Z ¿ycia liczb
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Matematyka jest alfabetem,
przy pomocy którego Bóg
opisa³ wszechwiat.
Galileusz

Wyobra sobie jeden dzieñ ¿ycia, kiedy nie móg³by u¿ywaæ liczb. Z pewnoci¹ by³oby
to bardzo k³opotliwe. Liczby s¹ cz³owiekowi niezbêdne. Mo¿na nimi skutecznie opisaæ
otaczaj¹cy nas wiat. Dlatego stanowi³y jeden z najwczeniejszych wynalazków ludzkoci. Jednak oprócz swej niezwyk³ej u¿ytecznoci (a mo¿e w³anie dziêki niej) kry³y
w sobie wielk¹ tajemnicê, dlatego od zarania dziejów przypisywano im w³aciwoci
magiczne.

Liczby pechowe i szczêliwe
Donosy
w Na niebie jest 88

gwiazdozbiorów.
w Fortepian ma 88 klawiszy.
w Mój dziadek ma 88
lat.
w Liczba 88 to podwojony symbol nieskoñczonoci.
Co jest na rzeczy.
Przemys³aw Przes¹dny

w Zbadaj przypadki

symbolicznego u¿ycia
liczb w Biblii. Które kojarzone s¹ ze z³em,
a które z dobrem?
w Znajd przyk³ady
zastosowania liczb w
przys³owiach i potocznych powiedzeniach.
Co one symbolizuj¹?
w Czego w przyrodzie
jest trzy, cztery, siedem?

Postrzeganie szczêliwoci czy pechowoci danej liczby jest bardzo subiektywne, jako ¿e samo pojêcie szczêcia nie ma obiektywnej definicji.
Ju¿ Pitagoras z upodobaniem kolekcjonowa³ przes¹dy liczbowe, jednak
zdawa³ sobie sprawê, ¿e ta sama liczba mo¿e mieæ jednoczenie pozytywne i negatywne konotacje. Mistyczne w³asnoci liczb zale¿a³y od krêgu kulturowego, w jakim powsta³y. Na przyk³ad w wielu religiach liczba 1
jako symbol pocz¹tku, zaczynania czego i tworzenia, jest symbolem boga,
który stworzy³ wiat z niczego, a w³aciwie ze swojej jednej myli; z kolei
w tradycji chrzecijañskiej symbolem boskiej trójcy jest liczba 3, a India w ich mitologii
nie po³udniowoamerykañscy za liczbê bosk¹ uwa¿ali
jest trzynacie niebios i trzynastu bogów.
W wielu krajach europejskich rozpowszechniona jest wiara w pechow¹
trzynastkê. Kiedy podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Nagano
w 1998 r. supergwiazda zjazdu alpejskiego  Austriak Hermann Maier tak
fatalnie wybi³ siê na muldzie, ¿e poszybowa³ z prêdkoci¹ 100 km/h, kozio³kuj¹c, przebijaj¹c dwie siatki ochronne i rzebi¹c g³ow¹ 20-metrow¹
bruzdê w niegu, komentatorzy win¹ za ten niefortunny zjazd obci¹¿yli...
liczby, które sprzysiêg³y siê przeciw Maierowi. Zdarzenie mia³o miejsce
.
.
w pi¹tek
, dla Austriaka by³ to start w
zawodach w ci¹gu roku, a na
dodatek startowa³ z numerem 4, który co prawda trzynastk¹ nie zapisuje
siê w ¿adnym systemie pozycyjnym, ale jest sum¹ cyfr feralnej liczby
.
i wymawia siê po japoñsku shi, co znaczy równie¿ mieræ (w tarocie to
karta w wielkich arkanach).
Europejskich uprzedzeñ do liczby
nie podzielaj¹ W³osi. Od czasów
rzymskich za liczbê tajemnicz¹, pechow¹ i z³owró¿bn¹ uznaj¹ oni 17.
Wydaje siê jednak, ¿e tradycja ta siêga czasów wczeniejszych; ju¿
Plutarch pisa³: Egipcjanie powiadaj¹, ¿e mieræ Ozyrysa zdarzy³a siê
w siedemnastym dniu miesi¹ca, kiedy ksiê¿yc w pe³ni najwyraniej zacz¹³
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Takiej irracjonalnej numerofobii poddaj¹ siê nie tylko jednostki,
ale i ca³e spo³eczeñstwa, uwzglêdniaj¹ j¹ w dzia³aniach marketingowych powa¿ne miêdzynarodowe koncerny. We Wroc³awiu
nie ma tramwaju nr . W wiêkszoci w³oskich hoteli nie ma pokoju o numerze 17, nie ma te¿ 17. piêtra (a jeli jest, to znajduj¹ siê
tam wszystkie biura, przynajmniej dyrekcja hotelu mo¿e pokazaæ
gociom, ¿e nie jest przes¹dna), w samolotach Alitalia ¿aden fotel
nie ma numeru 17, a model samochodu Renault 17 by³ sprzedawany W³ochom jako model 177. Ciekawe, ¿e w jêzyku szwedzkim s³owo oznaczaj¹ce 17  sjutton  jest przekleñstwem.

