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Predgovor

Števnike kot besedno vrsto uporabljamo vsepovsod in zelo pogosto, in to

že od najstarejših časov naprej. Tudi v leposlovni in nabožni literaturi, kjer

jih običajno najraje zapisujemo z besedami, ne pa s številkami, se jim le

težko izognemo. V tem gradivu bomo pogledali števnike v Dalmatinovem

prevodu Geneze, prve Mojzesove knjige, ki je začetna knjiga Biblije. V

celoti je prevod izšel v tiskani obliki leta . Prevod Biblije s svojim bo-

gatim besednim zakladom je bil vedno velik mejnik za jezik, v katerega je

bila prevedena, in za njegove govorce. Prav tako so dragocene spremlja-

joče razlage, opombe in pripombe ter slikovne upodobitve v vsakem pre-

vodu. Pričujoče gradivo je tudi skromen prispevek ob -letnici začetka

reformacije.

Dalmatinova celotna Biblija ali Sveto pismo je bila prvi tak prevod v

slovenščino sploh. Obenem je to prva tiskana Biblija v slovenščini, kar je

za slovenstvo še posebej vredno in pomembno. Poleg tega pa naša ljuba

slovenščina, kot bomo spoznali, glede prevoda časovno ni veliko zaostajala

za drugimi evropskimi jeziki. Glede na obsežnost celotnega biblijskega

besedila je bilo to ob izidu zagotovo monumentalno delo. Poudariti je

treba, da se je v Evropi v . stoletju že dodobra razmahnil tisk in da

je njegov izumitelj Johannes Gutenberg (?–) od  do 

natiskal veliko izvodov Svetega pisma v latinščini. Tiskane knjige in celo

posamezni listi, ki so nastali od konca tiskanja Gutenbergove Biblije do

silvestrovega leta , imenujemo inkunabule. Le-te so posebno redke

in zato tem bolj dragocene. Izraz inkunabula izvira iz latinske besede

incunabula, kar pomeni povoji, plenice, zibel, detinstvo, rodišče, rojstni

kraj, izvor, začetek.

Izid Dalmatinove Biblije sodi v obdobje protestantizma. Sam preva-

jalec, Jurij Dalmatin, je bil protestantski pridigar. Posamezne dele Biblije





je prevajal že avtor prvih tiskanih slovenskih knjig, Primož Trubar (–

). Leta  je Dalmatin izdal prvi del prevoda Biblije v slovenščino,

vseh pet Mojzesovih knjig. Samo  let kasneje pa je izšel celoten prevod

Biblije, torej Stari testament in Novi testament skupaj v eni knjigi.

Od leta  praznujemo v Sloveniji Dan reformacije, in to na . ok-

tober. Tega dne leta  je namreč nemški teolog Martin Luther (–

) odposlal iz Wittenberga nadškofu Albrechtu Brandenburškemu 

v latinščini napisanih tez z naslovom Disputatio pro declaratione virtutis

indulgentiarum, v katerih je grajal zlorabo trgovanja s cerkvenimi od-

pustki in s tem začel obdobje reformacije. Izkupiček v trgovini z odpustki

je bil namenjen gradnji bazilike sv. Petra v Rimu. Gradili so jo od leta 

do . Dandanes pri velikih projektih, kot predobro vemo, ne prodajajo

odpustkov, ker obstajajo elegantnejše metode, da se zbere denar.

Za Slovence  Luthrovih tez ni tako pomembnih kot dejstvo, da nam

je reformacija, ki je zajela precejšen del Evrope, prinesla prve slovenske

tiskane knjige, knjižni jezik, prvo slovnico in pravopis, pisavo v latinici

ter prvi celotni prevod Biblije, ki je požel kar nekaj zanimanja tudi drugje,

ter zavedanje o narodni pripadnosti.

Namen tega gradiva je predvsem vzbuditi zanimanje za naše prve tiska-

ne knjige, ki so temelji knjižne slovenščine. Predvsem je namenjeno števni-

kom, ki so bili v rabi v . stoletju na naših tleh, pa tudi zapisu besed v

različnih pisavah in možnosti oblikovanj starih besedil z modernimi raču-

nalniškimi orodji, ki so nam na razpolago. Tukaj uporabljamo LATEX in us-

trezne pakete, ki so jih navdušenci pripravili večinoma kar brez kakršne-

gakoli plačila. Ne bomo pa se spuščali v zgodovino protestantizma in

jezikoslovne probleme, kajti za to so poklicani drugi. Kogar pa to zanima,

ima na voljo številne temeljito ter učeno napisane vire.

Ljubljana, marca  Dr. Marko Razpet





 Pisava v prvih slovenskih knjigah

Od nastanka Brižinskih spomenikov okoli leta  do Trubarjevih prvih

slovenskih knjig leta  je bilo pravzaprav zapisanih bolj malo sloven-

skih besed. Tu pa tam je zapisano kako slovensko osebno ime, ime kak-

šnega kraja, ponašamo se z nekaj rokopisi z nabožno vsebino, in to je vse.

Prve slovenske tiskane besede najdemo na letaku iz leta , leta prvega

velikega slovenskega kmečkega upora. Baje sta ohranjena na celem svetu

le dva taka letaka. Besedilo letaka je napisano v gotici in ima naslov Ain

neweŊ lied von den kraynerisĚen bauern. To prečrkujemo v Ain newes lied von

den kraynerischen bauern, kar pomeni Nova pesem kranjskih kmetov.

Opazimo, da samostalniki v nemščini niso napisani z veliko začetnico,

da je napisano Ain namesto Ein, newes namesto neues in kraynerischen

namesto krainerischen. Danes bi zapisali Ein neues Lied von den kraine-

rischen Bauern. Torej tudi nemški pravopis in slovnica takrat še zdaleč

nista bila dorečena, ampak sta se, tako kot pri drugih jezikih, postopoma

spreminjala. Nemci so z zadnjo pravopisno reformo začeli leta , urad-

no pa so jo uveljavili deset let kasneje. Takrat so se mnogi nadejali, da

bodo ukinili črko scharfes “s”, – tudi “Eszett”, – ostri “es”, “ß”, v gotici

“�, , ı”, označuje pa glas “s”. Črko “ß” porabljajo samo še Nemci. Dolga

je njena zgodovina. Menda je nastala z zlitjem črk “s” in “z”, v gotici

“sz, sz, sz”, menda celo z zlitjem dveh “s”, v gotici “s�, sŊ, s‘”. Po novem

nemškem pravopisu se za kratkimi samoglasniki piše, ko tako nanese,

“ss”, za dolgimi samoglasniki in dvoglasniki pa “ß”. Tako še vedno pišejo

groß, Straße, ne pa več Fluß, daß, häßlich, ampak Fluss, dass, hässlich.

V Švici se na črko “ß” požvižgajo in pišejo namesto nje kar “ss”. Vsi pa v

primeru velikih črk pišejo “SS”, na primer STRASSE. To smo navedli samo

zato, da bi razumeli, zakaj so naši protestantski pisatelji imeli toliko težav

s pisanjem sičnikov in šumnikov. Šolali so se namreč v nemškem okolju





in temu primerno so se obnašali pri zapisovanju slovenskih besed.

Madžari uporabljajo za glas “s” dvočrkovje “sz”, kajti “s” pri njih običa-

jno označuje glas “š”. Zato Szeged, Puszta beremo seged, pusta, János,

Budapest pa janoš, budapešt. Slovenci imamo najnovejši pravopis od leta

.

In katere slovenske besede so natiskane na tistem letaku? Nekajkrat

piše Stara prauda, nekajkrat pa Leukhup leukhup leukhup leukhup woga gmaina,

torej Stara prauda in Leukhup leukhup leukhup leukhup woga gmaina.

To je del puntarske pesmi: Le vkup, . . . , uboga gmajna. Pripomnimo, da

zaradi tehničnih omejitev gotske črke v tem gradivu niso povsem enake

tistim v originalnih dokumentih.

Zapisovanje slovenskih besed z latinskimi ali gotskimi črkami v resnici

ne bi smelo povzročati posebnih težav. Primož Trubar se je tega pogumno

lotil []. Pisati in brati je znal v naših krajih v njegovem času le malokdo.

Ponekod so, večinoma v bogoslužju, uporabljali še do začetka . stoletja

najstarejšo slovansko pisavo – glagolico. Iznašel jo je sv. Ciril (?–),

grško Κύριλλος, brat sv. Metoda (?–), Μεθόδιος. Imenujemo ju so-

lunska brata, ker sta bila doma v okolici Soluna, Θεσσαλονίκη. Misijona-

rila sta med Slovani na Velikomoravskem in v Spodnji Panoniji. Metod

je bil rojen kot Mihael, hebrejsko ,מיכאל! Ciril pa kot Konstantin, grško

Κωνσταντίνος.

Glagolica se je z minevanjem let in stoletij spreminjala. Ta pisava

pozna samo eno vrsto črk, tako kot indijski devanagari, in ne dveh vrst kot

naša abeceda, ki pozna velike in male črke. Velike črke so bile v glagolici

nekoliko povečane male. Vrstni red, ki ustreza današnjim petindvajsetim

slovenskim črkam, je v obli glagolici

A B C � D E F G H I J K L

M N O P R S � T U V Z �

v oglati glagolici je pa





A B C � D E F G H I J K L M N O P R S � T U V Z �

Poleg teh so obstajale še druge črke, na primer

9 za “dz”, Y za “ï”, � za “šč”, Q za “ω”, � za “ć, Ò”, 6 za polglasnik, �

za jat, � za “ju”, 4 za trdi znak, 4Y za jeri, 7 za mehki znak, in še cela

serija ligatur, kakor v pisavi devanagari za sanskrt. Za hitrejšo pisanje so

uporabljali črke

A B C � D E F G H I J K L
M N O P R S � T U V Z �

Adam Bohorič bi se v glagolici pisal tako: ADAM BOHORI�. Za vse

glagolske zapise v tem gradivu gre zahvala Darku Žubriniću oziroma nje-

govemu prispevku [].

Glagolske črke so razporejene v drugačnem vrstnem redu, začenši prav

tako z A, B, kar so brali az, buki, zato govorimo o azbuki. V prav takem

vrstnem redu poteka tudi azbuka cirilice, ki je bližja grški pisavi in je v

vzhodnem delu Balkanskega polotoka nadomestila prezapleteno glagolico.

Azbuko so uporabljali po grškem vzoru tudi za zapis številk, ker se arab-

sko–indijske do nastanka glagolice še niso razširile po Evropi. Na veliko

pa so seveda uporabljali tudi rimske številke.

V vsakem primeru je moral Trubar ljudi naučiti tudi brati, če je želel,

da bodo lahko uporabljali njegove knjige in prestopili v novo, evangeličan-

sko vero. Zato je leta  izdal dve v takratni nemški pisavi, gotici,

tiskani knjigi, Katekizem, originalno CateĚismuŊ, in Abecednik in mali kate-

kizem, originalno v gotici Abecedarium vnd der klein CateĚismuŊ In der Windi-

sĚen SpraĚ.

Tako kot je marsikaj nedorečenega, kar se je dogajalo pred pol tisočletja,

tudi glede Trubarjevih prvih knjig ni nič bolje. Najprej so mislili, da sta

Katekizem in Abecednik izšla leta , nato se je izkazalo, da se je to

zgodilo že leta . Ugotovili so, da je Katekizem prva, Abecednik pa

druga tiskana slovenska knjiga.





Prav tako je glede Luthrovih  tez treba biti kritičen. Nekoč smo v

zgodovinskih učbenikih brali, da je Martin Luther . oktobra  nabil

 tez na vhodna vrata dvorne in univerzitetne cerkve Vseh svetih v Wit-

tenbergu. To je ravno en dan pred praznikom Vseh svetih. Predstavljali

smo si, da je ves jezen z rolo papirja, na katerem je imel napisane teze,

in kladivom v roki ter žebljički v žepu opoldne stopil do cerkvenih vrat in

nanj pribil papir, pri tem pa je odmevalo, da se je slišalo do Rima. V resnici

je Luther tisti dan  tez poslal kot prilogo pismu Albrechtu Branden-

burškemu (–) iz hiše Hohenzollern, ki je bil nadškof Mainza in

Magdeburga ter apostolski administrator v Halberstadtu, pa tudi svojemu

ordinariju, brandenburškemu škofu Hieronimu Schulzu (–). Ker

pa nadškof ni podal svojega mnenja, je Luther teze razdelil nekaterim svo-

jim znancem, ki pa so jih brez njegovega dovoljenja prevedli, natiskali

in objavili po celi Nemčiji, kjer so sprožile burne razprave. Zgodbo o

Luthrovem pribijanju tez na vrata, za kar ni dokazov, je nastala kasneje

in jo imajo tudi nemški raziskovalci za legendo. Tudi Luther sam nikoli ni

nikjer izjavil ali zapisal karkoli o pribijanju tez na cerkvena vrata.

Število petindevetdeset. Število 95 je polpraštevilo, ker je produkt

dveh prafaktorjev: 95 = 5 · 19. Leži neposredno med prašteviloma 89 in

97: 89 < 95 < 97. Kot vsoto zaporednih naravnih števil ga lahko zapišemo

na tri načine, na primer: 95 = 5+6+. . .+14. Delitelji števila 95 so 1,5,19,95.

Število 95 je peto enajstkotniško, ker velja (po formuli na strani ):

V
(11)
5 = T5 + (11− 3)T4 =

5 · 6
2

+ 8 · 4 · 5
2

= 15 + 80 = 95.

Število 95 je kongruenčno. Kongruenčna so taka naravna števila n, ki

so ploščina pravokotnega trikotnika z racionalnimi stranicami. Od 1 do

999 je  takih. Pierre de Fermat je dokazal, da 1 ni kongruenčno število.

Posledično tudi kvadrati naravnih števil niso kongruenčna števila. Prvo

po vrsti je 5, kar je vedel že Leonardo iz Pise, imenovan tudi Fibonacci. To





je zapisal v svoji Knjigi kvadratov, v latinščini Liber quadratorum. Res!

