lik molines lenteles.
Legenda, kad atskleids ²i¡ teorem¡, Pitagoras paaukojo dievams jau£iu 
visi²kai neitiketina. Juk pitagorie£iai buvo vegetarai, nes tikejo, jog sielos persikunija. I² pana²aus tikejimo kilo ir kitas draudimas, kurio laikesi
pitagorie£iai  valgyti pupas.
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ABCD  lygiagretainis, BE ⊥ AD, CF ⊥ AF. Kadangi △ABE =
△CDF, tai lygiagretainis ABCD ir sta£iakampis BCEF yra vienodo
ploto. Ju pagrindo kra²tines ir auk²tines lygios: AD = EF ir BE
 bendra auk²tine. Lygiagretaini ABCD sudaro du lygus trikampiai
△ABC = △BCD, turintys tokio pat ilgio pagrindo kra²tin ir auk²tin kaip sta£iakampis BCEF. Taigi trikampio ABC plotas lygus pusei
sta£iakampio BCEF ploto.

Tad kas gi i² tikruju sieja Pitagor¡ su jo vardu vadinama teorema. Tiketina,
kad jis j¡ irode. K¡ pitagorie£iams rei²ke irodymas, kaip jie samprotavo?
Tikru ºiniu apie tai neliko. Galime manyti, kad tas Pitagoro teoremos
irodymas, kuri Pradmenyse pateikia Euklidas buvo sukurtas paties meistro.
Apskritai, matyt, bent dviejose pirmosiose Pradmenu knygose (i² viso ju
trylika) destomos ºinios, kurias jau buvo igij pitagorie£iai.
Taigi panagrinekime t¡ sen¡ji Pitagoro teoremos irodym¡, tikedami, kad
jame ºyb£ioja paties Pitagoro min£iu at²vaitai.
Pirmiausia isitikinkime, kad visi lygiagretainiai su vienodais pagrindais ir
vienodomis auk²tinemis yra lygiaplo£iai. I² tiesu, lygiagretainis lygiaplotis
su sta£iakampiu, turin£iu t¡ pati pagrind¡ kaip lygiagretainis ir t¡ pa£i¡
auk²tin. Taigi visi lygiagretainiai, turintys vienodus pagrindus ir vienodas auk²tines, lygiaplo£iai su tuo pa£iu sta£iakampiu, taigi ir patys yra
lygiaplo£iai. I² dvieju vienodu trikampiu galime sudeti lygiagretaini, kurio
vienas pagrindas lygus trikampio kra²tinei, o auk²tine  trikampio auk²tinei.
Todel trikampio plotas lygus pusei ploto sta£iakampio, kurio vienas statinys
lygus trikampio kra²tinei, o kitas  i ²i¡ kra²tin nuleistai auk²tinei. Taigi jei
trikampiai turi po lygi¡ kra²tin ir auk²tines, nuleistos i ²ias kra²tines taip
pat lygios, tai trikampiai lygiaplo£iai.
Apsiginklav ²ia i²vada imkimes Pitagoro teoremos. Ji teigia: kvadratas,
nubraiºytas ant sta£iojo trikampio iºambines yra lygiaplotis su gura, sudaryta
i² dvieju, ant trikampio statiniu nubraiºytu kvadratu.
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Isiºiurekime i trikampius EBC ir ACH . Viena vertus, jie lygus. Kita vertus trikampio EBC plotas lygus pusei kvadrato ADEC ploto, o ACH plotas
lygus pusei sta£iakampio CF GH ploto (pagrindai ir auk²tines vienodos!). I²
to gauname, kad kvadratas ADEC ir sta£iakampis CF GH yra lygiaplo£iai.
Analogi²kai gauname, kad kvadratas, nubraiºytas ant statinio AB yra lygiaplotis su sta£iakampiu, kurio statiniai yra F G ir BF. Taigi kvadrato su
kra²tine BC plotas lygus ant statiniu nubraiºytu kvadratu plotu sumai.
Ironi²ka, kad ²i teorema, kuri¡ nebijodami suklysti, galime pavadinti svarbiausiu pitagorie£iu laimejimu, slepe pavoju visai ju pasauleºiurai. Isivaizduokite, kad isitikrin, jog pasauli valdo skai£iai ir pasiek intelektualin
palaim¡, kuri¡ suteikia pasaulio s¡rangos suvokimas, jus surandate nedidel
daili¡ gel, o kai i j¡ isiºiurite, ji tampa godºia liepsna ir sunaikina visa, kas
buvo iprasta ir suprantama. Pasaulis liko toks pat, ta£iau jo spindesys jau
nebera atlygis uº jusu pastangas, tiktai pa²aipa ir abejingumas.
Kiekvienas matematikas, patyrs, kad visa jo samprotavimu grandine
ºlunga del netiketai atsiskleidusios detales, ºino t¡ atsiradimo prie² suskilusi¡
geld¡ jausm¡.
Tiketina, kad Pitagoro teoremos ir savo pasauleºiuros nesuderinamum¡
pitagorie£iai atskleide nagrinedami lygia²oni statuji trikampi. Paºvelgsime i
atsiverusi¡ prie²tar¡ kiek kitaip pasitelk turtingesni matematini kontekst¡.
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Atkarpa EF yra atkarpu AB ir CD bendrasis matas. iu atkarpu ilgiu
santykis i²rei²kiamas skai£iais 5 : 6

