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3. Liczby i liczenie 
 
W jakim celu i w jaki sposób dawne cywilizacje wykształciły umiejętność liczenia i zapisywania 

cyfr? Dlaczego i od kiedy system cyfr arabskich trafił do Europy? Dlaczego, chociaż posługujemy się tym 
samym systemem liczb, w niektórych językach zapisuje się je zupełnie inaczej? 

 
Potrzeba liczenia – porządkowania określonych zjawisk pod względem ilościowym – a także 

zapisywania liczb i prostych obliczeń, pojawiła się w rozwoju ludzkości dosyć wcześnie. Początkowo były 
to oczywiście bardzo proste zapisy, nawiązujące jedynie do liczb pierwszych (jak określamy to 
współcześnie). Polegały na wykonywaniu podłużnych nacięć w określonym materiale. Najstarszym 
znaleziskiem tego rodzaju jest tzw. kość z Ishango, odkryta w źródłach Nilu, pochodząca z okresu ok. 25-
20 tysięcy lat p.n.e. Początkowo ludzie rozwijali umiejętność liczenia oraz zapisu liczb aby dokonywać 
prostych, ale kluczowych dla ich życia obliczeń: myśliwi planowali w ten sposób łowy, kobiety obliczały 
ilość dni do kolejnej menstruacji, wodzowie szacowali liczebność przeciwników. Jednak wraz z rozwojem 
różnorodnych form działalności człowieka (w tym przede wszystkim rolnictwa, budownictwa i handlu), 
konieczne stało się opracowanie bardziej skomplikowanych systemów matematycznych, 
umożliwiających dokonywanie złożonych operacji i pomiarów.  

Historyczny rozwój matematyki jest jednym pierwszych w dziejach przykładów na znaczenie i 
korzyści płynące z przepływu wiedzy pomiędzy kulturami, przede wszystkim zamieszkującymi Europę i 
Azję. Wraz z podbojami, migracjami i wymianą handlową rozprzestrzeniała się bowiem wiedza i 
zdobycze cywilizacyjne. Najstarsze systemy liczbowe i matematyczne rozwinęły się w Mezopotamii (od 
ok. 3500 lat p.n.e.) i w Egipcie (od ok. 3200 lat p.n.e.). Ze zdobyczy mezopotamskich i egipskich 
matematyków korzystali filozofowie starożytnej Grecji, uznawani za jednych z twórców nowożytnej 
matematyki europejskiej. Drugim filarem rozwoju tej nauki były z kolei systemy matematyki arabskiej, 
budowane na gruncie problemów i technik matematycznych wypracowanych w Indiach (od ok. 2000 lat 
p.n.e.). Z dorobku indyjskiego korzystała też matematyka rozwijająca się w Chinach (od ok. 2600 lat 
p.n.e.). Z przyczyn geograficznych jedynie matematyka budowana w Ameryce Południowej rozwijała się 
we względnej izolacji.  

Starożytni Babilończycy za pomocą pisma klinowego już ok. 2500 r p.n.e. zapisali tabliczkę 
mnożenia. Potrafili dodawać, odejmować i dzielić. Znali ułamki oraz procenty. Ok. 1750 r. p.n.e. 
opracowali także sześć-dziesiątkowy system liczbowy, którego ślady odnajdujemy również we 
współczesnej matematyce. Stąd właśnie godzina jest podzielona na 60 minut, minuta na 60 sekund, a 
kąt pełny (okrąg) ma 360 stopni (60*6). Co ciekawe, Mezopotamczycy nie znali zera.  

 Starożytni Egipcjanie najwcześniej, bo już ok. 4800 lat p.n.e., zaczęli prowadzić obliczenia 
matematyczne związane z kalendarzem. Znany nam kalendarz 365-dniowy, dzielący rok na 12 miesięcy, 
opracowali już ok. 4200 lat p.n.e. Egipcjanie mieli do matematyki bardzo praktyczny stosunek i rozwijali 
przede wszystkim te dziedziny, które umożliwiały im prowadzenie pomiarów i rachunków 
geometrycznych na potrzeby projektowania potężnych budowli oraz systemów nawadniania gruntów. 
Dlatego też opanowali oni na wysokim poziomie obliczanie powierzchni oraz objętości rozmaitych figur: 
trójkątów, prostokątów, trapezów, prostopadłościanów, piramid czy cylindrów. Chociaż Egipcjanie 
zapisywali swoje skomplikowane obliczenia za pomocą hieroglifów, także oni nie znali zera. 