Donosy
w Trzynacie jest liczb¹ pierw-

sz¹, jest te¿ liczb¹ Fibonacciego (patrz s. 15).
w Trzynacie bywa nazywane
diabelskim tuzinem.
w Tridekafobia to strach przed
liczb¹ trzynacie.
w Trzynastym aposto³em nazywa siê zdrajcê  Judasza Iskariotê.
w Trzynacie to liczba kart jednego koloru w talii.
w Trzynastu zawodników jest
w dru¿ynie rugby.
w Trzynacie lat to pocz¹tek
okresu dojrzewania, w wielu
kulturach ma wtedy miejsce
obrzêd inicjacji.
w Polskie prawo stanowi, ¿e po
osi¹gniêciu trzynastu lat nabywa siê ograniczonej zdolnoci
do czynnoci prawnych.
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ubywaæ. Przeto pitagorejczycy nazywaj¹ ten dzieñ barier¹ i ¿ywi¹
wstrêt do tej liczby. Innym wyt³umaczeniem tej szczególnej niechêci mo¿e byæ zdarzenie z czasów panowania cesarza Augusta. W czasie wojny z plemionami germañskimi (9 r. n.e.) trzy
pu³ki, 17., 18. i 19., zosta³y podstêpnie zwabione na moczary
przez wojska Arminiusza i doszczêtnie wybite. Utraci³y te¿ swoje
pu³kowe or³y. Kilka lat póniej Germanik odzyska³ or³y pu³ków
18. i 19., ale 17. nie uda³o mu siê odnaleæ. Nigdy nie sformowano nowego pu³ku o tym numerze. Wiele lat póniej (w 1799 r.)
Napoleon Bonaparte od³o¿y³ o jeden dzieñ zamach stanu planowany pocz¹tkowo na pi¹tek 17 brumairea (w kalendarzu gregoriañskim to 8 listopada), twierdz¹c, ¿e tylko g³upcy wyzywaj¹
nieznane.
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Innym przyk³adem liczby kojarzonej ze z³em jest 6. W symbolice satanistycznej
przypisana jest ona mocom diabelskim jako odwrócenie boskiej dziewi¹tki (kwadratu boskiej trójki). Jednak w staro¿ytnej numerologii by³a to liczba harmonii,
równowagi i stabilnego szczêcia, patronowa³a przyrodzie i jej cyklom ¿ycia: przemianom nocy i dnia, nowiu i pe³ni, zimy i lata. Natomiast brytyjscy gracze w krykieta
uznaj¹ za pechowy wynik 111 i jego wielokrotnoci podobno dlatego, ¿e zapis ten
przypomina s³upki krykietowe bez le¿¹cej na nich poprzeczki  str¹cenie tej poprzeczki decyduje o przegranej obroñcy.
Nie wszystkie liczby sprowadzaj¹ na nas nieszczêcia. Niektóre maj¹ wyranie
pozytywne konotacje. Staro¿ytni Grecy za liczbê magiczn¹ uwa¿ali 7. Tyle planet
obserwowanych by³o na ówczesnym niebosk³onie (Ziemia, Ksiê¿yc, Wenus, Merkury, Mars, Jowisz i Saturn), tyle samo gwiazd liczy³ gwiazdozbiór Wielkiej Niedwiedzicy, która prowadzi³a wzrok podró¿ników i astronomów ku gwiedzie polarnej. W Biblii 7 dni trwa³o stworzenie wiata i na pami¹tkê tego w kalendarzu
¿ydowskim (i w niemal wszystkich póniejszych) przyjêto podzia³ na siedmiodniowe tygodnie. Spodziewano siê, ¿e liczba ta powinna byæ odpowiedzi¹ na
wiele innych wa¿nych pytañ. Z tego powodu, gdy w 1781 r. sir Wiliam Herschel
odkry³ Urana, wielki filozof Georg Hegel podwa¿y³ jego wynik i postulowa³, by
astronomowie zaprzestali poszukiwania dalszych planet, poniewa¿ w obecnym
stanie harmonia sfer niebieskich jest ca³kowita. Na szczêcie z wywodami Hegla
nie zd¹¿y³ zapoznaæ siê Giuseppe Piazzi, który w 1800 r. odkry³ Ceres (pierwsz¹
z oko³o 200 znanych dzi mniejszych planet), w tym samym roku nast¹pi³o tak¿e
odkrycie Neptuna.
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W staro¿ytnej Grecji, w okresie rozkwitu Szko³y Pitagorejskiej odkryto tzw. wielk¹
czwórkê liczb  1, 2, 3, 4. By³y one wa¿niejsze od innych liczb. Na poparcie tej tezy
wiele dowodów dostarcza³y ró¿ne dziedziny wiedzy:
w przyroda  s¹ 4 strony wiata, 4 ¿ywio³y, 4 pory roku, 4 stany skupienia;
w muzyka  struna skrócona w stosunku 1 : 2, 2 : 3 czy 3 : 4 daje przyjemne wspó³-