Trikotnik s stranicami a = 20/3,b = 3/2, c = 41/6 je pravokoten, ker je a2 +

b2 = c2, njegova ploščina pa je enaka p = ab/2 = 5.

S kongruenčnimi števili se je ukvarjal že Diofant iz Aleksandrije, v

grščini Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεύς, v . stoletju, le da jim ni tako rekel.

Veliko reč s kongruenčnimi števili je okoli leta  počel perzijski mate-

matik Abu Bakr al-Karadži (?–?), v perzijščini ùk. Q» QºK. ñK. @, ki je

bil pod velikim vplivom Diofantovih knjig. Matematiko so veliko študi-

rali tudi v Hiši modrosti, v arabščini Bait al-Hikma, �
éÒºjË@

�
IJ
K. , v Bag-

dadu, X@Y
	
ªK. . V Hiši modrosti so prevajali antična dela Platona, Aristotela,

Arhimeda, Evklida, Ptolemaja in drugih. Hiša modrosti, kot nekakšna

akademija s knjižnico, je delovala od leta  do leta , ko so Bagdad

zavzeli Mongoli, Hišo modrosti pa razrušili. V novejšem času pa kongru-

enčna števila študirajo z eliptičnimi krivuljami. Nekaj več o tem v avtor-

jevem prispevku [].

Število 95 je kongruenčno, ker je trikotnik s stranicami

a =
1443

34
,b =

6460
1443

, c =
2093801

49062

pravokoten in ima ploščino p = ab/2 = 95. Do tega rezultata se pride z

uporabo novejše matematične literature.

Trubarjev Katekizem je obsežnejše delo na  straneh. Pridiga v njem

je znanstveno obdelana v []. Vsebuje tudi nekaj pesmi in notnih zapisov.

Lahko mirne duše rečemo, da je bil Trubar tudi naš prvi izdajatelj pes-

marice. Podatki o tiskanju so zapisani na koncu knjige: GedruĘt inn Syben-

burgen durĚ den Jernei Skuryaniz. Katekizem je bil namenjen izobražencem,

ki so že znali brati in pisati.

Trubarjev Abecednik in mali katekizem je tanka knjižica, na vsega

sedemindvajsetih straneh. Na straneh , ,  in  sta naslovnica in nagovor,

na straneh ,  in  naj bi se ljudje učili brati, nato sledi mali katekizem,





nekakšen povzetek velikega Trubarjevega Katekizma. Na zadnji strani

Abecednika so nekatere rimske in arabsko–indijske številke. Zadnja od

slednjih je , letnica tiskanja. Preostali podatki o tiskanju, ki se za

spoznanje razlikujejo od tistih v Katekizmu, so: GedruĘht In Sybenburgen

DurĚ den Jernei Skuryaniz.

V resnici sta bili prvi slovenski knjigi tiskani drugje. Najprej je veljalo,

da se je to zgodilo v Tübingenu, ne pa v Sybenburgnu, to je na Sedmo-

graškem, kar pa naj ne bi opravil neki Jernej Skurjanic, Škrjanc, ampak

znani tiskar Ulrich Morhart. Pred leti so prišli do druge lokacije tiskanja

prvih slovenskih knjig: Schwäbisch Hall, v današnji deželi Baden–Würt-

temberg, nekje na pol poti med Nürnbergom in slovitim Heidelbergom.

Tiskar pa naj bi bil Peter Frentz. Več o tem v [].

Sama beseda Hall je povezana s soljo. Mesto Schwäbisch Hall se je

namreč razvilo ob nekem slanem izviru v dolini reke Kocher. Podoben

izvor imajo tudi nekatera krajevna imena, na primer Halle, Hallstatt in

Hallein. Ker je jedilna sol bila vedno pomembna dobrina in se je zmeraj

z njo veliko trgovalo, je v več evropskih jezikih zaznati osnove sol, sal,

hal. V grščini ἅλς, ἁλός. Večina pomenov grških besed najdemo v []. V

kemiji se beseda sol uporablja bolj splošno, kot spojina kovine in nekovine.

Imamo vrsto tujk na osnovi te besede, na primer: halit, halogen, halofilen,

halofoben, halogenka.

Katekizem, novolatinsko, catechismus, iz gr. κατηχέω, učim, pouču-

jem, je knjiga s kratko, zgoščeno razlago krščanskega nauka v obliki vpra-

šanj in odgovorov. Na veliko so se začeli tiskati po letu . Sam Luther je

izdal dva, malega in velikega. Iz njih so se mladi učili osnov vere, priprav

na birmo itd. Navadno so bili tudi likovno lepo opremljeni.

Največ težav so Trubarju v besedilih delali slovenski sičniki, “c, s, z”,

in šumniki, “č, š, ž”. Za glasova “c” in “č” se je hitro odločil: prvega je

pisal s “z” in “Z”, drugega pa s “zh” in “Zh”. Včasih mu je kljub vsemu ušel





Slika : Napis na spomeniku na Rašici pri Turjaku

kakšen “c” namesto “z”.

Kljub pripombam nekaterih je pri pisavi “z” in “zh” vztrajal, kajti po

njegovem mnenju bi tudi Italijan in Nemec “z” in “zh” pravilno prebrala.

Dejansko je taka pisava vzdržala do sredine . stoletja. Pisanje s “c”

in “Ě” za glasova “c” in “č”, kakor mu je nekdo predlagal, bi Italijan in

Nemec verjetno brala kot “k” oziroma “kh”. Pač pa je v latinskih besedah

“c” ostal za glas “k”.

Večje težave je imel Trubar s “s” in “š” ter “z” in “ž”. V gotici sta na

razpolago črki “s” (dolgi “s”) in “Ŋ” (okrogli “s”), s katerima si je pomagal.

Zadnjega so uporabljali na koncu besed. Težava je že v tem, da črka “s”

nima velike ustreznice, medtem ko jo “Ŋ” ima, in sicer “S”. Tako se je

zgodilo, ker takrat niso strogo razlikovali med “s” in “z” ter “š” in “ž”.

Trubar je zapisoval “s” in “S” za glasova“s” in “z”. Prav tako pa še “s h” in

“Sh” za glasova “š” in “ž”. Poleg tega je Trubar imel težave z “i”, “y” in

“I” ter “j”, pa tudi z “u” in “v” ter “U” in “V”. Uporabljal je tudi črko “q”.





Marsikje pa je bil nedosleden v pisavi.

Oglejmo si nekaj primerov v Abecedniku in malem katekizmu. Slouenci,

Slouenzou, obdershati, Strup, sapouedal, ShulmaĆri, snate, des hella, dregaci, is-

gouori, Syn, Suetina, IesuŊ ChriĆuŊ, Buquice.

Trubar je v Abecedniku uporabljal tudi male rimske številke, na primer

i, ii, iii, iiii, v, x, l, c oziroma i, ii, iii, iiii, v, x, l, c.

Za ilustracijo si oglejmo še odlomek iz Trubarjevega Katekizma (),

stran B:

Prekleta bodi ta semla sa tuyo uolo , Ćeshkim delom se bosh shiuill iŊ s hne
vse dni tuiga lebna , terne inu oĄat ti bode rodilla , inu tu seele na puli bosh
ieidell , sputom tuiga oblizhe imash ieiĆi tui kruh dotle ti spet gsemli ratash
iŊ katere si vset , Ti si vsai le an prah , inu hprahu spet rathash.

Stran  Katekizma je pomotoma oštevilčena s številko , na pravi

strani  pa stojijo tudi znamenite besede Ćati inu obĆati, ki so sicer del

daljšega odstavka, na veliko pa jih uporabljamo zadnja leta, če ne drugje,

na evrskem kovancu:

Sano Ćako Vero , more an kerszhenik, vtih vnadlugah inu is kushnauah Ćati
inu obĆati , inu tudi more subper Ćati ti neueri kir vnashim meĄei tizhi inu
ti nori nashi modruĆi inu saĆopnoĆi , Inu timu sueidtu tar hudizhu de naŊ
od te besede boshye ne perprauio oli odpelaio , inu de nekar , ne zbiuulamo
inu ne zagamo na Bugi , inu na nega besedi.

Glagol zagamo, cagamo, v zgornjem besedilu večinoma poznamo, pome-

ni omahujemo, obotavljamo se, bojimo se. Če drugega ne, pozna več

naših narečij iz njega izpeljan pridevnik cagav, kar pomeni boječ, boja-

zljiv, neodločen, omahljiv, malodušen. Znano je reklo: Cagav fant še nikoli

ni pri fejst punci spal. Pač pa je glagol zbiuulamo, cbivulamo, cbivlamo,





večja zagonetka. Posumimo, da prihaja iz nemščine. Trubar jo uporabi v

svojem Katekizmu še na strani : Taku bi my , na tih oblubah boshyh , sdai
zbiulali , . . . Na stani  pa zapiše inu preŊ vsiga zbiuula veryamemo. V stan-

dardni nemščini besed, ki se začnejo zb-, ni. Pač pa jih je nekaj na zw-.

Glasovne spremembe med “w, v, f, b” so v tem jeziku pogoste. Zato je

treba iskati za pojasnitev glagola cbivlati tiste na zwi- in zwei-, ker je v

nemščini prehajanje med “i(e)” in “ei” dokaj pogosto, na primer schreiben,

schrieb; greifen, griff; zwei, Zwieback, Zwilling, Zwitter. Po pogledu v slo-

var odkrijemo, da iskani besedi še najbolj ustrezata zweifeln, Zweifel, ki

pomenita dvomiti, dvom. Ko pogledamo v obsežen nemški slovar Duden,

najdemo v njem izvor besed zweifeln, Zweifel v zwifalen, zwifal v starovi-

soki nemščini, zwivelen, zwivel pa v srednjevisoki nemščini. Nemci sami

menijo, da je to v soglasju z besedama zweifältig, zweifach, kar pomeni

dvogub, dvojen, dvojnat, v prenesenem pomenu tak, ki je negotov, dvomen.

Potem zlahka pojasnimo prehod iz zwivelen, zwivel v zbivelen, zbivel in

s slovensko pisavo in končnico cbivlati, cbivel, torej dvomiti, dvom. Več

o sprejemanju besed iz nemščine v slovenščino v . stoletju najdemo na

primer v [, ].

Tudi slovenska beseda dvom je nastala iz števnika dva in samostalnika

um. Še v . stoletju je obstajala beseda dvoum, ki je pomenila dvom.

Pleteršnikov slovar ima za isti pomen tudi besedo dvomba. Preostali slo-

vanski jeziki svoje besede za dvom ne gradijo na števniku dva. V latinščini

imamo dubium, v italijanščini dubbio, kar pride spet iz dva, latinsko duo,

pomeni pa dvom, pomislek. V grščini beseda ἀμφίβολος pomeni dvomljiv,

dvoumen, negotov, nezanesljiv. Predpona ἀμφί pomeni okoli, na obeh

straneh, beseda βολή pa metanje, lučaj, met, strel. Nerodna reč pač, če

nekdo na koga strelja z obeh strani in pride v neprijeten, negotov položaj.

Tudi angleško besedo doubt pojasnjujejo na podlagi števnika dva. Prišla

naj bi na Otok preko francoske besede doutes. Nizozemščina, danščina,





norveščina in švedščina tudi izvajajo svoj dvom iz ustreznega števnika za

dva: twee – twijfel, to – tvivl, to – tvil, två – tvivel. Sosedje Hrvatje uporab-

ljajo za dvom besedo dvojba, Italijani dubbio, Madžari kétségek, kar spet

izhaja iz števnika két, dva.

Trubarjev Abecednik in Katekizem sta izšla še leta , že v latinici,

pa tudi še kasneje. Ta Katekizem ima tu pa tam še kakšen stavek zapisan

v gotici, morda zato, da se z njo v drugačni pisavi nekaj poudari. Problemi

s sičniki in šumniki pa so ostali. Med latinskimi črkami se je znašel dolgi

“s”, to je “s”, v kurzivi “s ”. Da ju lahko pišemo v pričujočem besedilu,

se moramo zahvaliti paketu kpfonts.sty, za katerem stojita Christophe

Caignaert in Kp-Fonts, The Johannes Kepler project. Za pisanje v gotici

smo uporabili paket yfonts.sty, za katerega odgovarja Walter Schmidt.

Dober je prav tako paket oldgerm.sty. Dolgi “s”, to se pravi “s” oziroma

“s ”, je bil dolgo časa v modi tudi v latinskih besedilih.

Tako najdemo v delih iz leta  pri Trubarju: “z” in “Z” za naš glas

“c”, “zh” in “Zh” za glas “č”. Pri uporabi črk “s”, “S” in dvočrkovij “sh”,

“Sh” pa ni enotnosti: lahko se bere kot “s” ali “z” oziroma kot “š” ali “ž”.

Za ilustracijo, da si bomo laže predstavljali novo Trubarjevo pisavo, si

sedaj oglejmo krajši odlomek iz njegovega Abecednika ():

IESVSEVE BES-

sede, skaterimi ie ta S.

Ker gori po-

stauil.

Meni ie dana vsa oblast V nebi inu na Semli, obtu puidite po

vsim sueitu, prydiguite ta Euangelion vsi stuari, Inu vuzhite vse

Ludy, de dershe tu, kar sem iest vom sapouedal , inu kerstyte

nee vtim Imeni Ozheta, inu Synu, inu suetiga Duha, inu kateri





bo veroual, inu bode kerszhen, ta bo isuelizhan, kateri pag ne

bo veroual, ta isti bo ferdamnan.

Zanimivo, da Trubar za evangelij uporablja kar grško obliko euangelion,

εὐαγγέλιον. Beseda ferdamnan pa je najbrž vsem znana in je ni treba na

tem mestu pojasnjevati. Pa še kratek odlomek iz Trubarjevega Katekizma

() ne bo odveč:

VSEM VERNIM

kerszhenikom tiga Crainskiga inu Slo-

uenskiga Iesiga Milost inu Myr od oz-

heta Boga skusi Iesusa cristu-
sa proßimo.

