Fragmenty z histórie matematiky
Významné papyrusy
Jeden z najstarších písomných matematických dokumentov (z obdobia asi 18. –
16. stor. pred n. l.) je Rhindov papyrus (534 x 32 cm) uložený v Britskom múzeu
v Londýne. Je na ňom 84 úloh napísaných pisárom Ahmesom. Tam sa môžeme
dočítať o už vtedy významnom postavení matematiky, ktorá je zasvätená
„dokonalému a podrobnému skúmaniu všetkých vecí, pochopeniu ich podstaty
a poznaniu všetkých tajomstiev“. Pisár pravdepodobne opisoval texty úloh, možno až
z čias staviteľov prvých pyramíd (asi 2700 rokov pred n. l.). Ukazuje sa, že už v tej
dobe počítali Egypťania obsah kruhu podľa vzťahu
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kde d bola veľkosť priemeru tohto kruhu.
Platón a matematika
V starovekom Grécku sa do dejín matematiky zapísal aj filozof Platón (427 –
347 pred n. l.), aténsky aristokrat, ktorý mal nad vchodom Akadémie vytesané:
„Nevstupuj, kto neovládaš geometriu“. To vtedy, aj dnes, znamená zvýraznenie užitočnosti myslenia geometrickým spôsobom, teda schopnosť vybadať idey, podstatu
abstrakcie, uplatňovať rozum a pravdu. Platón to v svojej Ústave vyjadril slovami:
„Pri lepšom chápaní všetkých ostatných vied bude nesmierne vo výhode ten, kto sa
zaoberal geometriou, pred tým, kto to nerobil.“ Nielenže poznal napríklad spôsob
vytvárania pytagorejských čísel ( a 2 + b 2 = c 2 ; a = 4 p 2 − 1, b = 4 p, c = 4 p 2 + 1 , kde
p je prirodzené číslo) a mechanické zariadenie (križiak, dva do seba vložené
pravouholníky) na vyriešenie známej úlohy o zdvojení kocky, ale to on požadoval
riešenie geometrických úloh iba pomocou kružidla a pravítka. Veľmi dobre pochopil:
„Najušľachtilejšia sila našej duše je schopnosť, ktorá sa spolieha na meranie
a výpočet... Počty a merba vedú k rozumovému poznávaniu, k pravde a lepšiemu
pochopeniu všetkých náuk... Matematika ponúka skvelý prostriedok na objavenie
právd, ktoré sú bez účasti rozumu nedostupné.“
Dušan Jedinák