Z kolei w Indiach liczby i obliczenia służyły przede wszystkim obserwacjom nieba, a praktyczne 
zastosowanie matematyki miało charakter wtórny. Obliczenia wykonywane przez Hindusów osiągnęły 
bardzo wysoki poziom skomplikowania oraz dotyczyły szerokiego zakresu pojęć i problemów z zakresu 
matematyki. Dzięki matematykom z Indii odkryta została wreszcie najmłodsza cyfra systemu 
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dziesiętnego – zero. To właśnie z Indii matematycy arabscy przejęli dziesiętny system liczbowy, 
określany obecnie jako cyfry arabskie, które następnie (już w epoce średniowiecza) trafiły do Europy i 
stąd rozprzestrzeniły się na cały świat. Taką właśnie ewolucję przebyły zatem cyfry indyjskie, określane 
potem jako arabskie, które w zeuropeizowanej formie (zapisane alfabetem łacińskim) znamy jako: 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Warto zwrócić uwagę, że chociaż w krajach arabskich obowiązuje ten sam system 
liczbowy, zapisywany jest on alfabetem arabskim. Zatem te same cyfry wyglądać będą zupełnie inaczej: 
٤ , ٣ , ٢ ,١  , ٩ , ٨ ,٧ , ٦ , ٥. 

Liczby bardzo wiele zawdzięczają również filozofom starożytnej Grecji. To pitagorejczycy około   
540 r. p.n.e. stwierdzili, że „liczba jest istotą wszechrzeczy”. Byli przekonani, że za pomocą liczb, cykli, 
harmonii i proporcji można opisać cały świat. Zatem to liczby, postrzegane jako miara wszystkich 
uchwytnych zjawisk, umożliwiały Grekom prowadzenie badań dotyczących zjawisk i procesów przyrody. 
W rozumieniu greckim liczba czy cyfra nie była już zatem jedynie użytkowym symbolem służącym do 
prowadzenia zapisu rachunkowego, ale miarą i konkretnym określeniem dla rzeczywistości oraz relacji, 
które nią rządzą. Grecki system liczbowy był oparty na oznaczaniu liczb przy pomocy liter alfabetu. Jest 
to o tyle istotne, że greckich liter określających liczebniki (αʹ, βʹ, γʹ, δʹ, εʹ, ϝʹ lub ϛʹ lub στʹ, ζʹ, ηʹ, θʹ ect.) 
używamy także we współczesnej matematyce. Także matematyczne odkrycia Talesa z Miletu (ok. 624 – 
ok. 546), Pitagorasa (ok. 582 – ok. 507), Euklidesa (ok. 365 – ok. 300), Archimedesa (ok. 287 – ok. 212) i 
wielu innych greckich myślicieli stanowią podstawę współczesnych nauk ścisłych. 

W historii Europy zdarzały się także takie momenty, kiedy liczby i matematyka postrzegane były 
jako zagrożenie dla religii czy polityki. W I poł. VI wieku cesarz Justynian I wydał kodeks praw zawierający 
paragraf „O złoczyńcach, matematykach i tym podobnych osobnikach”. Zakazywał on uprawiania 
matematyki jako sztuki szkodliwej i godnej potępienia. Upadek Cesarstwa Rzymskiego, a z nim kultury 
grecko-rzymskiej, spowodował głęboki regres w dziedzinie matematyki. Ludziom wczesnego 
średniowiecza w zupełności wystarczało posługiwanie się dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i 
dzieleniem przy pomocy cyfr rzymskich (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XX, XXX, XL, L, ect.) oraz 
elementarna wiedza o podstawowej geometrii. W tym samym czasie państwa islamskie i perskie 
przeżywały rozkwit kulturalny i naukowy, obficie czerpiąc z dorobku starożytnej Grecji i Indii. To właśnie 
matematycy arabscy i perscy pomiędzy VIII a XV wiekiem z rozmachem rozwijali idee algebraiczne, 
arytmetyczne, geometryczne i trygonometryczne. Dopiero od XII wieku, dzięki nasilonym kontaktom ze 
światem arabskim (zatem ponownie – dzięki wymianie międzykulturowej), do Europy ponownie zaczęły 
trafiać pisma arabskich matematyków oraz arabskie tłumaczenia dzieł starożytnych.  