Mi ueimo, de sta poprei dua Slouenska Catehisma snemskimi

puhstabi drukana. Kadar pag utiu istiu ie dosti puhstobou inu

bessed, od tiga drukarie, prestaulenu, sakai drukar nei slouen-

ski vmel, Inu ta kir ie ta dua Catehisma ispisal, nei bil per tim

drukani. Inu kadar ta Catehismus ie en tak potreben tar nuzen

vuk vtim kerszhanstuu, koker od tiga vsi stari inu sadashni praui

vuzheniki sadosti prizhuio, kir ie vreden, de se po vseh Cerquah

inu hishah veden bere, poye, inu priduguie.

Sebastijan Krelj (–) je nekoliko popravil Trubarjev način pisa-

nja šumnikov in sičnikov. Leta  je izdal Postilo slovensko, prevod

neke nemške postile. Leta  so Postilo ponovno natisnili. Za zgled

navedimo kratek odlomek:

Sueti Lukesh praui da ie Petar, inu ty ker so shnym bili steshkim

snom obdani bili. Ali kadar so se obudili, so videli niegouo

Velizhastuo inu suetlost, inu leta dua Mosha pri niem stoiezh.





Postila je zbirka pridig za vsako nedeljo in cerkveni praznik v letu

posebej. Pridige temeljijo na odlomkih Novega testamenta: vprašanja,

razlaga, sklep. Sama beseda postila prihaja iz latinščine. Post illa verba

namreč pomeni po onih besedah.

Adam Bohorič (?–?) je objavil leta  v latinščini napisano

prvo slovensko slovnico Articæ horulæ succisivæ, kar pomeni Zimske urice

proste. Glej []. Zelo dosledno je uporabljal pisavo sičnikov “s” in “z” ter

šumnikov “š” in “ž” s “s” in “s” oziroma s “sh” in “sh”. Vpeljal je tudi

“ch” za “ć”. Težava nastopi seveda spet pri pisavi velikih začetnic: Črka

“S” lahko pomeni glas “s” ali “z”, prav tako pa dvočrkovje “Sh” lahko oz-

načuje glasova “š” ali “ž”. Primeri: misliti, nash cesarstvo, shilu, shala, shaba,

shena, shivina, krajlestvu, Shiveti, Sherjav, Shtrik, Selo, Sakaj, Semla, Sdrav,

Slushabnik, Boshji, Kosèl, Shalostèn.

Bohorič je tudi začel predloge v, k, h, s, z ločevati od naslednje besede

po zgledih: v’kup, v’iskushno, v’nebésih, s’Ozhetom, k’Ozhetu. Tak način

pisanja se je ohranil vse do sredine . stoletja, samo presledke so dodali,

na primer s’ Ozhetom, k’ Materi.

Bohorič opiše tudi stare cirilske črke, črke glagolske azbuke pa razvrsti

v naslednjem vrstnem redu:

A B V G D E � 9 Z Y I J K L M N O P R S T U F H Q �

C � � ^ � �.

Ta se lahko nekoliko razlikuje od vrstnega reda črk v drugih virih. Ustreza

pa vrstnemu redu črk v hrvaški glagolici. Bohorič zapiše tudi imena teh

črk, nekatera z veliko, nekatera z malo začetnico. Takole gredo ta imena,

zapisana v bohoričici, ustrezno zgornjim črkam:

As, Boga, Vidil, Glagole, Dobru, Esti, Shivite, Selo, Semla, ishe, i, je, Kako,

ludi, mislite, nash, on, Pokoj, Rezi, slovo, Tèrdo, uk, Fèrt, Hir, Ot, schzha, Ci,

Zherv, sha, Ier, Iad, Ius.

Jurij Dalmatin (?–) je leta  izdal prevod prvih petih knjig





Biblije []. Prevod ima naslovno stran:

BIBLIE,
TV IE, VSIGA SVE-

TIGA PISMA PERVI DEIL, vKA-

TERIM SO TE PET MOSESSOVE BVQVE,

sdai peruizh is drugih iesikou vta Slouenski sueistu stolmazhene,

sred kratkimi inu potrebnimi argumenti zhes vsak Capitul, inu

sastopnimi islagami nekoterih teshkeishih bessed, inu seno

potrebno Slouensko Predguuorio, vkateri ie kratka

summa, prid inu nuz letih Bùqui sapo-

paden, skusi Iuria Dal-

matina.

NA KONZV IE TVDI EN RE-

gister, vkaterim so, sa Haruatou inu drugih Slouenzou volo

nekotere Kranske inu druge bessede vnih iesik stolm

mazhene, de bodo lete, inu druge nashe

Slouenske Buque bule

sastopili.

Die F§nĎ B§Ěer MosiŊ/sambt kurtzen

Argumenten/vnd nothwendigen SĚolien.

Joan: . Cap.

Praui nash GOSPVD inu odreishenik Cristus: De bi vy Moi

sessu verouali, taku bi vy guishnu tudi meni verouali:

Sakai on ie od mene pissal.

DRVKANV vLVBLANI VTIM

leiti po Cristuseuim Roistuu skusi Ioan

nesa Mandelza

ANNO M. D. LXXVIII





Izvod, iz katerega je Digitalna knjižnica Slovenije naredila elektronsko

verzijo, je na nekaterih mestih hudo poškodovan. Kljub temu navedimo iz

njega nekaj vrstic za primerjavo z Dalmatinovo Biblijo iz leta .

Prekleta bodi Semla sa tuoio volo, sreuo se bosh is nee shiuil vse

tvoie shiue dny: Ternie inu Ossat ti bo rodila, inu bosh Sele na

puili ieidil. Vputi tvoiga Oblizhia bosh tvoj Kruh ieidil, taku

dolgu, dotler spet Hparsti ratash, is katere si vset. Sakaj ti si

Parst, inu imash supet Hparsti ratati.

Jurij Dalmatin je to besedilo iz leta , verjetno pod vplivom Sebastijana

Krelja in Adama Bohoriča nekoliko popravil:

Prekleta bodi Semla sa tvojo volo, s’revo se bosh is nje shivil

vse tvoje shive dny: Tèrnje inu Ossat tj bo rodila, inu bosh Séle

na púli jédil: V’puti tvojga oblizhja bosh tvoj Kruh jédil, taku

dolgu, dotler spet h’pèrsti postanesh, is katere si vset. Sakaj ti si

Pèrst, inu imash supet h’pèrsti postati.

Zelo dragocen je za jezikoslovce, poklicne in amaterske, skratka za vse, ki

jih zanima razvoj slovenščine, na koncu knjige obsežen register besed, ki

naj bi pomagal Kranjcem, Hrvatom in drugim Slovencem bolje razumeti

biblijsko besedilo.

Že leta  je izšel Dalmatinov prevod celotne Biblije [], in to v 

izvodih. Natiskana je bila na Nemškem. Prva stran vsebuje naslednje

besedilo:

BIBLIA,
TV IE, VSE SVE-

TV PISMV, STARIGA

inu Noviga Testamenta, Slo-





venski, tolmazhena, skusi

IVRIA DALMATINA.

Bibel/da� i�/die gan-

ze heilege S�rift/Windis�.

Gedru�t in der Churf�r�li�en S��sis�en Stadt Wittemberg

dur� Han� Kra�t� Erben.

ANNO M. D. LXXXIIII

Tudi v tej knjigi je koncu priložen obsežen register besed, ki naj bi po-

magal Kranjcem, Hrvatom in drugim Slovencem, kot je zapisal Dalmatin,

bolje razumeti biblijsko besedilo.

Na Slovensko (Kranjsko, Koroško in Štajersko) so izvode Biblije pre-

tovorili v sodih, kar je bil za tiste čase precej običajni način transporta.

Mojster balad in romanc, Anton Aškerc (–), v Slovenski legendi

omenja tudi ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (–), ki je pregan-

jal protestante in dal uničevati njihove knjige, ki so bile večinoma v In-

deksu prepovedanih knjig. Nekoliko je prizanesel le Dalmatinovi Bibliji,

iz katere je jemal posamezna besedila in jih prirejal za katoliške potrebe.

Anton Aškerc polaga Tomažu Hrenu v usta naslednje verze:

“Pripeljal nemara s seboj kar cel sod

slovenskih mi Svetih je Pisem;

peči bil sem kurit’ dal ž njimi povsod;

vseh mogel dobiti, žal, nisem!”

 Geneza

Beseda γένεσις pomeni v grščini nastanek, nastajanje, rojstvo, izvir, izvor,

rod. Tudi v nekoliko bolj znanstvenem jeziku pogosto uporabljamo to

besedo, ko govorimo o nastanku in razvoju nečesa. Literarni zgodovinarji





na primer raziskujejo genezo nekega književnega delovanja, zdravnike

zanima geneza neke bolezni, sociologe geneza nekega družbenega gibanja

itd. Besed z osnovo gen iz grške besede γένος, rojstvo, rod, je veliko, na

primer: gen, genealog, generacija, generator, generatrisa.

Prvi del Dalmatinovega prevoda Biblije iz leta  sestavlja pet Moj-

zesovih knjig. V literaturi se je zanje uveljavil izraz Peteroknjižje ali Pen-

tatevh, kar prihaja iz grške besede Πεντάτευχος. Posebej je πέντε glavni

števnik pet, τεῦχος pa dobesedno orodje, priprava. V hebrejščini se Pe-

teroknjižje imenuje Toráh, kar pomeni Postava, zapisano s hebrejskimi

črkami pa ,תורה! brano z desne na levo. Beseda biblija izvira iz grške besede

τὸ βιβλίον, kar pomeni knjiga, in sicer iz njene množinske oblike τὰ βιβλία,

torej knjige.

Tudi beseda skripta iz latinske scripta, ki je na prvi pogled samostal-

nik ženskega spola v prvem sklonu ednine in so jo nekoč študenti pogosto

uporabljali v smislu rokopisni ali razmnoženi zapiski predavanj, je množin-

ska oblika samostalnika srednjega spola, in sicer scriptum v latinščini.

Temu primerno se je nekoč samostalnik skripta tudi sklanjal: skripta,

skript, skriptom, skripta, pri skriptih, s skripti. Vendar novejši slovarji

dovoljujejo tudi varianto skripta, skript, skriptam, skripta, pri skriptah, s

skriptami. Še malo, pa bo dovoljeno tudi: skripta, skripte, skripti, skripto,

pri skripti, s skripto. Nekoč je bil znak neznanja, če je nekdo na primer

rekel: “Ali mi lahko posodiš Strnadovo skripto?”

V matematiki imamo figuri pravilni petkotnik ali pentagon in petkrako

zvezdo ali pentagram. Tujki smo dobili iz števnika πέντε, pet, in γωνία, kot,

vogel oziroma γραμμή, črta, poteza.

Prva Mojzesova knjiga ali Geneza, latinsko Genesis, grško Γένεσις, he-

brejsko Berešit, ,בראשית! iz prvih besed te knjige (V začetku) je za to gradivo

najbolj zanimivo. Opisuje začetek sveta, prva človeka v raju, izgon iz raja,

vesoljni potop, uničenje Sodome in Gomore, svetopisemske očake in se





Slika : Pentagon in pentagram

konča s smrtjo Jožefa, Jakobovega sina v Egiptu. Števnikom iz te knjige

se bomo posebej posvetili tako, da bomo izpisali stavke ali dele stavkov, v

katerih nastopajo.

Druga Mojzesova knjiga ali Eksodus, latinsko Exodus, grško ῎Εξοδος,

hebrejsko Šemot, ,שמות! iz prve besede knjige (Imena), opisuje izhod Izrael-

cev iz Egipta v Obljubljeno deželo, Kanaan. Knjiga opisuje njihovo pot čez

Rdeče morje in dogajanje ter težave z njimi vse do Sinaja. Tam so prejeli

Deset božjih zapovedi ali Dekalog, grško Δεκάλογος, hebrejsko ašeret ha-

devarim, !Mהדברי .צשרת Po grško pomeni δέκα glavni števnik deset samostal-

nik λόγος pa med drugim beseda, povelje, zapoved. Beseda eksodus še

danes pomeni množično izselitev, odhod ljudi.

Sprejem desetih božjih zapovedi ni potekal brez zapletov. Napredova-

nje proti obljubljeni deželi ni potekalo tako hitro, kot so si nekateri pred-

stavljali. Zato so ljudje začeli godrnjati in se jeziti na Mojzesa, češ zakaj

jih je odpeljal iz Egipta in da bi bilo nemara najbolje, da se vrnejo nazaj.

Medtem ko Mojzesa ni bilo štirideset dni z gore Sinaj, kjer mu je Bog izročil

na dveh kamnitih ploščah zapisane božje zapovedi, so zbrali zlate uhane

in iz njih ulili tele, ki so ga malikovali in okrog njega plesali. Računali so,

da jih bo zlato tele vodilo naprej. Pri tem je imel vmes prste tudi Mojzesov

brat Aron. Menili so, da Mojzesa tako in tako ne bo nazaj. Kaj se je zgodilo,

ko se je Mojzes vrnil, pove Dalmatinov prevod (Eks , –):

Kadar je on pak blisi Shotorou bil prishál, inu je vidil tu Telle,

inu ta Ples, se je on slobnu resserdil, inu je te Table is svoje roke





vèrgil, inu je nje resbil, osdolaj pod Gorró, inu je vsel tu Telle,

kateru so ony bily sturili, inu je tuistu s’ognjom seshgal, inu je

tuistu stèrl, de je bilu kakor en prah, inu je je restressil na Vodo,

inu je dal Israelskim otrokom, de so je pyli.

Nato si je Mojzes moral sam priskrbeti novi kamniti plošči, taki, kot

sta bili prvi, in se povzpeti na Sinaj, kjer je Bog nanju napisal drugo izdajo

božjih zapovedi. Zopet ga ni bilo z gore štirideset dni. Novi plošči so

potem nosili v skrinji zaveze.

Zakaj so Izraelci med Mojzesovo odsotnostjo ulili ravno zlato tele? V

hebrejščini je uporabljena beseda egel, ,עגל! v latinščini vitulus, v grščini

μόσχος. Zakaj ne zlatega mačka? Maček je bil v Egiptu, kjer so bili Izraelci

dolgo časa, tudi zelo čaščena žival, saj je lovila miši, ki so delale škodo na

pridelkih, zlasti pšenici.