Isivaizduokime dvi papras£iausias atkarpas AB ir CD. Jeigu viskas yra
skai£iai, tai juos pasitelk atkarpas galesime palyginti. Tarkime, suradome
atkarp¡ EF, kuri i atkarp¡ AB telpa m kartu, o i CD  n kartu. Tada atkarp¡
EF turime teis pavadinti bendruoju abieju atkarpu matu, o ju ilgiu santyki
galime i²reik²ti skai£iais m : n. Jeigu skai£iai m, n turi bendr¡ dalikli d > 1,
tai m = dm∗ , n = dn∗ , ir atkarpa d kartu ilgesne uº EF irgi yra bendrasis
abieju atkarpu matas, o ilgiu santyki galime reik²ti skai£iais m∗ : n∗ . ie
skai£iai neturi didesniu uº 1 bendruju dalikliu. Kiek pagalvoj isitikinsime,
kad jeigu bet kurioms dviems i² nagrinejamu atkarpu galime surasti bendr¡ji
mat¡, tai galima bendr¡ji mat¡ surasti ir trims (ar daugiau) atkarpoms, o ju
ilgiu santyki galesime i²reik²ti skai£iais, kurie neturi didesnio uº 1 bendrojo
daliklio.
O dabar pasirinkime nors atkarp¡ ir nubraiºykime statuji lygia²oni trikampi,
kurio statiniai lygus pasirinktajai atkarpai. Tarkime, suradome bendr¡ji statinio ir iºambines mat¡ ir i²rei²keme ilgiu santyki skai£iais m : n, kurie neturi didesniu uº 1 bendruju dalikliu. Tada kvadrat¡, nubraiºyt¡ ant statinio galime padalyti i m2 kvadrateliu, kuriu kra²tines lygios bendrajam statinio ir iºambines matui, o kvadrat¡, nubraiºyt¡ ant iºambines  i n2 tokiu
kvadrateliu. Ta£iau Pitagoro teorema teigia, kad ²is kvadratas yra lygiaplotis
su gura, sudaryta i² ant statiniu nubraiºytu kvadratu, taigi

m2 + m2 = n2 ,

2m2 = n2 .

I² pastarosios lygybes matome, kad n turi buti lyginis, t. y. n = 2k, ta£iau
tada m2 = 2k 2 , t. y. ir m turi buti lyginis! i i²vada prie²tarauja teiginiui,
kad m, n yra tarpusavyje pirminiai. Kas negerai ²iame paprastame samprotavime apie statuji lygia²oni trikampi? Prielaida, kad statinys ir iºambine
turi bendr¡ji mat¡, t. y. kad ²ios atkarpos gali buti padalytos i skirtingus
skai£ius vienodu atkarpeliu. i i²vada rodo, kad skai£iai nera viskas, galima
nurodyti netgi papras£iausias atkarpu poras, kuriu savybiu negalime paai²kinti skai£iais! O k¡ jau kalbeti apie dar sudetingesnius darinius ir rei²kinius.
Tiketina, kad ²ios pitagorie£iu pasauleºiurai praºutingos i²vados pats
Pitagoras nesuºinojo. O velesniu amºiu matematikai j¡ suvoke kaip i²²uki:
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jeigu geometriniu ry²iu negalima paai²kinti skai£iais, vadinasi  reikalingos
naujos s¡vokos ir nauji samprotavimo budai. Ir jie buvo sukurti! Apskritai
matematikams yra budingas ra ionalus optimizmas, kurio galetu pasimokyti
ir kitose srityse nesekmes patiriantys ºmones: jeigu tikslo negali pasiekti
iprastais budais, pakeisk poºiuri i ji. Atkarpu ilgiu santykiu negalima i²reik²ti
skai£iais? O gal ir nebutina? Gal pakanka i²mokti tuos santykius palyginti,
pavyzdºiui, i²mokti nustatyti, kada vienos atkarpu poros santykis didesnis,
kad maºesnis uº kitos?
Taigi pats papras£iausias lygia²onis statusis trikampis pasirode es¡s tikra
praraja pitagorie£iu pasauleºiurai. Ta£iau yra ir visi²kai pitagorieti²ku
sta£iuju trikampiu, t. y. tokiu, kuriu statiniai ir iºambine turi bendr¡ji mat¡.
Jeigu parinksime bet kokius naturaliuosius skai£ius m > n ir nubraiºysime
trikampi, kurio kra²tiniu ilgiai yra atitinkamai