brzmienie (odpowiadaj¹ce im interwa³y to oktawa, kwinta i kwarta);
w matematyka  s¹ 4 dzia³ania arytmetyczne, 4 wymiary (w tym czas), poza tym
wielka czwórka charakteryzuje podstawowe obiekty geometryczne: 1  to punkt,
przez ka¿de 2 punkty przechodzi prosta, przez ka¿de 3  p³aszczyzna, a przez
4  przestrzeñ;
w astronomia  suma wielkiej czwórki  10 przedstawia³a harmoniê wszechwia-

ta, bêd¹c liczb¹ obiektów na niebosk³onie  oprócz siedmiu wymienionych ju¿
planet by³o to S³oñce, sfera gwiazd sta³ych i... nic wiêcej, jednak przekonanie
staro¿ytnych astronomów o tym, ¿e u podstaw wszystkich rzeczy le¿y liczba, nakazywa³o im wierzyæ w istnienie brakuj¹cego, dziesi¹tego obiektu; nazwali go
Antichtonem, a fakt, ¿e nie mo¿na go zaobserwowaæ, t³umaczyli tym, ¿e znajduje siê
on po drugiej stronie Ziemi.

Sk¹d siê bierze zabobonny stosunek do liczb?
U¿ywanie liczb i elementarna arytmetyka wydaj¹ siê byæ wrodzon¹ cech¹ umys³u
ludzkiego, czego wyraz da³ XIX-wieczny niemiecki matematyk Leopold Kronecker
w s³ynnym stwierdzeniu: Liczby naturalne stworzy³ dobry Bóg, reszta jest dzie³em
cz³owieka. Jednoczenie od zarania dziejów matematyka stanowi³a podstawê
wszelkiej wiedzy. Gdyby nie rozwinê³a siê matematyka, nie mog³aby istnieæ ¿adna
ze zdobyczy technologicznych dzisiejszej cywilizacji. Nic wiêc dziwnego, ¿e nie
maj¹c wp³ywu na obserwowane zjawiska, ludzie starali siê szukaæ ich wyt³umaczenia w wiecie matematyki. Z podanych wczeniej przyk³adów jasno widaæ, ¿e
popycha³y ich do tego na równi z praktyk¹ ¿ycia codziennego wzglêdy natury
historycznej i przyrodniczej.