Zlato tele verjetno simbolizira bika, ji je bil na Bližnjem Vzhodu nekoč

zelo čaščena žival. V epu o Gilgamešu imamo nebeškega bika, v Egiptu

Apisa, svetega bika, boga plodnosti, v Mezopotamiji Adada, boga nevihte

in dežja. Adada so upodabljali skupaj z bikom. Tudi v grški mitologiji

pogosto srečamo bika.

Zlato tele simbolizira bogastvo, denar. Nastalo je tudi nekaj literarnih

del, ki imajo v naslovu zlato tele, na primer:

M. Blank, Zlato tele ();

J. Vombergar, Zlato tele ();

I. Vuk, Zlato tele in druge zgodbe ();

E. Ilf, I. Petrof, Zlato tele ().

Tudi slikarji so pogosto upodabljali zlato tele in ples okoli njega. Kdor

se spozna na govedo, bo najbrž pritrdil, da upodobljena žival pogosto

predstavlja bolj odraslega bika kot tele.

Šesta božja zapoved Ne nečistuj! se je včasih glasila Ne prešuštvuj!





Sorodna beseda je prešuštvo, kar pomeni, preprosto rečeno, skakanje čez

plot. Trubar je zapisal to zapoved v Katekizmu kot Ti ne imash Preshustuati,

Dalmatin v Bibliji pa kot Ti némash preshushtvati. Rusi imajo zapisano: Ne

prel�bode�stvu�! Podobno Bolgari: Ne prel�bode�stvuva�! Podobno

Belorusi: Ne pral�badze�stvu�! Srbi: Ne uqini preǉuba! Hrvati: Ne

učini preljuba! Makedonci: Ne ḱe preǉubodejstvuvax! Ukrajinci: Ne

qini perel�bu! V njihovi grško–katoliški cerkvi uporabljajo obliko Ne

qu�olo�! Čehi: Nesesmilníš! Slovaki: Nescudzoložíš! Poljaki: Nie cud-

zołóż! V starem hrvaškem kajkavskem narečju je beseda presesztné pome-

nila prešuštne. To pomeni, da je beseda prešuštvo v tem delu sveta nekaj

posebnega.

Na prvi pogled bi kdo mislil, da ima beseda prešuštvo kaj opraviti

s števnikom šest, ker se prešuštnik pregreši proti šesti zapovedi. Kaže

pa, da je izvor besede v neki staroslovenski besedi, ki je v zvezi s pre-

hajanjem, kajti dedec je prešel k drugi ženski oziroma ženska je prešla k

drugemu dedcu. Tudi Rusi imajo nekaj besed, ki spominjajo na šest, a s

tem števnikom nimajo zveze, pomenijo pa premikanje. Primeri: xestvie,

xestvovat~, putexestvie. Prva pomeni sprevod, pohod, hoja, druga ko-

rakati, tretja potovanje.

Knjiga Eksodus je zanimiva tudi zaradi števil. Deset božjih zapovedi

je bilo napisanih na dveh kamnitih ploščah, prenašali pa so ju v skrinji

zaveze. Poglejmo si del Dalmatinovega prevoda Eks , –:

Imajo tudi sturiti eno Skrinjo is tiga léssa Sittim, pultretji ko-

mulz dolgo, inu poldrugi komulz shiroko, inu poldrugi komulz

vissoko, inu imash okovati s’zhistim Slatom, s’notraj inu svunaj,

inu sturi en slat Kranzel osgoraj okuli.

Skrinja zaveze, brez okraskov, naj bi torej imela obliko kvadra velikosti

5/2 × 3/2 × 3/2 komolca. Komolec je bila dolžinska enota, ki ustreza pri-





bližno  cm. Tak kvader omejujeta kvadrata velikosti 3/2×3/2 komolca in

štirje pravokotniki velikosti 5/2×3/2 komolca. Oglejmo si tak pravokotnik

(pravokotnik A′B′C′D ′, slika ).

Slika : Geometrija stranske ploskve skrinje zaveze

Če konstruiramo središče S pravokotnika A′B′C′D ′ in njegovo sred-

njico EF, nato pa krožnico s središčem v S skozi E in F, le-ta seka daljši

stranici pravokotnika A′B′C′D ′ v točkah A,B,C,D, ki so oglišča pravokot-

nika ABCD. Le-ta ima diagonalo dolžine 5/2 komolca in stranico BC

dolžine 3/2 komolca. Po dobro znanem Pitagorovem izreku je potem |AB| =√
(5/2)2 − (3/2)2 = 2 komolca. Pravokotni trikotnik ABC ima torej stranice

v razmerju 3/2 : 2 : 5/2 = 3 : 4 : 5. Števila 3,4,5 pa sestavljajo pitagore-

jsko trojko. Že stari Egipčani pa so vedeli, da je trikotnik, ki ima stranice

v takem razmerju, pravokoten. To lastnost so uporabljali za konstrukcijo

pravega kota. Na terenu so take stvari opravljali napenjalci vrvi, harpe-

donapti, po grško ἁρπεδονάπται.

Lahko da so izraelski mojstri to dobro vedeli in konstruirali najprej

trikotnik ABC s stranicami 3/2,2,5/2 komolca in dobili nasproti najdaljše

stranice pravi kot. Trikotniku so očrtali krožnico, narisali še nekaj vz-

porednic in dobili pravokotnik A′B′C′D ′.

V Eks ,  piše:





Inu imash en Altar sturiti is léssa Sittim, pet komulzou dolg, inu

pet komulzou shirok, de bo raunu stiri vogle imèl, inu de bo try

komulze vissok.

Oltar naj bi imel obliko kvadra velikosti 5 × 5 × 3 komolca. Pokončne

stranske ploskve so pravokotniki velikosti 5×3 komolca. Tak pravokotnik

je podoben pravokotniku, ki smo ga obravnavali pri skrinje zaveze.

Dalmatin piše, da morata biti skrinja zaveze in oltar narejena iz léssa

Sittim. Sam navaja, da ne ve, kateri les je to. Elias Hutter v svoji šest-

jezični bibliji iz leta  piše v nemškem delu F�rnhol�, v grškem ξύλον

ἀσήπτον, v latinskem pa pa lignum setim. V novejšem nemškem prevodu

najdemo Akazienholz, v angleškem incorriptible wood, hard wood in aca-

cia wood, v španskem madera de Sittim, portugalskem madeira de acá-

cia, francoskem bois d’acacia, v italijanskem legno d’acacia, v slovenskem

nerodovina in akacijev les, v hrvaškem bagremovo drvo, ruskem derevo

sittim, srbskem drvo sitima, hebrejskem sitim, !Mשטי.

Pravzaprav srečamo primer pravokotnika z razmerjem stranic 5 : 3

tudi pri Noetovi barki (stran ). Bog je Noetu naročil izdelavo barke,

 komolcev dolgo,  komolcev široko in  komolcev visoko. Če je bil

prečni presek take barke pravokotnik ali pa včrtan pravokotniku velikosti

50 × 30 komolcev, je njegovo razmerje stranic res 5 : 3, tako kot pri prej

opisanem oltarju in skrinje zaveze.

Število deset v Bibliji nastopa kar pogosto, na primer deset božjih za-

povedi, deset let, deset komolcev, deset juncev, deset oslov, deset stebrov,

deset šeklov, deset mest, deset mož.

Število 10 je sestavljeno, ker je 10 = 2 · 5. Ker ima dva prafaktorja, je

10 polpraštevilo. Leži neposredno med prašteviloma 7 in 11: 7 < 10 <

11. Delitelji števila  so 1,2,5,10. V trojiškem in štiriškem številskem

sestavu je 10 palindromno število: 10 = [101]3 = [22]4, ker je 10 = 1·32+1 =





2·4+2. Je tudi vsota treh zaporednih naravnih števil, ker je 10 = 1+2+3+4,

vsota dveh kvadratov, ker je 10 = 12 +32, in četrto trikotniško število (slika

, levo):

V
(3)
4 = T4 =

4 · 5
2

= 10.

Formula za večkotniška števila V (k)
n je na strani .

Slika : Četrto trikotniško število in tetraktis

Palindromno število, zapisano v nekem številskem sestavu s principom

mestnih vrednosti, je tako, ki ima vrstni red števk enak v obeh smereh.

V desetiškem sistemu so na primer palindromna števila 55,121,13531.

Beseda palindrom, ki je znana tudi v ugankarstvu, je nastala iz grške πάλιν,

kar pomeni nazaj, nasprotno, znova, in δρόμος, kar pomeni tek, dirka, pot.

Število 10 so imeli posebej v čislih pitagorejci, pripadniki filozofske

šole matematika, filozofa in mistika Pitagore (?–? pnš.), Πυθαγόρας

ὁ Σάμιος. Zanje je bilo osrednjega pomena število, ἀριθμός. Število 10 so

imeli za popolno, ker je vsota prvih štirih naravnih števil in ga je možno

predstavili s figuro, ki so ji rekli tetraktis, τετρακτύς. (slika , desno). Prav

tako je bil za pitagorejce pomemben pentagram (slika ).

Poleg tega je število 10 osnova desetiškega ali dekadnega številskega

sestava, ki se je iz Indije, nekateri menijo, da celo iz Kitajske, z islamom

postopoma razširil po celem svetu. Beseda dekadni izvira iz grške δέκα,

deset. Baje so se ljudje odločili za desetiški sistem, ker ima zdrav človek

deset prstov na obeh rokah.





V desetiškem sestavu obstaja 10 znakov, števk 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, s

katerimi zapišemo katerokoli število po principu mestnih vrednosti. Ses-

tav je nadomestil okorne črkovne sestave, s katerimi je bilo nerodno za-

pisovati velika števila. V desetiškem sestavu se da tudi udobno računati

brez abaka in podobnih računal. Velik napredek je v desetiškem sestavu

uvedba ničle, znaka “0”. Oblika števk se je spreminjala s časom in krajem.

Več o starodavnih števkah in računanju ter indijski in islamski matematiki

lahko preberemo na primer v [].

          običajno

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arabsko

0 1 2 3 R S T 7 8 9 urdu

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nagari

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hindi

Zanimivo je, kako se v sanskrtu šteje od nič do :

šunja, eka, dvi, tri, čatur, panča, šaš, sapta, ašta, nava, daša.

V pisavi devanagari:

f� �y ek E� E/ ct� r̂ pÑ qq̂ sØ a£ nv df

V arabščini štejejo nekako tako:

sifr, vahid, ethnan, thalata, arbaa, khamsa, sita, saba, thamanija, tisa,

ašara.

Z besedami v arabski pisavi:
�
èQå

�
�«

�
éª�

�
�

�
éJ


	
K AÒ

�
K'

�
éªJ.�

�
é
��
J�

�
é�Ò

	
k'

�
éªK. P


@

�
é
�
KC

�
K

	
àA

	
J
�
K @


Yk@ð Q
	
®�

Iz besede sifr smo dobili cifro, Nemci pa Ziffer. V hebrejščini se števniki

razlikujejo za ženski in moški spol. Navedimo najprej prvega, nato drugega:

efes, ahat, štajm, šaloš, arba, hameš, šeš, ševa, šmone, teša, eser,

efes, ehad, šnejm, šloša, arbaa, hamiša, šiša, šiva, šmona, tiša, asara.





Še zapis z besedami:

עשר! תשע שמונה שבע שש חמש ארבע שלוש Mשתי אחת אפס

עשרה! תשעה שמונה שבעה ששה חמישה ארבעה שלושה Mשני אחד אפס

Ne smemo pa pri tem pozabiti na babilonski šestdesetiški številski

sestav. V ta namen so Babilonci uporabljali  klinopisnih znakov za

števila od 1 do 59. Zapis števil je potekal po principu mestnih vrednosti.

Namesto ničle so puščali prazen prostor, kar je lahko vodilo do nesporazu-

mov in zlorab. Šele proti koncu babilonske moči so uvedli klinopisni znak

za ničlo. Vsak od  znakov je bil sestavljen iz znakov za 1 in 10. Več o

tem na primer v avtorjevem prispevku [].

Slika : Primeri babilonskih številk

Ostanke babilonskega šestdesetiškega sistema najdemo v delitvi ure na

minut in minute na  sekund, tako pri merjenju časa kot pri merjenju

kotov.

Verjetno je nekaj Izraelcev v babilonski sužnosti poznalo pravkar opisa-

ni številski sestav. V Egiptu pa so davno pred tem morda spoznali številski

sestav, ki so ga uporabljali stari Egipčani, ki so za zapis števil uporabljali

naslednje znake:

| = , 2 = , 3 = , 4 =  , 5 =  ,6 =  ,7=  .

Znak za  je palčka, ki je tudi v drugih kulturah najbolj pogost znak za to

število. Egipčani so ga pisali pokončno, nekatera ljudstva pa vodoravno.

Za število  so Egipčani uvedli znak, ki spominja na podkev, za  na

kos zvite vrvi, za   na lotus, za   na človeški prst, za  

na žabjega paglavca, včasih kar žabo, in za    na človeka, morda

tudi na neko božanstvo v posebni telesni pozi. Za števila od  do  so





Egipčani zapisali ustrezno število znakov |, za -kratnike teh števil us-

trezno število znakov 2 in tako naprej. Zaradi varčevanja s prostorom so

znake zapisovali tudi enega nad drugim, na primer:

|||| = |||| = , |||||| = |||||| = , 2222 =
2222 = , 222222 =

222222 = .

Večja števila so zapisovali preprosto, z združevanjem ustrezno mnogo os-

novnih števk, na primer:

442||||| = 442||||| = .

Pomanjkljivost egipčanskega zapisa števil je v kar sedmih osnovnih

znakih, s katerimi lahko zapišemo največje število   , ki niti ni

videti posebno zapleteno:
777
777
777

666
666
666

555
555
555

444
444
444

333333333
222222222 |||||||||

Tretja Mojzesova knjiga ali Levitik, latinsko Leviticus, grško Λευιτικόν,

hebrejsko Vajikra, ,ויקרא! iz prvih besed knjige (Poklical je). V vsakdanjem

življenju pravimo, da beremo ali pojemo levite, če nekoga oštevamo ali

opominjamo zaradi njegovega neetičnega ravnanja. Ime Levitik je knji-

ga dobila po levitih, duhovnikih iz Levijevega rodu. Levi je bil eden od

dvanajstih Jakobovih sinov. Ta knjiga je zbirka zakonov, ki urejajo obredje,

bogočastje in življenje sploh.