a = m2 − n2 ,

b = 2mn,

c = m2 + n2

(1)

trikampis bus statusis. I² tikruju, lengva patikrinti, kad a2 + b2 = c2 . O
i²vada, kad trikampis su kra²tinemis, kuriu ilgiai tenkina toki¡ lygyb, yra
statusis, gaunama i² atvirk²tines Pitagoro teoremos.
Taigi yra daug sta£iuju trikampiu su bendramatemis kra²tinemis. Ar galima juos visus kaip nors apibudinti? Taip. Jeigu sta£iojo trikampio statiniai
ir iºambine turi bendr¡ji mat¡, tai egzistuoja tokie skai£iai m, n, kad statiniu
ir iºambines ilgiu santykius galima nusakyti skai£iais (1).
Pentagrama ir kiti geometrijos brangakmeniai

Penkiakampei ºvaigºdei  gurai, kuri¡ sudaro taisyklingojo penkiakampio
istriºaines, ivairios tautos teike ivairias simbolines prasmes. Keleiviams i² XX
amºiaus ºvaigºde mena komunistu partiju veliavas ir Raudonosios Armijos
paradus ir ºygius. Ta£iau ºvilgtelekime i gilesnius istorijos vandenis: prie²
gerus penkis tukstan£ius metu penkiakamp ºvaigºd jau braiºe ²umerai...
O pitagorie£iams penkiakampe ºvaigºde buvo matematinio tobulumo simbolis. I² tiesu, joje tarsi brangakmenius galime iºvelgti subtilius matematinius s¡ry²ius. Panagrinekime juos. Ar pitagorie£iai juos ºinojo? I ²i
klausim¡ negalima duoti neabejotino atsakymo  ²altiniai pernelyg skurdus ir
mes neºinome, kuriuos Euklido Pradmenyse i²destytus matematinius teiginius galime sieti su pitagorie£iais.
Kaip nubraiºyti penkiakamp ºvaigºd, jeigu galima naudotis tik klasikiniais geometriniais irankiais  liniuote ir skriestuvu? Jeigu nubraiºysime
taisykling¡ji penkiakampi, tai ºvaigºd gausime nubreº jo istriºaines. O
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kaip nubraiºyti taisykling¡ji penkiakampi? Kaip nubraiºyti kitus taisyklinguosius daugiakampius? Prisimin mokyklin geometrij¡ (jos branduoli
sudaro graiku sukurtos ºinios!) galesime teigti, kad taisyklingojo trikampio, kvadrato braiºymas sunkumu nekelia. Taip pat nesunku pasinaudojus
taisyklingojo n-kampio breºiniu nubraiºyti dvigubai daugiau kra²tiniu turin£ius taisyklinguosius daugiakampius. Todel galime nubraiºyti taisykling¡ji
trikampi, keturkampi, ²e²iakampi, a²tuonkampi. Jei moketume nubraiºyti
taisykling¡ji penkiakampi, tai nubraiºytume ir de²imtkampi. Taigi taisyklinguju
daugiakampiu rikiuotes pradºioje klaustukai kybo vir² penkiakampio, septynkampio ir devynkampio... Paºvelkime i taisyklingojo penkiakampio breºini.
Dvi jo istriºaines ir kra²tine sudaro lygia²oni trikampi ABC.
A