Praktyka ¿ycia codziennego
Koncepcja liczb szczêliwych mog³a siê narodziæ na przyk³ad tak: prehistoryczny
myliwy chcia³ ugotowaæ udo mamuta w prehistorycznym kotle. W³o¿y³ miêso do
naczynia i postawi³ je na dwóch grubych balach u³o¿onych po obu stronach ognia.
Kocio³ chybota³ siê i co rusz zsuwa³ z takiej dwuno¿nej konstrukcji. Zdesperowany, ale i zaradny myliwy podpar³ wiêc kocio³ palem z trzeciego kierunku. Teraz
wcale siê nie kiwa³ (wiadomo  trzy punkty wyznaczaj¹ dok³adnie jedn¹ p³aszczyznê, z tego samego powodu trójnogi stolik nigdy siê nie chwieje). Recepta by³a
prosta: 3 nogi  dobrze, 2 nogi  le. Kiedy na skutek rozwoju spo³ecznego potomkowie owego staro¿ytnego myliwego wyabstrahowali w swoim modelu wiedzy
pojêcie liczby, okaza³o siê, co od pokoleñ g³osi³a lokalna tradycja, ¿e 3 jest szczêliwsz¹ liczb¹ ni¿ 2. Byæ mo¿e w³anie z takiego powodu staro¿ytni Rzymianie
unikali liczb parzystych jako niepomylnych (w pierwszym kalendarzu rzymskim
wszystkie miesi¹ce mia³y po 29 lub 31 dni, z wyj¹tkiem lutego, który mia³ dni 28 i by³
feralnym miesi¹cem oczyszczenia od zmazy).
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Wzglêdy historyczno-kulturowe
Stosunek spo³eczeñstwa do poszczególnych liczb kszta³tuje przede
wszystkim dziedzictwo kulturowe i przekazy historyczne. Liczby szczêliwe na ogó³ ³atwo jest odró¿niæ od nieszczêliwych dziêki temu, z czym
zwyczajowo s¹ kojarzone, np. siedem cudów wiata, za siedmioma górami (...znajduje siê bajkowa kraina szczêliwoci), siedem kolorów têczy
(a pod ni¹ garnek pe³en z³otych monet), siedem lat chudych i siedem
t³ustych, do trzech razy sztuka, pal go szeæ itd.
Korzeni naszego stosunku do liczb mo¿emy te¿ szukaæ w twórczoci literackiej
i artystycznej. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ choæby mistyczna, Mickiewiczowska liczba
44 (a imiê jego czterdzieci i cztery) z III cz. Dziadów lub liczba 42 bêd¹ca odpowiedzi¹ na pytanie o istotê wszystkiego (z Autostopem przez Galaktykê Douglasa Adamsa). Kopalni¹ przes¹dów liczbowych jest... Biblia, w której znaleæ mo¿na wiele
tajemniczych i dwuznacznych odwo³añ do ró¿nych liczb: przyszed³ jeden z siedmiu
anio³ów maj¹cych siedem czasz... [Ap 17,1], i widzia³em wychodz¹ce z morza zwierzê, które mia³o siedem g³ów i dziesiêæ rogów, a na rogach jego dziesiêæ diademów
[Ap 13,10], na g³owie jej korona z dwunastu gwiazd [Ap 12,1]. Najbardziej rozpowszechniony przes¹d liczbowy maj¹cy swoje korzenie w Biblii to przekonanie
o feralnoci liczby 666. Na kartach Pisma wiêtego pojawia siê ona wielokrotnie
(np. [I Krl 10,14]; [Ezd 2,13]), najczêciej wi¹zana jest jednak z wersetem z Apokalipsy w. Jana, w którym przedstawiono j¹ jako liczbê bestii: a liczba jego szeæset
szeædziesi¹t szeæ [Ap 13,18]. Wszystkich hazardzistów wypada w tym miejscu
przestrzec, ¿e jest to równie¿ suma wszystkich liczb ruletki: 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + ... +
+ 35 + 36 = 666.