Dla rozwoju współczesnego europejskiego systemu liczbowego przełomowym momentem był rok 
1202, w którym to Leonard z Pizy, szerzej znany jako Fibbonacci, wydał księgę Liber Abaci. Bazując na 
wiedzy zgromadzonej w czasie swoich podróży po krajach arabskich, Fibonacci przedstawił sposób 
prowadzenia obliczeń na liczbach hinduskich, używanych wówczas przez Arabów. Od tego momentu 
możemy mówić o rozwoju w Europie systemu liczb, jakim posługujemy się współcześnie na co dzień. Co 
ciekawe, dopiero jednak w XV i XVI wieku do oznaczania działań, w sposób jaki znamy obecnie, zaczęto 
stosować symbole: „+”, „-”, „=”. To w Renesansie Europejczycy zainteresowali się ponownie rozwijaniem 
matematyki jako niezależnej dziedziny wiedzy. W kolejnych wiekach naukowcy tacy jak: René Descartes, 
Pierre de Fermat, Isaak Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal, Carl Friedrich Gauß dokonywali 
badań i odkryć, które pozwoliły położyć matematyczne i naukowe podwaliny pod rewolucję 
przemysłową wieku XIX i rewolucję technologiczną wieku XX.  

Z fundamentalnego znaczenia liczb i matematyki dla funkcjonowania człowieka i rozwoju 
cywilizacji nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Tymczasem znajdują one zastosowanie w niemal każdej 
dziedzinie funkcjonowania człowieka od elektroniki, mechaniki, ekonomii, architektury, optyki, 
medycyny (i wiele, wiele innych), po najbardziej prozaiczne czynności, jak zakupy, obliczanie kredytu, czy 
oznaczanie numerów rejestracyjnych pojazdów. Co ciekawe, chociaż na przestrzeni wieków ludzkość 
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opracowała kilkadziesiąt zróżnicowanych systemów liczbowych, operujących tysiącami znaków i 
odwołujących się do różnorodnych sposobów zapisu, determinujący obraz współczesnych czasów 
wynalazek komputera i podstawowej technologii cyfrowej oparty jest o dwa najprostsze z możliwych 
systemów liczb: system jedynkowy i system dwójkowy.  

Jedynkowy system liczbowy, w którym do zapisu liczb stosuje się wyłącznie jeden znak oznaczający 
liczbę "1", a kolejne liczby tworzy się przez powtarzanie tego znaku tyle razy, ile wynika to z wartości 
danej liczby, wykorzystał Alan Turing do stworzenia abstrakcyjnego modelu komputera służącego do 
wykonywania algorytmów. Maszyna Turinga stała się punktem wyjścia dla prac nad maszynami 
liczącymi, które współcześnie określa się jako komputery. Z kolei dwójkowy system liczbowy (system 
binarny), w którym podstawą jest liczba 2, a zapisu liczb dokonuje się za pomocą cyfr: 0 i 1, jest 
powszechnie stosowany w informatyce i elektronice cyfrowej.  

Na zakończenie warto wspomnieć, że zarówno na przestrzeni wieków jak i współcześnie, ludzie 
starają się nadawać liczbom także znaczenie symboliczne, a czasem magiczne. W zależności od kręgu 
religijnego, kulturowego czy językowego poszczególnym cyfrom i liczbą nadano rozmaitą symbolikę. 

Jedynka (1) jest uważana za liczbę doskonałą, pierwszą z nieparzystych, stosowaną przede 
wszystkim w odniesieniu do Boga. Symbolizuje wyjątkowość, samodzielność. W numerologii chińskiej 
natomiast liczbę tę odnosi się do siły twórczej, leżącej u podstaw wszystkiego co istnieje, a także do ego 
oraz początku i źródła ważnych etapów życia człowieka. 