D
F

E

B
C

Taisyklingajame penkiakampyje knibºdete knibºda aukso pjuvio skai£iu:
AB
AD
DF
BE
=
=
=
.
AD
DE
DE
BF

Kampo prie² pagrind¡ BC didumas lygus 180◦ /5 = 36◦ , kampai prie
pagrindo yra dvigubai didesni, ju didumai lygus 72◦ . Toki trikampi kartais
vadina auksiniu, tuoj suºinosime kodel. Jeigu toki trikampi nubraiºytume,
nebebutu sunku nubraiºyti ir taisykling¡ penkiakampi: apibreºtume apie
trikampi apskritim¡ ir skriestuvu vien¡ po kito paºymetume kitas penkiakampio kra²tines (pavyzdºiui, apskritimas, kuri nubreºtume i² entro A spinduliu
BC kirstu pradini apskritim¡ dviejuose ta²kuose, kurios yra penkiakampio
vir²unes.
Penkiakampio istriºaines ir kra²tines sudaro daug trikampiu. Isiºiurekime
i du: △ABC ir △AED. Jie yra lygia²oniai ir pana²us. Pasinaudoj pana²umu
para²ykime:
BC
ED
=
.
AC
AE
Ta£iau BC = AD = AE ir ED = EC, taigi

AE
EC
=
AC
AE

arba

AC
AE
=
.
AE
EC

(2)
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i lygybe rodo, kad ta²kas E dalija kra²tin AC ypatingu budu: kra²tines ir
didesnes dalies ilgiu santykis lygus didesnes ir maºesnes daliu ilgiu santykiui.
Toks atkarpos dalijimo budas  Antikos graiku i²radimas. XIX amºiuje ²i
atkarpos dalijimo bud¡ imta vadinti aukso pjuviu, o pati santyki - aukso
pjuvio skai£iumi.
Aukso pjuvio skai£iu nesunku surasti. I² tikruju, jeigu AC ilgis lygus
vienetui, tai paºymej AE ilgi x i² (2) gausime:
√
√
x
5−1
1−x
1
1+ 5
=
, x=
,
=
.
1
x
2
x
2
Aukso pjuvio skai£iu iprasta ºymeti raide ϕ. itaip ºymedami mes primename
(tiems, kas ºino!) didiji graiku skulptoriu Fidij¡, kurio graiki²kai uºra²ytas
vardas prasideda ²ia raide. Taigi
√
1+ 5
≈ 1, 618.
ϕ=
2
Skai£ius ϕ nors ir neuºra²ytas slypi daugybeje meno ir ar hitekturos kuriniu.
I² keliu sta£iakampiu jus visada i²skirsite t¡, kurio kra²tiniu santykis lygus
aukso pjuvio skai£iui. Jeigu noresite, kad jusu paveikslas ar nuotrauka keltu
darnos pojuti, rinksites butent toki sta£iakampi. Jeigu jusu sumanymas kitoks  skai£iumi ϕ naudosites, kaip atskaitos ta²ku, nuo kurio stengiamasi
nutolti.
Taisyklingojo penkiakampio istriºaines ir kra²tines ilgiu santykis lygus
aukso pjuvio skai£iui. Taigi lygia²onis trikampis ABC nusipelno auksinio
vardo, nes jo ²onines kra²tines ir pagrindo ilgiu santykis lygus ϕ.

Daugelio akims sta£iakampis, kurio kra²tiniu santykis lygus aukso pjuvio
skai£iui, teikia dermes ir ramybes pojuti. Kvadratas irgi harmoninga
gura, ta£iau ar atsiranda jausmas, kad ²iai gurai stinga subtilumo?
Pana²us jausmas kyla klausant ºmogaus, kuris sako ties¡, ta£iau pernelyg jau tiesmukais ºodºiais.
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Tarkime, reikia nubraiºyti taisykling¡ji penkiakampi, kai duota jo istriºaine.
Padalij duot¡j¡ atkarp¡ aukso pjuvio santykiu galesime nubraiºyti auksini
trikampi, kurio ²onine kra²tine lygi duotajai kra²tinei. Apibreº apie ²i
trikampi apskritim¡ ir per ²oniniu kra²tiniu vidurio ta²kus nubreº statmenis ²oninems kra²tinems, raskime ta²kus, kuriuose jie kerta atitinkamus
apskritimo lankus gausime likusias dvi taisyklingojo penkiakampio vir²unes.
Taigi  aukso pjuvis. Kaip padalyti atkarp¡ aukso pjuvio santykiu? Tuoj
parodysiu, kaip graikai tai dare...
D

A

E

B

C

AB  kvadrato kra²tine, AC = 12 AB, CD = BC, AE = AD, E dalija
AB aukso pjuvio santykiu.