Wzglêdy przyrodniczo-estetyczne
Wiele liczb nieoczekiwanie pojawia siê w przyrodzie. Byæ mo¿e w ten sposób zewnêtrzny wiat odkrywa przed nami zamys³y Stwórcy, wskazuj¹c, które liczby uzna³
on za szczególnie uprzywilejowane. Liczba p opisuje zarówno pole jak i obwód
najdoskonalszej figury  ko³a, wed³ug kolejnych przybli¿eñ liczby z³otej wyrastaj¹
licie rolin, skrêcaj¹ siê muszle limaków (patrz Liczby Fibonacciego s. 15), liczbê
z³ot¹ (a wraz z ni¹  ) odnajdujemy w wielu szczegó³ach anatomicznych naszego
cia³a (np. kolano dzieli nogê, a ³okieæ  rêkê w z³otym stosunku), bardzo mo¿liwe, ¿e
liczba ta kryje siê równie¿ za harmoni¹ kosmosu (np. okresy obiegów planet Uk³adu
S³onecznego wokó³ S³oñca uk³adaj¹ siê zgodnie z zasad¹ z³otego podzia³u). Liczba e 
optymalna podstawa logarytmów  pojawia siê w bankowoci, przy naliczaniu procentu sk³adanego. W XX w. odkryto te¿ sta³¹ Feigenbauma, s » 4,669, oddaj¹c¹
granicê miêdzy przewidywalnoci¹ a chaosem; opisuje ona zachowanie wielu procesów fizycznych przy zmianach ich parametrów. A oto inne wyj¹tkowo uprzywilejowane przez naturê liczby:
108 rednica S³oñca » 108 × rednica Ziemi,
rednia odleg³oæ ZiemiaS³oñce » 108 × rednica S³oñca,
rednia odleg³oæ ZiemiaKsiê¿yc » 108 × rednica Ksiê¿yca;
23 cykl s³oneczny  co tyle lat wzrasta aktywnoæ plam na S³oñcu;
28 cykl ksiê¿ycowy  tyle dni up³ywa pomiêdzy pe³niami Ksiê¿yca,
taka jest te¿ rednia d³ugoæ cyklu menstruacyjnego u kobiet.
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Wykorzystano
fragmenty piosenki
Kasi Sobczyk
i Czerwonych Gitar
Trzynastego.


Z ¿ycia liczb
Doskona³oæ i tajemnicze zamys³y Stwórcy od wieków próbowali imitowaæ artyci
czerpi¹cy wszak kryteria piêkna w³anie z natury. Liczby wiête symbolizowa³y
boski i wewnêtrzny ³ad dzie³a, nobilitowa³y twórcê, oddawa³y mistykê jego artystycznej wizji. Z czasem znalaz³y naturalne prze³o¿enie na zasady estetyki. Od
czasów staro¿ytnej Grecji liczba z³ota sta³a siê wszechobecnym kanonem piêkna.
Liczbê p odnajdujemy w wymiarach Wielkiej Piramidy w Gizie (stosunek obwodu
podstawy do podwojonej wysokoci daje dok³adnoæ 5 miejsc po przecinku),co
podobno nadaje temu kszta³towi specyficzne w³asnoci np. ostrzenia ¿yletek
i konserwowania ¿ywnoci. Ca³e serie wiêtych liczb obecne s¹ w architekturze
redniowiecznych obiektów sakralnych. Dla przyk³adu przytoczmy opis szkicu osady
klasztornej wykonanego w Akwizgranie w 816 r.: Na planie mamy trzy g³ówne
obszary, na ka¿dym z nich s¹ trzy budynki, trzy kru¿ganki, trzy pomieszczenia do
gotowania, trzy ³anie, trzy instalacje medyczne, trzy ogrody, trzy wybiegi dla drobiu i trzy m³yny. S¹ cztery struktury okr¹g³e, cztery o³tarze w transepcie i po cztery
w ka¿dej nawie. Centrum osady tworzy siedem budynków, siedem jest stopni podnosz¹cych prezbiterium, siedem sto³ów w scriptorium, siedemdziesi¹t siedem ³ó¿ek
w dormitorium... Ciekawe, z jakim skutkiem podobnych wiêtych zamys³ów mo¿na by szukaæ w dzisiejszym budownictwie.