Četrta Mojzesova knjiga, slovensko in latinsko Numeri, grško Ἀριθμοί,

hebrejsko Bemidbar, ,במדבר! po prvih besedah knjige (V puščavi). Zaradi

nespoštovanja božjih zapovedi so bili Izraelci kaznovani in so se morali

kar štirideset let klatiti po puščavi. Med tem so se dvakrat prešteli, zato

ima knjiga naslov Numeri.

Beseda Sittim, ki jo srečamo v Eksodusu v zvezi z nekim lesom, se po-

javi v tej knjigi v . poglavju, v prvi vrstici. Navajamo Dalmatinov pre-

vod:





Inu Israel je prebival v’Sittimi, inu ta folk se je sazhel kurbati

s’Hzherami teh Moabiterjeu.

Dalmatin uporablja v zvezi s šesto božjo zapovedjo tudi precej vul-

garne izraze, ki so bili takrat v splošni rabi.

Od kod Moabiterji? Če hočemo to izvedeti, se moramo vrniti k Lotu,

Abrahamovemu nečaku, ki se je s svojo ženo in hčerama rešil iz pogubljene

Sodome. Nihče naj bi se na begu ne oziral nazaj, ko je gorelo mesto. Žal

pa se je spozabila Lotova žena. In zgodilo se je (Gen , –):

Tedaj je GOSPVD pustil Shveplu inu Ogin deshiti od GOSPVDA

is Nebes doli, inu je taista Mésta svèrnil, inu vse teiste kraje, inu

vse te, kir so vtéhistih Méstih prebivali, inu kar je is Semle bilu

sraslu. Inu njegova Shena se je osèrla nasaj, satu je ona k’enimu

solnimu stebru postala.

Tako je Lot ostal brez žene in moških potomcev. V Sodomi sta njegovi

hčeri sicer že imeli izbranega vsaka svojega fanta, ki pa nista bila oteta

pogubi, kajti (Gen , ):

Natu je Lot vunkaj shàl, inu je govoril s’svojemi Setmi, kateri bi

bily iméli njegove Hzhere vseti, inu je djal: Vstanite, inu pojdite

vun is tiga mejsta: Sakaj GOSPVD hozhe letu Méstu konzhati.

Ali njegovi Setje so letu le sa en sméh dèrshali.

Da Lotov rod ne bi popolnoma propadel, pa je bilo tako poskrbljeno (Gen

, –):

Lot pak je gori shàl is Zoare, inu je ostal na Gorri s’svojema

obadvéma Hzherama. Sakaj on se je bal ostati v’Zoari. Satu

je on v’eni jami s’svojema obéma Hzherama ostal. Tedaj je ta

starisha rekla htej mlajshi: Naju Ozha je star, inu nej obeniga





Mosha na Semli, kateri bi k’nama noter shál, po vsiga Svitá

shegi. Taku pojdi, dajve naju Ozhetu Vina pyti, inu leshive pèr

njemu, de od naju Ozheta Séme ohranive.

Tako sta tudi storili, ena prvo noč, druga naslednjo. Zgodilo se je natanko

tako, kakor je bilo pričakovati (Gen , –):

Taku ste obadvej Lotove Hzhere od svojga Ozheta pozhele. Inu

ta starisha je eniga Synu rodila, inu ga je imenovala Moab: Od

tiga Prido Moabiterji, do danashniga dne. Inu ta mlajsha je tudi

eniga Synu rodila, inu ga je imenovala, tu déte Ammi: od tiga

prido Ammonovi otroci, noter do danashniga dne.

Nato pa še v . poglavju, v . vrstici:

Ony so pak legli od BetIsimote, do Abel Sitim, v’Moabiterskim

Puli.

Abel haŠitim, hebrejsko !Mהשטי ,אבל je bil kraj, kjer so Izraelci po izhodu

iz Egipta zadnjič taborili, preden so prekoračili reko Jordan, hebrejsko

Nahar ha-Yarden, !Nהירד ,נהר arabsko Nahr al-Urdun, 	
àXP
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obljubljeno deželo. To je malo severneje od izliva Jordana v Mrtvo morje.

Mrtvo morje je v Bibliji imenovano Slano morje. Dalmatin v Gen , 

prevede:

Lety so vsi vkup prishli v’ti dolini Siddim, ker je sdaj slanu

Morje.

Geografsko je Mrtvo morje slano jezero. Delita si ga Jordanija in Izrael.

Gladina jezera leži okoli m pod gladino Sredozemskega morja. Slanost

ali saliniteta vode Mrtvega morja je približno sedemkrat večja kot slanost

običajne morske vode v Jadranskem morju.





V hebrejščini je Mrtvo morje Jam haMelah, המלח! Mי, kar pomeni jezero

soli. V arabščini je Mrtvo morje Bahr al-Majit, �
I

�
J
ÒË @ QjK. , kar pomeni morje

smrti, pa tudi Bahr Lut,  ñË QjK. , kar pomeni Lotovo morje. Antični ge-

ografi so ga v grščini imenovali Θάλασσα ἡ νεκρά.

Zakaj Lotovo morje? Lot je bil Abrahamov nečak in je prebival v Sodo-

mi, ki jo je Bog skupaj z Gomoro zaradi pregrešnosti pokončal. Sodoma in

Gomora pa sta stali v bližini Mrtvega morja. Lot je kot edini pravični bil z

ženo in hčerama rešen iz Sodome. Dalmatinov prevod Gen , –:

Kadar je vshe sarja gori shla, sta ta Angela rekla Lotu, de bi hitil,

inu sta djala: Vstani, vsami tvojo Sheno, inu tvoje dvej Hzhere,

katere so letu vprizho, de ti tudi nebosh konzhan, v’pregrehi

tiga Mésta. Kadar se je on pak mudil, sta ona popadla njega,

inu njegovo Sheno, inu te dvej Hzhere sa roko, satu, ker se je

GOSPVD njega shonal, inu sta ga vunkaj ispelala, inu sta ga

s’vunaj pred Méstom pustila.

Omenjeni Abel haŠitim ne pomeni nič drugega kot akacijev gaj. Kaže,

da je bilo tam nekoč dovolj lesa in da je tisti les za gradnjo skrinje zaveze

in oltarja bilo moč dobiti v Šitimu.

Po Mojzesovi smrti je Izraelce vodil Jozue, po katerem se imenuje šesta

knjiga Starega testamenta, knjiga, ki neposredno sledi Peteroknjižju. Sit-

tim se pojavi v Jozuetovi knjigi dvakrat, na začetku drugega in tretjega

poglavja. Dalmatinov prevod:

Iosua pak, Nunou Syn, je bil dva Shpegarja skrivshi poslal od

Sittima, inu je k’nyma rekàl: Pojdita inu ogledajta to Deshelo,

inu Ieriho.

Inu Josva je v’jutru sguda vstal, inu ony so shli is Sittima, inu

so prishli k’Iordanu, on inu vsi Israelski otroci, inu so ondukaj

ostali zhes nuzh, prejden so zhes shli.





Abel-Sittim je bil na vzhodnem bregu reke Jordan nasproti Jerihi, he-

brejsko ,יריחו! arabsko Ariha, AjK
P

@. Danes je Abel-Sittim v Jordaniji. Kjer

je bil Abel-Sittim, pa je sedaj El-Kefrein, v arabski pisavi 	áK
Q
	
®ºË@. Besedo

Sittim srečamo tudi pri preroku Joelu med zadnjimi vrsticami:

v’Temistim zhassu bodo Gorre s’slatkim Vinom kapale, inu Hribi

potekó s’Mlekom, inu vsi potoki v’Iudi polni vodé potekó, inu

ena isvir vunkaj pojde od GOSPODNIE hishe, ta bo to réko Sit-

tim resmakala.

Dalmatinov prevod ni popolnoma jasen. Novejše besedilo pravi:

Tisti dan se bo zgodilo: Z gora bo kapljalo sladko vino in s hri-

bov bo teklo mleko. Po vseh Judovih strugah bodo tekle vode,

studenec bo izviral iz hiše GOSPODOVE in namakal dolino

Šitím.

Tudi prerok Mihej, tudi Miha, v . poglavju in . vrstici omenja Sittim:

Moj folk, spumni vsaj tu, kaj je Balak, Moabiterski Krajl, v’misli

imèl, inu kaj je njemu Bileam, Peorou syn odguvoril, od Sittima

notèr do Gilgala, pèr katerim bi vy pazh le iméli merkati, koku

je vam GOSPVD vse dobru sturil.

Pisava ni enotna; enkrat Dalmatin piše Sittim z dvema “t”, enkrat z

enim. Moderni prevodi uporabljajo pisavo Šitim.

Peta Mojzesova knjiga, Devteronomij, latinsko Deuteronomium, grško

Δευτερονόμιον, hebrejsko Devarim, !Mדברי, po prvi besedi knjige (Besede).

Mojzes pripravlja Izraelce za osvojitev Obljubljene dežele. S pogostimi

govori jih uči, kako naj se obnašajo, da jo bodo res dobili, sam pa jo je

videl le od daleč, ker je prej umrl.





Grško ime knjige je nastalo iz vrstilnega števnika δεύτερος, kar pomeni

drugi, naslednji, in samostalnika ὄνομα, kar pomeni ime, naziv, beseda. Iz

prve sta v fiziki delcev izpeljani besedi devterij in devteron. Devteronomij

pogosto prevajajo v Ponovljena postava.

Omenjeni Gilgal, hebrejsko ,גלגל! je kraj blizu Jerihe, kjer so Izraelci po

prečkanju Jordana prvič taborili. Bog je poskrbel, da so šli čez strugo po

suhem, tako da je za nekaj časa reko zajezil z zemeljskim usadom. Gilgal

pomeni nekaj okroglega, kar se da kotaliti, morda kolo. Prvič se omenja,

če beremo Biblijo od začetka, ravno v Devteronomiju, . poglavje, .

vrstica. V Dalmatinovem prevodu:

. . . v’tej desheli téh Kananiterjeu, kir na raunim puli prebivajo,

pruti Gilgali zhes, pèr tem Borshtu More.

V spomin na prečkanje Jordana je Jozue dal postaviti  kamnov. Iz

vsakega rodu po en mož je moral iz struge odnesti po en kamen na dogo-

vorjeno mesto. V poštev so prišli kamni, na katerih so stali duhovniki, ki

so nosili skrinjo zaveze. V strugo pa so postavili druge kamne na mesta,

kjer so hodili duhovniki nesoč skrinjo zaveze. V Jozuetovi knjigi v .

poglavju,  vrstici piše:

Inu Iosua je gori postavil te dvanajst kamene v’Gilgali, katere

so ony is Iordana bily vsdignili, . . .

Število dvanajst v Bibliji nastopa kar pogosto, na primer dvanajst Izra-

elovih rodov, dvanajst kamnov iz Jordana, dvanajst studencev v Elimu,

dvanajst apostolov. Poleg tega imamo dvanajst zodiakalnih znamenj (oven,

bik, dvojčka, rak, lev, devica, tehtnica, škorpijon, strelec, kozorog, vodnar,

ribi), dvanajst astroloških znamenj, dvanajst mesecev v letu, dan so delili

na  ur. Astrološka znamenja so x, c, v, b, n, m, X, C, V, Z, N, M.





Število 12 je sestavljeno, ker je 12 = 22·3. Leži neposredno med praštevi-

loma 11 in 13: 11 < 12 < 13. Delitelji števila 12 so 1,2,3,4,6,12. V

petiškem in enajstiškem številskem sestavu je 12 palindromno število:

12 = [22]5 = [11]11, ker je 12 = 2 · 5 + 2 = 1 · 11 + 1. Je tudi vsota treh za-

porednih naravnih števil, ker je 12 = 3 + 4 + 5, in tretje petkotniško število

(slika ). Po formuli na strani  je:

V
(5)
3 = P3 = T3 + (5− 3)T2 =

3 · 4
2

+ 2 · 2 · 3
2

= 6 + 6 = 12.

Slika : Tretje petkotniško število

Ni znano, kako je Jozue ukazal razporediti  kamnov. Denimo, da

jih je dal postaviti v krog v enakih razdaljah, tako da so sestavljali oglišča

pravilnega dvanajstkotnika. Oglišča lahko med seboj povežemo po nekem

redu. Eno oglišče izberemo za prvo, potem pa gremo v dogovorjeni smeri

naokrog in oglišča povezujemo. Dobimo tako imenovane cirkulante na

dvanajstih točkah, ki jih označimo s C12(k). Pri tem k pomeni, za koliko

oglišč se vsakokrat pomaknemo naprej. Smiselno je vzeti za k števila od 

do . Na sliki  imamo cirkulante C12(2),C12(3) in C12(5).

V prvem primeru cirkulant razpade na dva C6(1), v drugem pa na tri

C4(1).





Slika : Cirkulanti C12(2),C12(3) in C12(5)

Število  je primerno tudi za osnovo številskega sestava, v katerem za-

pisujemo števila po principu mestnega zapisa. Tak sistem je dvanajstiški.

V za namen moramo imeti  števk. Najenostavneje je desetim običa-

jnim desetiškim števkam dodati še dve: za deset (A) in enajst (B). Primer

dvanajstiških števk bi lahko bil

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B.

Nekaj prednosti ima dvanajstiški sistem že zato, ker ima  več delitel-

jev (1,2,3,4,6,12) kot  (1,2,5,10). Število  bi s prej predlaganimi

dvanajstiškimi števkami zapisali kot [1201]12. Preizkus: 1 · 123 + 2 · 122 +

1 = 2017. Sčasoma bi se zapisa navadili in pisali kar . Za zapis z

besedami pa bi si morali izmisliti nove izraze. Kako zapisati dano število

z dvanajstiškimi števkami? Število delimo z  in zapišemo količnik ter

ostanek. Nato naredimo enako s količnikom. To ponavljamo, dokler gre.