Isiºiurejau i breºini ir pradejau galvoti apie graiku matematikos ºmoni²kum¡. Visus samprotavimus ir santykius jie rei²ke ºodºiais. Tai nelabai
patogu, ta£iau ºodºiai nekelia baimes, jie ºmogaus nepranoksta, jie skirti
atverti. Mes naudojames i²tobulinta simboliu ir ºymejimu kalba, ta£iau
kam niekada nera kils jausmas, kad jie paslepia? Mes ipratome naudotis simboliais taikydami veiksmu su jais taisykles. Kartais tokie veiksmai
pateikia netiketas i²vadas ir tuomet atrodo, kad jos tarsi padiktuotos Delfu
orakulo. Simboline kalba gr¡ºino i matematik¡ mistik¡, kuri¡ pasiryº visk¡
i²siai²kinti ir pagristi, buvo i²guj graikai!
Kitas nuostabus graiku matematikos bruoºas  konstruktyvumas. Tyrineti
galima tik tai, kas sukurta, sukonstruota, be to  papras£iausiais irankiais:
skriestuvu ir liniuote. Toks poºiuris i matematik¡ nebesugri².1
1 Buvo

bandymas ji gr¡ºinti XX a. viduryje, bandant perºiureti matematinius irodymus
ir siekiant atsisakyti visu nekonstruktyviu samprotavimu. Ta£iau pasirode, kad atsisakydami ju esame priversti labai nuskurdinti matematik¡, atsisakydami daugelio jos teiginiu.
Atsisakyti sunkiu triusu igyto turto visada skausminga. Todel konstruktyvizmo kryptis
matematikoje taip ir liko ²alikeliu, kuriuo maºai kam idomu keliauti.
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Pitagoro gyvenimas: maºdaug 569-475 pr. Kr.

Gimtine  Samoso sala. Tevas pirklys. Vaikysteje keliavo su juo.
Gerai grojo lyra, deklamavo Homer¡. Geometrijos mokytojai  Talis
ir Talio mokinys Anaksimandras. Apie 553 m. pr. Kr.  i Egipt¡.
Pokalbiai su ºyniais, pats gavo ºynio ²ventimus. 525 m. pr. Kr. persai
uºeme Egipt¡. Pitagoras  karo belaisvis, i Babilon¡. Nelaisve i²ejo i
naud¡: bendravimas su Babilono magais, aritmetikos ir muzikos studijos. Apie 520 m. pr. Kr. gimtineje. Isteige mokykl¡: susesdavo
puslankiu. Gimtineje prana²u nebusi. Apie 518 m. pr. Kr. Italijoje,
pitagorie£iu mokykla Krotone. Artimiausiu mokiniu (matematiku) ratas:
kartu gyveno, neturejo nuosavybes, vegetarai, laikesi grieºtu gyvenimo taisykliu. Vyrai ir moterys. Pitagoro ºmona irgi matematike.
Atradimus laike bendrais, autoryste nesipuikavo. Didysis pitagorie£iu
ratas  gyveno savo namuose, galejo tureti nuosavyb ir valgyti mes¡.
Apie 508 m. pr. Kr. pirmieji i²puoliai prie² pitagorie£ius. Biografo (Jambli ho) nuomone juos surenge kilmingas Krotono pilietis,
labai norejs tapti pitagorie£iu, bet del netinkamo harakterio nepriimtas. Mokykla i²vaikyta, Pitagoras pasitrauke i Metapont¡. Mirties
aplinkybes nera ai²kios. Pitagoras mane, kad svarbiausia gyvenime
 lavinti, gryninti siel¡. Kelias  intelektuali veikla, grieºtu etiniu
prin ipu laikymasis. Visi²kai sutinku su tuo. Pitagorie£iai sakydavo
maºdaug taip: breºinys  laiptelis, o ne pinigas, kitaip tariant tyrineti
reikia, kad tobuletum, o ne pelnytumeisi. Ir tam a² visi²kai pritariu.
Pitagorie£iu yra ir musu laikais, nors jie ir patys to neºino.
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