Wzglêdy natury matematycznej
Wyj¹tkowoæ (lub  jak kto  woli szczêliwoæ czy pechowoæ) liczby mo¿e te¿
wynikaæ z jej wewnêtrznych, matematycznych w³asnoci. Oto kilka przyk³adów:
w liczba z³ota ma najbardziej harmonijne rozwiniêcie w u³amek ³añcuchowy

+


+
+ 
+ 

a jej odwrotnoæ jest o 1 mniejsza od niej samej,
w 4 jako jedyna jest jednoczenie sum¹ i iloczynem tych samych liczb naturalnych,
w 6 jest najmniejsz¹ liczb¹ doskona³¹, czyli sum¹ wszystkich swoich dzielników
mniejszych od niej,
w 17 le¿y miêdzy liczb¹ kwadratow¹ 16 (= 4 × 4) a prostok¹tn¹ 18 (= 2 × 32), przy czym
obie te figury jako jedyne w klasie prostok¹tów o ca³kowitych d³ugociach boków
maj¹ pola równe liczbowo obwodom.

Z punktu widzenia matematyki
ka¿da liczba jest niezwyk³a i posiada jak¹ unikatow¹ w³asnoæ, nawet jeli z pozoru liczba ta nie wydaje siê szczególna. Wybierzmy jak¹ na chybi³
trafi³, np. otwieraj¹c losowo
encyklopediê i odczytuj¹c numer strony. Wypad³o 510  proszê bardzo  iloczyn 7 pocz¹tkowych liczb pierwszych to
510510. Proponujemy Czytelnikom powtórzenie podobnej zabawy i podzielenie siê z nami
uzyskanymi wynikami.

O hinduskim genialnym matematyku-samouku Srinivasie Ramanujanie, jednym z najwiêkszych specjalistów z teorii liczb kr¹¿y
anegdota, która tak¿e potwierdza nasz¹ hipotezê. Kiedy le¿a³ on
w szpitalu chory na zapalenie p³uc, odwiedzi³ go przyjaciel, matematyk Godfrey Hardy i wywi¹za³a siê taka rozmowa:
 Czym przyjecha³e?
 Taksówk¹.
 A jaki by³ jej numer boczny?
 ¯aden szczególny  1729.
 Jak to: ¿aden szczególny?! To przecie¿ najmniejsza liczba
naturalna, któr¹ mo¿na przedstawiæ w postaci sumy dwóch
szecianów na dwa ró¿ne sposoby!
Czy potrafisz podaæ te przedstawienia?

Z ¿ycia liczb
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Wobec tylu przyk³adów spróbujmy nasz¹ hipotezê udowodniæ.
Zasada minimum (równoTwierdzenie: Wszystkie liczby naturalne s¹ interesuj¹ce.
wa¿na zasadzie indukcji
matematycznej) przyjmoDowód (oparty na zasadzie minimum):
wana jest jako jeden z akZa³ó¿my nie wprost, ¿e istniej¹ liczby naturalne nieposiadaj¹ce ¿adnej
sjomatów definiuj¹cych
ciekawej w³asnoci. Utworz¹ one zbiór liczb nieinteresuj¹cych bêd¹cy
liczby naturalne. Orzeka,
podzbiorem liczb naturalnych. W tym zbiorze istnieje na mocy zasady
¿e ka¿dy niepusty podminimum element najmniejszy n. Jednak liczba n ma bardzo interesuzbiór liczb naturalnych ma
element najmniejszy.
j¹c¹ w³asnoæ: jest najmniejsz¹ nieinteresuj¹c¹ liczb¹ naturaln¹. Posiadanie tej w³asnoci wyklucza n ze zbioru liczb nieinteresuj¹cych, co
doprowadza nasze rozumowanie do sprzecznoci. Zatem za³o¿enie o istnieniu
liczb nieinteresuj¹cych by³o fa³szywe, a tym samym teza zosta³a dowiedziona.
Oczywicie nie jest to ¿aden formalny dowód, raczej przyk³ad matematycznego
kuglarstwa. Gdzie tkwi niecis³oæ?