Dobljeni ostanki, zapisani v obratnem vrstnem redu, je dvanajstiški zapis.

Za primer vzemimo število :

13677 : 12 = 1139 ostane 9;

1139 : 12 = 94 ostane 11 = B;

94 : 12 = 7 ostane 10 = A;





7 : 12 = 0 ostane 7.

Torej je 13677 = [7AB9]12. Preizkus: 7 · 123 + 10 · 122 + 11 · 12 + 9 = 13677.

Ostanke štetja v dvanajstiškem sistemu najdemo v nekaterih jezikih, v

katerih beseda za enajst ne nima povezave z ena. Navedimo nekaj primerov

za števnika deset in enajst: Nemščina zehn, elf, angleščina ten, eleven,

danščina in norveščina ti, elleve, nizozemščina tien, elf, švedščina tio, elva,

islandščina tíu, ellefu, frizijščina ten, alve.

Možno je, da so ljudje nekoč namesto na prste šteli s palcem ene roke

členke preostalih prstov na roki. Teh členkov je ravno . Nekateri narodi,

na primer Maji v Srednji Ameriki, so vzeli za osnovo številskega sistema

, ker imajo zdravi ljudje  prstov na rokah in nogah. Nekateri jeziki

imajo za prst na nogah poseben izraz. Nemci imajo Zehe na nogah, Finger

pa na rokah.

Število štirideset v Bibliji nastopa večkrat, na primer: pred vesoljnim

potopom je deževalo  dni in  noči, prav toliko je trajal sam potop,

Mojzes je bil  dni na gori Sinaj, Izraelci so bili  let v puščavi po odhodu

iz Egipta v obljubljeno deželo, Kralj David je vladal  let, Kristus se je

postil  dni v puščavi.

Število 40 je sestavljeno, ker je 40 = 23·5. Leži neposredno med praštevi-

loma 37 in 41: 37 < 40 < 41. Delitelji števila 40 so 1,2,4,5,8,10,20,40.

V trojiškem, sedmiškem in devetiškem številskem sestavu je 40 palin-

dromno število: 40 = [1111]3 = [55]7 = [44]9, ker je 40 = 1 · 33 + 1 · 32 +

1 ·3 + 1 = 5 ·7 + 5 = 4 ·9 + 4. Je tudi vsota štirih zaporednih naravnih števil,

ker je 40 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10, vsota dveh kvadratov, ker je 40 = 22 + 62, in

četrto osemkotniško število (slika ). Po formuli na strani  dobimo:

V
(8)
4 = T4 + (8− 3)T3 =

4 · 5
2

+ 5 · 3 · 4
2

= 10 + 30 = 40.





Slika : Četrto osemkotniško število

 Bohoričica

Pisavo, ki so jo uvedli naši protestantski pisci, so po Adamu Bohoriču za-

čeli v prvi polovici . stoletju imenovati bohoričica. Takrat sta se pojavili

čudni pisavi dajnčica na vzhodnem Štajerskem in metelčica, imenovani

po Petru Dajnku (–) in Francu Serafinu Metelku (–).

Uporabljali so ju kar nekaj let, a se nista prijeli. Posebnost teh dveh pisav

je več novih črk, zlasti za sičnike in šumnike. Na srečo je sredi . sto-

letja na Slovenskem in Hrvaškem bila sprejeta gajica, imenovana po Ljude-

vitu Gaju (–). Uporabljamo jo še danes. Prve Prešernove Poezije

() so bile že natiskane v gajici, posamezne pesmi pa je pesnik pisal in

objavljal že prej, v bohoričici.

Kljub vsemu pa je bohoričica odigrala svojo pomembno vlogo v sloven-

ski književnosti. V uporabi je bila skoraj  let. Glavni problem je bil

vseskozi, kako pisati slovenske sičnike in šumnike. Danes se nam zdi ne-

razumljivo, zakaj. Morda zaradi nemščine in latinščine, v katerih včasih

nihamo med glasovoma “s” ali “z”.

Najmanj težav je bilo z glasovoma “c” in “č’, ki so ju vseskozi zapisovali

z “z” ali “Z” oziroma z “zh” ali “Zh” ali “ZH”, odvisno od potrebe. Zato





se je zapisoval in podpisoval naš matematik, pedagog in pisec učbenikov,

Franc Močnik (–) kot Franz Mozhnik, po uvedbi gajice pa samo

še kot Franc Močnik.

Glas “s” naj bi se zapisoval s “s”, kurzivno s “s ”, kot velika začetnica

pa s “S”, glas “š” naj bi se zapisoval s “sh”, kurzivno s “sh”, kot velika

začetnica pa s “Sh”, s “SH” pa v besedi, ki je pisana z velikimi črkami.

Glas “z” naj bi se zapisoval s “s”, kot velika začetnica pa s “S”, glas

“ž” naj bi se zapisoval s “sh”, kot velika začetnica pa s “Sh”, s “SH” pa v

besedi, ki je pisana z velikimi črkami.

Takoj opazimo težavo, ker “S” lahko označuje glasova “s” in “z”, “Sh”

in “SH” pa “š” in “ž”. Bralec je moral pogosto iz vsebine ugotavljati, za

kateri glas gre. Na srečo takih primerov ni bilo veliko. Kaže, da v starih

časih niso dobro razlikovali med “s” in “z” ter med “š” in “ž”. Ko se je ta

čut nekoliko izostril, je padel celo predlog, da bi glasova “s” in “š” pisali

kurzivno, če ju je bilo treba zapisati z veliko začetnico, na primer: "Sora"

(Sora), "Sora" (Zora,) "Shaliti" (Šaliti), "Shaliti" (Žaliti), “Shara" (Šara), "Sha-

ra" (Žara), “Sobar" (Sobar), "Sobar" (Zobar). S tem pa je nastala težava

v pisanju obširnejšega besedila v kurzivi. Našla pa se je boljša rešitev:

glasova “s” in “š” so začeli označevati z nekakšno vejico pred “S”, “Sh” in

“SH”, to se pravi “ ,S”, “ ,Sh”, “ ,SH”. Kasneje so to vejico premestili pod “S”,

in sicer takole: “S, ”, “S, h” in “S, H”.

Oglejmo si primera verzov našega največjega pesnika, Franceta Prešerna

(–), v pesmi Dekletam, Illyrisches Blatt ():

Padala v’ pushávi mana

Israelze je redíla;

Zhe ni kmalo bla pobrána

,Se sastónj je rastopíla.

Takrat je bilo v modi, da so vse verze začenjali z veliko začetnico. In še





,Sonetni venez, drugi sonet, Illyrisches Blatt ():

Ran mojih bó spomínj in tvoje hvale

Glasíl ,Slovénzam se prihódnje zhase,

Ko mi na sgodnim grobi mah poráse,

V njim bodo sdajne bolezhíne spale.

In tèrdiga serzá devíze sale,

Ko poslushále bodo pesmi glase,

,Spokórile se bodo in shle va–se,

Svestó ljubésen bodo bòlj sposhtvále.

Vreména bodo Kranjzam se sjasníle,

,Slovénskim pevzam milshi svesde s’jale,

In pésmi bòlj slovézhe se glasíle;

Vundèr té bodo morebít’ ostále

Med njimi, ker njih poesíje míle

Imele vse so v serzi svoje kale.

V obeh primerih opazimo doslednost pisanja sičnikov in šumnikov.

Franc Močnik je matematične učbenike in didaktična navodila pisal v nem-

ščini, nato so jih prevajali v vse jezike narodov, katerim je vladal Dunaj,

tudi v slovenščino. Tak je prevod naslovnice ene prvih Močnikovih knjig:

NAPELJEVANJE

IS

GLAVE POS, HTEVATI

sa

pervi klas ljudskih shol

v’ z. kr. dershavah

Veljá nesvésan . . .  Kr. C. M.

— svésan . . .  Kr. C. M.





S, zesarskiga kraljeviga apostolskiga velizhastva pra-

vizo, inu s’ dovolenjem duhovne oblasti

Na Dunaji

V’ salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve

per sv. Ani v’ Jánesovih ulizah.

.

V času osamosvajanja Slovenije okoli leta  se je pojavila zamisel,

da bi opustili pisanje šumnikov “č, š, ž” in prešli na dvočrkovja “ch, sh,

zh”. Ta čas sovpada tudi z računalniškim opismenjevanjem in bile so

težave, ker tipkovnice in računalniki šumnikov niso poznali. Toda precej

hitro je računalništvo tako napredovalo, da je ta problem odpadel. Še več,

dobili smo možnost, da lahko ob računalniku pišemo v več črkopisih in da

imamo na razpolago črkovalnike, ki nam preverjajo pravilnost zapisa zelo

veliko besed.

Nekaj težav bi nastalo pri zgoraj predlaganih dvočrkovjih z besedami,

ki vsebujejo črkovni kombinaciji “sh, zh” (“ch” najbrž ni problem), na

primer: shoditi, izhajati, brezizhoden. Teh seveda ne bi brali šoditi, iža-

jati, brezižoden. Morda bi jih morali zapisati kot s-hoditi, iz-hajati, breziz-

hoden ali morda s’hoditi, iz’hajati, breziz’hoden.

Za ilustracijo si poglejmo, kako bi bil videti delček I. ustave samostojne

Republike Slovenije, ki je bila sprejeta decembra , napisan v pravilni

bohoričici.

. zhlen

(isobrasba in sholanje)

Isobrashevanje je svobodno. Osnovnosholsko isobrashevanje je

obvesno in se finanzira is javnih sredstev. Drshava ustvarja mosh-

nosti, da si drshavljani lahko pridobijo ustresno isobrasbo.





Vsekakor bi bilo to mnogo bolje, kot da bi morali pisati in brati gotico

ali glagolico:

57. zhlen

(iŊobraŊba in sholanje)

IŊobraŊhevanje je svobodno. Osnovnosholsko iŊobraŊhevanje je obveŊno

in se finanzira iŊ javnih sredstev. DrŊhava ustvarja moŊhnosti, da si

drŊhavljani lahko pridobijo ustreŊno iŊobraŊbo.

l. �len

(Izobrazba in �olanje)

Izobraevanje je svobodno. Osnovno�olsko izobraevanje

je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Drava

ustvarja monosti, da si dravljani lahko pridobijo

ustrezno izobrazbo.

Leta  so se v nemških šolah še učili uporabljati gotico, seveda tudi

staro tekočo pisavo Kurréntschrift. V latinščini currere pomeni teči. Na

sliki () piše: Brot, Bruder, Bein, Arm. Wir lesen im Buche. Das Blei ist

schwer. Die Feder ist leicht. Das Blut ist rot. Das Gras ist grün.

V taki pisavi je na primer pisal naš Franc vitez Močnik (–),

šolski nadzornik, pedagog in pisec številnih učbenikov, Ministrstvu za uk

in bogočastje na Dunaju ob lepi modri Donavi o stanju ljudskih šol na

Kranjskem okoli leta .

Tudi slovenski misijonar, škof, popotnik, slovničar in kandidat za svet-

nika, Friderik Irenej Baraga (–) je pisal in izdajal knjige v bo-

horičici. Zadnja desetletja svojega bogatega življenja je deloval ob velikih

severnoameriških jezerih med Indijanci plemen Očipve in Otava, katerim

je utemeljil knjižni jezik, napisal molitvenike in sestavil slovar.





Slika : Kurréntschrift

Slika : Platnice Baragove knjige Dushna pasha

 Citati iz Geneze

V Brižinskih spomenikih, napisanih okoli leta , zasledimo samo štev-

nika edin v pomenu eden, en, edin in tri.





Poglavja Dalmatin številči z rimskimi številkami. Številko štiri ne piše

s IV, ampak s IIII. Slovensko pisavo in štetje omenja tudi polihistor Janez

Vajkard Valvasor (–) v svoji Slavi vojvodine Kranjske, in sicer v

šesti knjigi. Malo ga jezi, da za tisoč uporabljajo Kranjci besedo taushènt

namesto jeser.

Adam Bohorič se v svoji slovnici Articæ horulæ succisivæ, ki je preti-

rano napisana po vzoru Melanchthonove latinske slovnice, dotakne tudi

števnikov in pisanja števil. Filip Melanchthon (–) je bil nemški

verski reformator, teolog in filozof, profesor na univerzi v Wittenbergu,

Luthrov tesni sodelavec. Bohorič v Articæ horulæ succisivæ posebej obrav-

nava vsako vrsto števnikov.

Prve tri glavne števnike zapiše za vse tri spole takole: en, ena, enu,

dva, dvej, dvuja, tri, tri, truja. Sledijo tako, kot običajno štejemo še danes:

shtiri, pet, shest, sedem, ossem, devet, deset, edennajst, dvanajst, trinajst. Sledijo:

dvajseti, trideset, shtirideset, petdeset, shestdeset, sedemdeset, ossemdeset, devetde-

set, stu, dvejstu, devetstu, taushent. Vmesnih glavnih števnikov ni zaslediti,

iz vrstilnih pa lahko sklepamo, da so na primer za petindvajset, šestin-

trideset zapisali pet inu dvajseti, shest inu trideset, po nemškem vzorcu (sech-

sunddreißig).

Tudi vrstilni števniki se v bistvu niso do danes dosti spremenili: pèrvi,

drugi, tretji, zheterti, osèmnajsti, dèvetdeseti. Zanimivo je, da na primer

vrstilni števnik enaintrideseti Bohorič zapiše kot pèrvi inu trideset. Žal je

o števnikih napisal premalo, da bi lahko z gotovostjo rekonstruirali, kako

naj bi jih dejansko zapisovali z besedami. Dalmatin jih je v Bibliji zapiso-

val, kakor je vedel in znal.

Bohoriču so se zdeli pomembni tudi razni izrazi, izpeljani iz števnikov:

ena guba, enovit, enojen, nesestavljen, simpleks, dvej gubej, dvojen, dvogub,

dvostrok, dvolik, dupleks, tri gube, trojen, trogub, tripleks. Pa tudi iz

števnikov izpeljani samostalniki: tretják, zhèterták, peták, shesták, sedmák,





osmák, deveták, deseták. Celo nekaj priimkov smo dobili iz njih. Dalmatin

se ni popolnoma držal Bohoričeve pisave. Pogosteje je pisal ss namesto s,
pa tudi naglasna znamenja je uporabljal pogosteje.