Dwójka (2) oznacza dualizm (np. duszy i ciała, dobra i zła). Uważana była zwykle za liczbę 
złowieszczą. Z drugiej strony wiąże się z nią pojęcie pary, małżeństwa, zatem pojęć uświęconych. W 
chińskiej tradycji ta sama liczba oznacza harmonijne współdziałanie yin i yang. Zatem dwójka jest 
symbolem równowagi, porządku, umiejętności godzenia przeciwieństw, umiarkowania. 

Trójka (3) to symboliczna liczba obecna w wielu kulturach (trzej mędrcy w Betlejem, Trzy Osoby 
Boskie, trzy Gracje, trzy Parki, trzej muszkieterowie itd.). Jej konotacje są zwykle bardzo pozytywne. W 
numerologii chińskiej oznacza intuicję, magię, siły twórcze. Symbolizuje także czas złożony z przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości.  

Czwórka (4) w bardzo wielu kulturach postrzegana jest jako liczba święta. W Grecji kojarzona była 
z czterema stronami świata i czterema porami roku. Chrześcijaństwo łączy ją z czterema Jeźdźcami 
Apokalipsy, czterema Ewangeliami. W kulturze popularnej czterolistna kończyna przynosi szczęście. W 
Chinach to liczba stabilności i porządku, spokoju i solidności. Przeciwnie w kulturze japońskiej – czwórka 
jest liczbą pechową, a jej konotacją jest śmierć. W wielu budynkach nie występuje czwarte piętro, a w 
hotelach nie wynajmuje się pokoju z tym numerem. 

Piątka (5) łączona jest z liczbą palców, liczbą zmysłów, liczbą ksiąg Starego Testamentu, uważana 
jest za liczbę szczęśliwą. W kulturze chińskiej odnosi się ją do podróżników, poszukiwaczy i odkrywców. 
Symbolizuje poszukiwanie, ruch oraz zmianę.  

Szóstka (6) jest liczbą szczęśliwą, symbolem pokoju i szczęścia kojarzonym z liczbą dni stworzenia 
świata oraz liczbą ramion Gwiazdy Dawida. W Chinach to symbol równowagi, miłości i prawdy oraz 
natchnienia, które pojawia się w umyśle w chwilach odprężenia i wewnętrznej harmonii. 

Siódemka (7) to jedna z najbardziej magicznych i świętych liczb. Wielokrotnie pojawia się w Starym 
i Nowym Testamencie. Łączona jest najsilniej z symboliką stworzenia świata i Apokalipsy. Stąd 
prawdopodobnie łączenie siódemki z pojęciami pełni, całości, doprowadzenia czegoś do końca. Liczba ta 
ma symboliczne znaczenie także w Islamie, który nakazuje wiernym siedem razy obejść Kaabę w Mekce, 
siedmiokrotnie wykrzykując Allah akbar (Allah jest wielki). Islam zakłada również istnienie  siedmiu 
rajów, piekieł, grzechów głównych oraz o siedem aspektów Koranu. Z kolei w Chinach znaczenie 
siódemki związane jest z wyobraźnią, świadomą myślą i koncentracją.  

Ósemka (8) już samym swoim kształtem przywodzi na myśl doskonałość i nieskończoność. Duże 
znaczenie przypisuje jej chrześcijaństwo, wiążąc tę liczbę z ośmioma błogosławieństwami Chrystusa. W 
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numerologii chińskiej znaczenie liczby osiem związane jest z sukcesem. Symbolizuje determinację i 
wytrwałe dążenie do celu. 

Dziewiątka (9) kojarzona jest jako liczba szczęśliwa. Chińczycy wiążą ją z inteligencją, 
wynalazczością, pomysłowością i osiąganiem przez człowieka pełni w jakiejś dziedzinie. Symbolika tej 
cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na 
lepsze.  

Inne liczby, które w powszechnej świadomości budzą określone skojarzenia to oczywiście „13” jako 
zwiastun nieszczęścia, 666 jako symbol szatana, zła. 

 
Wynalazek liczb i rozwój umiejętności liczenia od najprostszych operacji po najbardziej 

skomplikowane modele i teorie matematyczne był warunkiem sine qua non wszelkiego postępu 
cywilizacyjnego ludzkości. Są ludzie, którzy wierzą, że liczby (wyliczane na podstawie daty urodzenia), 
determinują całe życie człowieka. Są ludzie, którzy podejmują życiowe decyzje kierując się wskazówkami 
numerologii.  
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