Dwa nurty w filozofii liczb
Od tysiêcy lat uczeni zg³êbiali znaczenie liczb, szukaj¹c w nich odpowiedzi na
pytania dotycz¹ce sensu istnienia wiata. Jednym z pierwszych takich ruchów
filozoficznych by³ pitagoreizm (powsta³y w IV w. p.n.e.), bêd¹cy swoist¹ mieszanin¹
mistycyzmu i nauk cis³ych. Wród jego dokonañ znajdujemy obok rewelacji
o wielkiej czwórce liczb m.in. tak¿e b³yskotliwe dowody twierdzeñ Pitagorasa
i Talesa. Podstaw¹ pitagorejskiej doktryny by³o has³o Wszystko jest liczb¹.
Pod pojêciem liczby rozumiano wówczas (u¿ywaj¹c wspó³czesnej terminologii) dodatnie liczby wymierne, st¹d najdoniolejsze odkrycie szkoNasi gór¹
³y pitagorejskiej  fakt, ¿e d³ugoæ przek¹tnej kwadratu jednostkowego
nie wyra¿a siê ¿adn¹ liczb¹ (czyli, mówi¹c dzisiejszym jêzykiem, ¿e liczW fizyce
ba  jest niewymierna)  choæ d³ugo utrzymywane w tajemnicy, zaMiêdzynarodowy Turda³o k³am podstawom pitagorejskiej filozofii i doprowadzi³o do powa¿niej M³odych Fizyków
nego kryzysu ideologicznego, a w konsekwencji do rozpadu zwi¹zku
zosta³ rozegrany w dniach
pitagorejczyków. Jego cz³onkowie musieli zrewidowaæ swój stosunek
1421 lipca 2005 r. w Windo liczb. Z tej patowej sytuacji znaleli dwa odmienne wyjcia, które da³y
terthur w Szwajcarii. Bra³y w nim udzia³ ekipy z 24
pocz¹tek dwóm konkurencyjnym nurtom.
Pierwsze stronnictwo, tzw. akuzmatycy (co znaczy s³uchacze), stwierdzili,
¿e liczby stanowi¹ tajemnicê niemo¿liw¹ do zg³êbienia przez cz³owieka, a
jedyne, co pozostaje do zrobienia w tej sprawie, to nas³uchiwanie g³osu
bogów. Liczba sta³a siê dla nich fetyszem, potêg¹, która mo¿e niszczyæ
lub tworzyæ, zapewniaæ sukces lub sprowadzaæ klêskê. By³ to kierunek
mistyczny, który przetrwa³ kilka stuleci i da³ pocz¹tek dzisiejszym naukom ezoterycznym, np. numerologii (zajmuj¹cej siê symbolik¹ liczb),
gematrii (interpretuj¹cej zwi¹zki miêdzy s³owami i liczbami), okultyzmowi
(badaj¹cemu tajemne si³y nadprzyrodzone) i parapsychologii.
Drugi od³am pitagorejczyków nazwa³ siê matematykami (co znaczy uczeni). Pocz¹tkowo odwrócili siê oni od liczb, uznaj¹c, ¿e nie s¹ one adekwatnym narzêdziem opisu rzeczywistoci. Swoje wysi³ki skierowali na
badanie wiata figur, co da³o pocz¹tek niezwyk³emu rozwojowi geometrii (nazwa ta nawet na kilka stuleci sta³a siê synonimem tego, co dzi
nazywamy matematyk¹). Symbolem tego od³amu sta³ siê pentagram.
Matematycy odcinali siê od wszelkich niejasnych pojêæ i metod, wpro-

krajów. Polskê reprezentowa³a dru¿yna XIV LO
z Warszawy w sk³adzie:
Pawe³ Dêbski (kapitan),
Tomasz Bobiñski, Maciej Lisicki, Krzysztof
Wójtowicz, Maciej Zielenkiewicz. Zdecydowanymi zwyciêzcami zostali
Niemcy. Ró¿nice miêdzy
kolejnymi dru¿ynami mierzone by³y w u³amkach
punktów. Polskê wyprzedzi³y jeszcze Bia³oru,
USA i Australia.
Wiêcej w MMM 3/2005
i na stronie http://ptf.fuw.
edu.pl/tmf.html.
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Zadania
dla
Czytelników
Liczbowe przys³owia
Odkoduj potoczne powiedzenia, przys³owia
i tytu³y. Kropki nie ma
po wyrazach jednoliterowych i liczbach, chyba ¿e oznaczaj¹ liczebniki porz¹dkowe. Na
przyk³ad:
7s. = siedmiu samurajów
7.p. = siódma pieczêæ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

p.3p.3
4p.r.
1z.w.w.z.1
g.k.6t.n.m.c.j.
c.2g.t.n.1
d.3r.s.
k.1.t.l.
10p.b.
p.n.w5n.w9
p.n.4w.
n.2.b.w.
15.10.d.Y.
4p.ip.
4.d.b.
7c..
o2t.c.u.k.
2g.wb.
p.g.6
4k.ip.5.
k.n.4n.
4j.a.
1.k.z.p.
17m.w.
w.3k.