Bohorič obravnava tudi pisanje rimskih in grških ter celo nekdanjih

glagolskih številk. Številke od  do  so bile v glagolici po vrsti take:

A B V G D E � 9 Z

To pomeni, da so uporabili analogen sestav kot Grki, ki so uporabljali

svoj alfabet. Bohorič tudi sicer o tem piše, samo da uporablja popolnoma

druge simbole, kot smo jih navajeni. Grški alfabetični številski sestav je

uporabljal grške črke s prečko:

α β γ δ ε ϛ ζ η θ

Desetice , , . . . ,  v glagolici so bile po vrsti takšne:

Y I J K L M N O P

Ustrezne grške številke so bile:

ι κ λ μ ν ξ ο π ϙ

Stotice , , . . . ,  v glagolici pa so bile po vrsti takšne:

R S T U F H Q � C

Za  so pisali �, za  pa �.

Ustrezne grške številke za stotice so bile:

ρ ς τ υ φ χ ψ χ ϡ





V hebrejščini so prvih devet številk pisali s hebrejskimi črkami (od

desne na levo):

ט! ח ז ו ה ד ג ב א

desetice kot

צ|! פ| ע ס נ| מ| ל כ| י

in stotice kot

!Z P N M K ת| ש ר| ק

Nemški filozof, matematik, fizik, pravnik, zgodovinar, jezikoslovec,

knjižničar in diplomat, Gottfried Wilhelm Leibniz (–), se je za-

nimal za Dalmatinov prevod Biblije. Leibniz je uvedel integralski znak∫
, kakršnega uporabljamo še danes. Zapis

∫
y dx je interpretiral kot vsoto

vseh ipsilonov, v latinščini summa omnium y, in prvo črko besede summa,

ki so jo zapisovali v njegovem času kot summa, je postala integralski znak.

Določeni integral pozitivne funkcije na intervalu [a,b] pomeni ploščino

lika pod grafom te funkcije nad intervalom [a,b] v pravokotnem karte-

zičnem koordinatnem sestavu, ki ga je uvedel René Descartes (–),

in Leibniz je to doživljal kot vsoto ordinat y vseh točk na grafu (slika ).

Vse ordinate kot daljice namreč pokrijejo ves omenjeni lik.

Slika : Določeni integral

Beseda integral prihaja iz latinščine. V tem jeziku je integer, integra,

integrum pridevnik z več pomeni, med drugim tudi nepoškodovan, ne-





ranjen, neoslabljen, krepek, čil, nezmanjšan, lahko bi rekli tudi cel. V

srednjem veku se je razvil pridevnik integralis v pomenu pripadajoč celoti.

Iz besede integralis smo potem dobili integral. V angleščini so cela števila

kar integers, v latinščini pa numeri integri.

Navedli bomo citate, ki vsebujejo izraze, povezane s štetjem, iz Dal-

matinovega prevoda Geneze. Zapis nekaterih besed v originalu ni vedno

isti. Morda gre za pomote, katerim se je glede na obilno besedišče težko

izogniti. Iz besedila tudi razberemo, kako so nekoč pregibali besede, kak-

šen besedni vrstni red so uporabljali, koliko se besede razlikujejo od dana-

šnjih, katere izposojenke so ostale neprevedene itd. Nekateri običajni

samostalniki so po nemškem vzoru pisani z veliko začetnico, ni pa se pre-

vajalec tega dosledno držal.

Dalmatin žal ni oštevilčil posameznih vrstic, kot to delajo danes, ko na

primer zapišemo Gen ,  ali pa  Mz , , kar pomeni Geneza oziroma

prva Mojzesova knjiga, . poglavje, . vrstica. Zato v nadaljevanju ne

bomo navajali, niti kje je posamezen citat niti v katerem poglavju od vsega

petdesetih ga najdemo. Če pa bo cenjeno bralko ali spoštovanega bralca

tako zelo zanimalo, kje kaj piše, naj si vzame Biblijo v roke in poišče us-

trezno besedilo. Biblija je namreč besedilo, ki ga je treba brati in ne le

o njem tako na počez razpravljati in ponavljati stvari, o katerih so pisali

drugi.

Inu je is vezhera inu jutra bil pèrvi dan.

Inu je is vezhera inu jutra bil drugi dan.

Inu je is vezhera inu jutra bil tretji dan.

Inu je is vezhera inu jutra bil zhetèrti dan.

Inu je is vezhera inu jutra bil peti dan.

Inu je is vezhera inu jutra bil shesti dan.

Inu taku je Bug na sedmi dan dopèrnessel svoja della, katera





je sturil, inu je pozhival na sedmi od vseh svojh dél, katera je on

sturil. Inu Bug je sedmi dan shegnal, inu ga je posvetil, . . .

Inu ena Voda je shla is Edena, k’resmakanju taisti Vèrt, inu

se je tamkaj delila v’shtiri poglavite Vodé: . . .

Tej drugi vodi je ime Gihon, . . .

Tretji Vodi je ime Idekel, . . .

Inu zhetèrta Voda je Phrat.

Nikar, temuzh kateri kuli Kaina vbye, ta ima sedemkrat

maszhovan biti.

Lameh pak si je vsel dvej Sheni, eni je bilu ime Ada, tej

drugi Cilla.

Kain ima sedemkrat maszhovan biti, Lameh pak sedem inu

sedemdesset krat.

Inu Adam je bil star stu inu trydesset lejt, inu je rodil eniga

Synu, kateri je njegovimu Pildu bil podoben, inu ga je imenoval

Seth. Inu Adam je potle she shivèl ossemstu lejt, inu je rodil

Synuve inu Hzhere, de je vsa njegova starost bila devetsstu inu

trydesset lejt, inu je vmèrl.

Seth je stu inu pet lejt star bil, inu je rodil Enosa. Inu je potle

shivèl ossemstu inu sedem léjt, inu je rodil Synuve inu Hzhere,

de je vsa njegova starost bila, devetsstu inu dvanajst lejt, inu je

vmèrl.

Enos je bil star devetdesset lejt, inu je rodil Kenana. Inu je

potle shivèl ossemstu inu petnajst lejt, inu je rodil Synuve inu

Hzhere, de je vsa njegova starost bila devetsstu inu pet lejt, inu

je vmèrl.

Kenan pak je bil star sedemdesset lejt, inu je rodil Maha-

laleela. Inu je potle shivèl ossemstu inu stiridesset lejt, inu je

rodil Synuve inu Hzhere, de je vsa njegova starost bila devetstu





inu desset lejt, inu je vmèrl.

Mahalaleel je star bil pet inu shestdesset lejt, inu je rodil

Iareda. Inu je potle shivèl ossemstu inu trydesset lejt, inu je

rodil Synuve inu Hzhere, de je vsa njegova starost bila ossemstu

inu pet inu devetdesset lejt, inu je vmèrl.

Iared je bil star stu, dvej inu shestdesset lejt, inu je rodil

Enoha. Inu je potle shivèl osemstu lejt, inu je rodil Synuve inu

Hzhere, de je vsa njegova starost bila devetstu, inu dvej inu

shestdesset lejt, inu je vmèrl.

Enoh je bil star pet inu shestdesset lejt, inu je rodil Ma-

tusala. Inu kadar je Enoh Matusala bil rodil, je on en bogabo-

jezh leben pelal, trystu lejt, inu je rodil Synuve inu Hzhere, de

je vsa njegova starost bila, trystu pet inu shestdesset lejt.

Matusalah je bil star stu inu sedem inu ossemdesset lejt, inu

je rodil Lameha. Inu je potle shivel sedem stu, inu dvej inu

ossemdesset lejt, inu je rodil Synuve inu Hzhere, de je vsa nje-

gova starost bila, devetstu inu devet inu shestdesset lejt, inu je

vmèrl.

Lameh je bil star stu, dvej inu ossemedesset lejt, inu je rodil

eniga Synu, inu ga je imenoval Noah, . . .

Inu Lameh je shivèl potehmal, kadar je on Noaha bil rodil,

petstu inu pet inu dvajseti lejt, inu je rodil Synuve inu Hzhere.

De je vsa njegova starost bila sedemstu inu sedem inu sedemdes-

set lejt, inu je vmèrl.

Noah je bil petstu lejt star, inu je rodil Sema, Hama, inu

Iepheta.

Iest hozhem nym she odlog dati, stu inu dvajseti lejt.

Inu je rodil try synuve, Sema, Hama, inu Iapheta.

Sturi si eno Barko is Smrekoviga lessá, inu sturi vnjéj predéle,





inu jo sasmoli s’smoló, snotraj inu s’vunaj, inu jo letaku sturi:

Trystu komulzou bodi dolga ta Barka, petdesset komulzou shi-

roka inu trydesset komulzou vissoka.

Enu oknu sturi tej barki osgoraj en komulz veliku. Dauri

v’srédi te barke postavi, na nje strani, inu v njéj try pode sturi,

edàn sdolaj, ta drugi v’srédi, ta tretji osgoraj.

Inu ti imash v’to Barko djati vse Svirine, od vsakiga en par,

eniga samza inu eno samizo, de shive ostaneo pèr tebi.

Vsami k’sebi od vsake zhiste Shivine, vselej sedem inu sedem,

eniga samza inu njegovo samizo. Od nezhiste Shivine pak vselej

en par, samza inu njegovo samizo. Od Ptiz pod Nebom tudi

sedem inu sedem, samza inu njegovo samizo, de shivu ostane

na vsej Semli. Sakaj zhes sedem dny hozhem jest pustiti deshiti

na Semlo, shtiridesset dny, inu shtiridess et nozhy, . . .

On je pak tedaj sheststu lejt star bil, kadar so Vodé tiga Po-

topa prisle na Semlo.

Od zhiste Shivine, inu od nezhiste Shivine, inu od Ptiz, inu

od vséh Zhèrvou na Semli, je vselej dvuje vkup shlu k’Noahu

v’Barko, en samez inu ena samiza, kakòr je Bug Noahu bil sapové-

dal.

Inu kadar je bilu sedem dny minilu, so Vodé tiga Potopa

prishle na Semlo.

Kadar je Noah bil sheststu lejt star, na sedemnajsti dan dru-

siga Mésza, tu je na ta dan, v’katerim so se predèrli vsi Studenci

te velike globoszhine: Inu Nebeska ukna so se odpèrla, inu je

deshilu na Semlo shtiridesset dny inu shtiridesset nozhy.

Vse kar je moglu lejtati, inu kar je peruti imélu, tu je vse

k’Noahu shlu vto Barko, vselej dvuje vkup, . . .

Tedaj je prishàl Potop shtiridesset dny na Semlo, . . .





Petnajst komulzeu vissoku je shla Voda zhes gore, katere so

bile pokrivene.

Inu Vodé so na Semli stale stu inu petdesset dny.

Inu Vodé so se vèrnile is Semle, sem inu tja odtékajozh, inu

so sazhele manshe pèrhajati, zhes stu inu petdesset dny.

Na sedemnajsti dan, sedmiga Mésza, se je ta Barka doli pusti-

la na Gorre Ararat. Vodé pak so odtékale inu vpadale, noter do

dessetiga Mésza. Na pèrvi dan dessetiga mésza so se vèrhi téh

Gor vidili. Zhes shtiridesset dny je Noah oknu te Barke odpèrl,

kateru je on bil sturil, inu je pustil vunkaj letéti eniga Vranu,

kateri je vselej sem tàr tam létal, dokler so Vodé posehnile na

Semli. Potle je on tudi pustil vunkaj letéti eniga Goloba od

sebe, . . .

Tedaj je on spet zhakal sedem druge dny, inu je spet pustil

eniga Goloba is Barke letéti: . . .

Inu on je she zhakal sedem druge dny, inu je pustil vun

letéti eniga Goloba, taisti se nej vezh k’njemu povèrnil. Vtém

sheststu inu enim lejti Noahove starosti, na pèrvi dan, pèrviga

Mésza, so vode splahnile na Semli, inu Noah je streho prozh djal

od Barke, inu je vidil, inu pole, Semla je bila suha. Taku se je

Semla cèllu bila ossushila na sedmi inu dvajsseti dan drusiga

Mésza.

Noah je pak shivèl po tem Potopu, trystu inu petdesset lejt,

de je taku njegova vsa starost bila, devetstu inu petdesset lejt,

inu je vmèrl.

Inu Eber je rodil dva Synuva: . . .

Sem je bil stu lejt star, inu je rodil Arphaxada, dvej léti po

Potopu, inu je potle shivèl petstu lejt, inu je rodil Synuve inu

Hzhere. Arphaxad je bil pet inu trydesset lejt star, inu je rodil





Sala, inu je potle shivèl shtiristu try lejta, inu je rodil Synuve

inu Hzhere. Sala je bil trydesset lejt star, inu je rodil Ebera, inu

je potle shivèl shtiristu inu try lejta, inu je rodil Synuve inu

Hzhere. Eber je bil shtiri inu trydesset lejt star, inu je rodil Pe-

lega, inu je potle shivèl shtiristu inu trydesset lejt, inu je rodil

Synuve inu Hzhere. Peleg je bil trydesset lejt star, inu je rodil

Regua, inu je potle shivèl dvejstu inu devet lejt, inu je rodil

Synuve inu Hzhere. Regu je bil dvej inu trydesset lejt star, inu

je rodil Seruga, inu je potle shivèl dvejstu inu sedem lejt, inu je

rodil Synuve inu Hzhere. Serug je bil trydesset lejt star, inu je

rodil Nahora, inu je potle shivèl dvejstu lejt, inu je rodil Synuve

inu Hzhere. Nahor je bil devet inu dvajsseti lejt star, inu je

rodil Tara, inu je potle shivèl stu inu devetnajst lejt, inu je rodil

Synuve inu Hzhere. Tarah je bil sedemdesset lejt star, inu je

rodil Abrama, Nahora inu Harana.

