So záujmom pre dejiny matematickej kultúry
(FOLTA, J.: Dějiny matematiky I. Praha: NTM, 2004; 146 s., 54 obr.)
Štúdium matematiky bez jej historického podkladu je možno nielen menej podnetné,
ale asi aj neúplné. Matematika bez histórie jej vzniku, časových a dobových postupov
alebo ľudských podnetov je určite menej zaujímavá. Každá podnetná publikácia
o dejinách rozvoja matematickej kultúry je aj didaktickým impulzom, sprístupňuje
celkové historické pozadie rozvoja matematických disciplín.
Jaroslav Folta je uznávaným odborníkom z dejín matematiky. Pripravil zatiaľ
prvú časť v podstate učebnice pre poslucháčov rôznych foriem vysokoškolského
štúdia. V obsahu sú zaradené kapitoly: Vývoj matematiky; Stručný úvod do metodiky
odbornej práce v dejinách matematiky; Prehistorické začiatky počítania; Cesta
k začiatkom geometrie; Antická veda; Začiatky gréckej matematiky; Zlatá doba
gréckej matematiky; Orientálne podnety rozvoja matematiky.
K základný vedomostiam znalcov histórie matematiky patria napríklad Rhindov papyrus s úlohami staroegyptskej geometrie (tam je aj 50. príklad – pokus
o aproximáciu obsahu plochy kruhu štvorcom), geometrická konštrukcia delenia pomocou využitia útvarov s rovnakou plochou, dôkaz Pytagorovej vety na základe platnosti viet o zhodnosti trojuholníkov a premeny rovnobežníka na trojuholníky s rovnakým obsahom. O tom je zmienka na stránkach (72; 99; 115) spomínanej publikácie.
Po jej preštudovaní možno súhlasiť s mienkou René Descarta (1596 – 1650): Do
matematiky patria všetky vedy, ktoré majú čo robiť s poznávaním systému a miery bez
ohľadu na to, či túto mieru hľadajú v číslach, obrazcoch, konšteláciách, zvukoch
alebo iných objektoch. Preto musí existovať univerzálna veda skúmajúca všetko, čo
sa dotýka miery a systému, a úplne nezávislá od toho alebo onoho použitia... Všetky
ostatné vedy sa k nej majú ako časť k celku.
Foltove Dějiny matematiky I. prispievajú k pochopeniu toho, že už v začiatku
starogréckeho rozvoja racionálnej argumentácie sa matematika stala vzorom umenia
viesť spor a odmietať nepodložené názory. Matematika si začala budovať ucelené
teórie, uplatňovať prehľadné pravidlá odvodzovania svojich výrokov a presadila
dôležitosť ich jednoznačných dôkazov.
Dušan Jedinák

Odkazy mladým čitateľom
• Číslo je vodcom a pánom ľudského myslenia. Bez jeho sily by všetko ostalo
tajuplným a nejasným. (Filolaos)
• Celá ľudská dôstojnosť spočíva v myslení. Snažme sa preto, aby sme mysleli
správne; v tom je princíp mravnosti. (B. Pascal)
• Kto podceňuje výsledky matematiky, škodí celej vede, lebo ten, kto nepozná
matematiku, nemôže poznať ostatné exaktné vedy a nemôže pochopiť svet.
(R. Bacon)
• Ak vás zaujíma úplný obraz sveta, jediná cesta, ako ho pochopiť, je pomocou
matematického popisu... Nepoznať matematiku je výrazným obmedzením na ceste
k pochopeniu sveta. Matematika je nástroj pre usudzovanie. V nej sú sústredené
výsledky exaktného myslenia mnohých ľudí. (R. P. Feynman)
• Matematika sa podobá určitému druhu spoločného jazyka, uspôsobenému na
vyjadrovanie vzťahov, ktoré buď nie je možné alebo je zložité objasňovať slovami.
(N. Bohr)
• Matematika je symbolický univerzálny jazyk umožňujúci popis rôzneho obsahu,
vyjadrujúci presné a jasné myslenie, smerujúce k riešeniu najrozličnejších
problémov. (Ž. Krygovská)
• Matematika je napínavé a krásne dobrodružstvo ľudského umu. Do svojich
tajomstiev dovoľuje nazrieť iba tým, ktorí sa k nej približujú nadšení jej krásou
a naplnení čistou túžbou po poznaní... Matematika je mapa skutočného sveta.
Zaoberať sa matematikou vlastne znamená, v zrkadle nášho myslenia pozorovať
a študovať svet, v ktorom žijeme. (A. Rényi)
• Matematika je veda o nekonečne. Jej cieľom je, aby človek, ktorý je konečný,
vystihol nekonečno pomocou znakov. (H. Weyl)
• Matematika je univerzálny symbolický jazyk, ktorý sa nezaoberá opisom vecí, ale
všeobecným vyjadrovaním vzťahov... Matematika je sprostredkujúca sféra medzi
zmyslovým a nadzmyslovým svetom. (E. Cassirer)
• Matematika je všeobecná reč: jazyk symbolov, technických definícií, výpočtov
a logiky... Matematika je potešenie spočívajúce v nachádzaní spôsobov myslenia,
ktoré vysvetľujú, organizujú, zjednodušujú. (W. P. Thurston)
(vybral D. Jedinák)
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