Wród osób, które
przyl¹ najwiêcej rozwi¹zañ rozlosujemy gry Superfarmer (patrz s. 30).
Za pomys³ zagadek
dziêkujemy Ma³gorzacie
Chrab¹szcz (http://www.
zagadki.mamy.org).
Na odpowiedzi czekamy
do koñca grudnia.

wadzaj¹c wiele restrykcji (nie tylko nie u¿ywano liczb, ale i zbiorów nieskoñczonych, a problemy geometryczne rozwi¹zywano ograniczaj¹c narzêdzia do cyrkla i linijki). Szybko okaza³o siê jednak, ¿e takie podejcie
bardzo ogranicza mo¿liwoci badaczy, dlatego powrócono do zarzuconej koncepcji liczb jako narzêdzia opisu wiata. Tym razem (a by³o to w
IV w. p.n.e.) uda³o siê tak zdefiniowaæ pojêcie liczby, ¿e przezwyciê¿ono
sprzecznoæ, która sta³a siê powodem rozpadu szko³y pitagorejskiej. Dokonali tego na dwa ró¿ne sposoby uczniowie Platona  Eudoksos i Teajtetos  konstruuj¹c dzisiejszy zbiór dodatnich liczb rzeczywistych. Matematycy badali wy³¹cznie wewnêtrzne (dzi powiedzielibymy  matematyczne) w³asnoci liczb, odcinaj¹c siê od ich znaczeñ symbolicznych i
filozoficznych interpretacji. Powsta³a dziêki temu odrêbna dziedzina matematyki, nazywana teori¹ liczb, przez d³ugi czas wydawa³a siê ca³kowicie bezu¿yteczna, pozbawiona wszelkich praktycznych zastosowañ. Dopiero w czasach wspó³czesnych, w erze komputerów i kodowania informacji okaza³o siê, jak bardzo jej osi¹gniêcia mog¹ byæ przydatne w technice i ¿yciu codziennym.
Podzia³ na mistyków i badaczy liczb przetrwa³ do dzi. Oba stronnictwa
maj¹ siê dobrze i stale ronie zapotrzebowanie spo³eczne na produkty ich pracy. Niejeden w³aciciel sklepu chêtnie skorzysta z systemu
nowoczesnych cyfrowych zabezpieczeñ, ale po wyznaczenie daty otwarcia sklepu uda siê do numerologa, niejeden biznesmen, podejmuj¹c
wa¿ne decyzje gie³dowe, analizuje dane statystyczne, ale jednoczenie nie zapomina sprawdziæ swojego biorytmu, niejeden w³aciciel firmy optymalizuje wysokoæ nak³adów na reklamê przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek, a jednoczenie po pomoc przy tworzeniu nazwy tego produktu udaje siê do specjalisty od gematrii.
W czasach gdy potrafimy na gruncie naukowym wyt³umaczyæ skomplikowane procesy i opisaæ zasady kszta³tuj¹ce i poruszaj¹ce wiat, gdy
nawet to, czego nie potrafimy racjonalnie wyt³umaczyæ, stanowi wyzwanie poznawcze dla kolejnych pokoleñ, masowe (bo liczba stron internetowych powiêconych symbolice liczb przewy¿sza znacznie liczbê stron
powiêconych matematycznej teorii liczb) uciekanie siê do metod numerologii wydaje siê przejawem pustki intelektualnej wspó³czesnego
spo³eczeñstwa. Ale nie zapominajmy, ¿e zainteresowanie tajemnicz¹,
mistyczn¹ natur¹ liczb w czasach naszych praprzodków doprowadzi³o
do powstania wielu wspó³czesnych dziedzin nauki.
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