Inu Tarah je bil dvejstu inu pet lejt star, inu je vmèrl v’Harani

Abram pak je bil pet inu sedemdesset lejt star, kadar je is

Harana shàl.

Sakaj ony so dvanajst lejt slushili KedorLaomeru, ali v’tre-

tymnajstim lejti, so ony od njega bily padli. Satu je Kedor-

Laomer prishàl inu ty Krajli, kir so shnym bily, v’zhetèrtimna-

stim lejti, . . .

. . . inu supèr Arioha, Elasarskiga Krajla: shtiri Krajli supèr

pet.

Kadar je pak Abram slishal, de je njegou brat vjet bil, je

on oroshil svoih Hlapceu trystu inu ossemnajst, kateri so vsi

v’njegovi Hishi bily rojeni, inu je nje pojal notèr do Dana.

Inu Abram je njemu dal dessetino od vsiga.

. . . de jest nezhem od vsiga tiga, kar je tvojga ene niti, ni





eniga jermena od eniga Zhréula vseti, de neporezhesh: . . .

. . . inu moj Shafnar leta Eliezer od Damashka ima eniga

Synu.

Poglej na Nebu, inu shtej te Svésde: Ie li je moresh seshtéti?

Pèrnesi meni eno Iunizo, katera je try lejta stara, inu eno

Kosó, katera je try lejta stara, inu eniga Ouna, kateri je try lejta

star, inu eno Gàrlizo, inu eniga mladiga Goloba.

Ony pak imajo po shtirih Moshkih shivotih supet lesem priti.

Inu Sarai, Abramova Shena, je vsela Agaro svojo Egyptousko

Déklo, inu je njo dala Abramu svojmu Moshu k’Sheni, potehmal

kadar je bil Abram desset lejt v’Kananejski Desheli prebival.

Abram pak je bil shest inu ossemdesset lejt star, kadar je

Agar njemu Ismaela bila rodila.

Kadar je vshe Abram bil devet inu devetdesset lejt star, se je

njemu GOSPVD prikasal, . . .

Slejdni Hlapzhih, hadar bo ossem dny star, se ima obrésati

mej vami, pèr vashih shlahtah.

Bode li meni, kir sim vshe stu lejt star, enu déte rojenu? Inu

bode li Sara kir je vshe devetdesset lejt stara, rodila?

Dvanajst Viudou bo on rodil, inu jest hozhem njega k’enimu

velikimu Folku sturiti.

. . . kateriga bo Sara tebi rodila, ob letim zhassu v’drugim

lejti.

Inu Abraham je bil devet inu devetdesset lejt star, kadar je

on to prejdno koshizo svojga messá obrésal.

Ismael pak njegou Syn je bil trynajst lejt star, kadar je nje-

goviga messa prejdna koshiza bila obrésana.

Lahkaj je petdesset pravizhnih v’tém Mésti, bodesh li tudi

lete konzhal, inu nebosh sanesel timu Méstu, savolo tèh petdes-





set pravizhnih, kateri so notri?

Aku jest v’Sodomi, notèr v’Mésti petdesset pravizhnih naj-

dem, taku hozhem vsém letim Méstam, sa nyh volo odpustiti.

More biti, de je nyh pet majné, kakór petdesset pravizhnih

notri, . . .

Aku jest notri najdem pet inu shtiridesset, taku yh nezhem

konzhati.

More biti, de bi se shtiridesset notri nashli.

Iest nezhem nym nishtèr sturiti sa shtiridessetih volo.

More biti, de bi se trydesset notri nashli.

Aku trydesset notri najdem, taku ym nezhem nishtèr sturiti.

More biti, de bi se dvajsseti notri nashli.

Iest nyh nezhem konzhati sa dvajssetih volo.

More biti, de bi se desset notri nashli.

Iest nyh nezhem konzhati, sa dessetih volo.

Ta dva angela sta prishla v’Sodomo na Vezher.

Pole, Iest imam dvej hzhere, katere néso she obeniga Mosha

sposnale, . . .

Pole, jest sim tvojmu Bratu taushent Srebèrnikou dal.

Inu Abraham je svojga Synu Isaaka obrésal na osmi dan, . . .

Abraham pak je bil stu lejt star, kadar je njemu Isaak njegou

Syn bil rojen.

Inu Abraham je sedem Iagnet po sebi postavil.

Kaj leta sedem Iagneta pomenio, katera si po sebi postavil?

On je odgovoril: Leta sedem Iagneta imash ti od moje roke

vseti, de bodo meni h’prizhi, de sim jest leta Studeniz iskoppal.

Natu je Abraham v’jutru sguda vstal, inu je svojga Osla pod-

pregèl, inu je sabo vsel dva svoja mlajsha, inu svojga Synu Isaaka,

inu je Dèrv nasékal k’Shganimu Offru . . .





Nepoloshi tvoje roke na tiga Mladenzhizha, inu mu nishtèr

nesturi: . . .

Lete ossem je Milka rodila Nahoru, Abrahamovimu bratu.

Sara je bila stu, sedem inu dvajsseti lejt stara, inu je vmèrla,

v’tém poglavitim Mésti, katerimu je ime Hebron, v’Kanaanski

Desheli.

. . . inu prossite sa me Ephrona, Zoaroviga synu, de on meni

da svojo dvojno Iamo, katero on ima na konzu svoje Nyve: . . .

Tu Púle je shtiristu Sikelou Srebra vrejdnu: . . .

. . . shtiristu Sikelou Srebra, kateri so se v’kupzhij dajali inu

jemali. Taku je Ephronova Nyva (v’kateri je bila ta dvojna

Iama, kir je leshala pruti Mambri vpreg, inu ta dvojna Iama,

inu vse Drévje, kateru je bilu okuli na tej Nyvi) Abrahamu k’la-

stini potèrjena . . .

Potle je Abraham Saro svojo Sheno pokoppal v’Iamo, katera

je dvojna, pruti Mambri vpreg, . . .

Inu ta Hlapèz je vsel desset Kamel od svojga Gospuda Kamel,

inu je shàl inu je vsel od vsiga shlaht blaga, . . .

Kadar so vshe Kamele sadosti bile pyle, je on vsel eno slato

Porto, katera je pul Sikela vagala, inu dvej rozhne rinke na nje

roke, desset Sikelou slata teshke, inu je djal: . . .

Leta rézh je od GOSPVDA prishla: sa tiga volo ne moremo

my nishtèr supèr tebe govoriti, ni hudiga ni dobriga: . . .

Naj ta Dézhla pèr nas ostàne ene desset dny, potle pojdesh

prozh.

Ti si nasha Sestra, rasti k’veliku taushent krat taushent, inu

tvoje Séme possedi svojih Sovrashnikov vrata.

Letu je pak Abrahamova starost, kar je on shivèl, stu inu

pet inu sedemdesset lejt, inu je vmèrl, v’pokojnj starosti, kadar





je star inu sit shivlenja bil, inu je bil sbran k’svojmu Folku. Inu

niegova Synuva, Isaak inu Ismael, sta ga pokoppala v tej dvojni

Iami, . . .

Letu so Ismaelovi otroci shnyh imeni, v’nyh Dvoreh inu Mé-

stih, dvanajst Viudou zhes nyh Ludy. Inu letu je Ismaelova

starost, stu inu sedem inu trydesset lejt, inu je vmèrl, inu je

bil sbran k’svojmu Folku.

Isaak pak je bil shtiridesset lejt star, kadar je Rebeko, Bathu-

elovo, tyga Syrerja is Mesopotamie Hzher, Labanovo, tiga Sy-

rerja, Sestro, k’sheni vsel.

Kadar je vshe ta zhas prishàl, de je ona iméla roditi, pole,

tu so v’nje telessi bily dvojzhizhi: ta pèrvi, kateri je vunkaj

prishàl, je bil erdezhkast, inu vus kosmat, kakòr ena kosha.

Isaak pak je bil shestdesset lejt star, kadar sta ona rojena bila.

Kadar je Esau shtiridesset lejt bil star, je on k’Sheni vsel

Iudito, Berovo, tiga Hetiterja, Hzher: inu Basmato, Elonovo,

tiga Hetiterja, Hzher: Lete obedvej ste Isaaku in Rebeki sgul

serzhno shalost delale.

Iest hozhem tebi sedem lejt sa Rahelo, tvojo mlajsho Hzher

slushiti.

Inu Iacob je slushil sa Rahelo, sedem lejt, kateru se je njemu

malu dny sdélu, taku je on njo lubil.

Dopolni s’leto ta tjeden, taku hozhem tebi leto dati, sa to

slushbo, katero imash meni she drugih sedem lejt slushiti.

Inu je pèr njemu slushil she drugih sedem lejt.

Inu ona je zhetèrtizh nossezha postala, inu je rodila eniga

Synu, inu je djala: Nu vshe hozhem jest GOSPVDA sahvaliti:

Satu ga je imenovala Iuda.

Sakaj jest sim njemu shest Synou rodila: . . .





Inu vy véste, de sim jest is vse moje mozhy vajmu Ozhetu

slushil, inu on je mene ogolufal, inu je vshe dessetkrat moj lon

preménil.

Iest sim lete dvajsseti lejt pèr tebi bil, tvoje Ouce inu Kose

néso jalove bile, te Oune tvoje zhrede nésim jest nigdar jédel.

Taku sim jest tebi lete dvajsseti lejt slushil v’tvoji hishi, shtiri-

najst sa tvoje Hzhere, inu shest sa tvoje zhrede, inu si meni moj

lon dessetkrat preménil.

My smo prishli h’tvojmu Bratu Esavu, inu on tebi tudi pruti

gre, inu shtiristu Mosh shnym. Inu Iacob se je silnu bál, inu mu

je britku bilu, inu je resdejlil ta folk, kateri je pèr njemu bil, inu

Ouce, inu Goveda, inu Kamele v’dvej Kardeli, inu je djal: . . .

Inu on je toisto nuzh ondukaj ostal, inu je vsel od tiga, kar

je pred rokami imèl, daruve, svojmu Bratu Esavu, dvejstu Kos,

dvajsseti Koslou, dvejstu Ovaz inu dvajsseti Ovnou, inu trides-

set dojezhih Kamel, shnyh Shribeti, shtiridesset Krau, inu des-

set Iunzeu, dvajsseti Osliz, inu desset Shribet.

Taku je on tudi timu drugimu sapovédal, inu timu tretymu,

inu vsem, . . .

Taku je ta dar pred nym shàl, on pak je ostal toisto nuzh pèr

kardelli, inu je vstal po nozhi, inu je vsel svoje dvej Sheni, inu

svoje dvej Dékli, inu svoje enajst otroke, . . .

Iacob je svoje ozhy vsdignil inu je vidil svojga brata Esava

prideozh, inu shtiristu Mosh shnym.

Inu je pred nymi shál, inu se je sedemkrat poklunil pruti

Semli, dokler je k’svojmu Bratu prishál.

Inu na tretji dan, kadar je nyh bolelu, sta dva Iacobova

Synuva, Simeon in Levi, te Dine brata, vsakateri svoj Mezh vsela,

inu sta v’tu Méstu sèrzhnu shla, . . .





Iacob pak je imèl dvanajst Synou: . . .

Inu Isaak je bil stu inu ossemdesset lejt star, inu je obnemogàl,

inu je vmèrl.

Ioseph je bil sedemnajst lejt star, kadar je shivino passel

s’svojemi Bratmi, inu ta Hlapzhizh je bil pèr Bilhe inu Silpe,

njegoviga Ozheta Shén, Otrucih, inu je nyh Ozhetu pravil, kadar

je kej en hud glas zhes nje shàl.

Meni se je sdélu, de je Sonze inu Luna, inu enajst Svésd se

pred mano poklajnalu.

Inu kadar so Madianiterski Kupci mimu shli, so ony njega

vun iz jame isvlekli, inu so ga Ismaeliterjem predali, sa dvajsseti

srebèrnikou, ty so ga v’Egypt pèrpelali.

Meni se je sajnalu, de sim eno Vinsko tèrto pred sabo vidil,

na kateri so bile try mladice, inu ona se je selenila, . . .

Try mladice, so try dnevi. Zhes try dny bo Pharao tvoje

glavo povishal, inu te bo spet v’tvoj pèrvi stan postavil, . . .

Meni se je tudi sajnalu, de sim nessel try béle Korbe na moje

glavi, inu v’tej sgurajni Korbi vso shlaht pezheno shpendio Pha-

raonu, . . .

Try Korbe so try dnevi, inu zhes try dni bo Pharao tvojo

glavo povishal, inu tebe na Galgo obeésil, inu Ptice bodo tvoje

messu od tebe jédle.

Inu zhes dvej lejti se je Pharaonu sajnalu, de je stal pèr eni

vodi, inu je vidil is vode gredozh, sedem lépih debellih Krau,

katere so se pasle na travi. Po létih je on vidil is Vode gre-

dozh sedem drugih Krau, katere so bile gàrde inu madle, inu

so stopile poleg teh Krau pèr kraju vodé. Inu te gàrde madle

Krave so poshèrle te sedem lépe debele Krave.

Inu on je spet saspal, inu njemu se je spet sajnalu, inu je vidil,





de je sedem Klassou raslu na eni byli, polnih inu debelih. Potle

je on vidil sedem tankih inu ossmojenih Klassou rasteozh. Inu

ty sedem màdli Klasuvi, so te sedem debelle inu polne Klassuve

poshèrli.

Inu Pharao je rekal k’Iosephu: Meni se je sajnálu, de sim stal

pèr kraju Vodé, inu de sim vidil is Vodé gori gredozh sedem

lépih debelih Krau, inu one so se pasle na travi. Inu po letih

sim jest vidil sedem drugih suhih, silnu gardih inu madlih Krau

vunkaj gredozh: po vsim Egypti nésim taku gardih Krau vidil.

Inu te sedem madle in gàrde Krave, so poshèrle te sedem pèrve

debele Krave.

Inu sim spet v’moji sajni vidil sedem Klassou na eni byli

rasteozh, polnih inu debelih. Potle so tudi srasli sedem suhi

Klassuvi, tanki inu osmojeni, inu ty sedem tanki Klassuvi, so

poshèrli te sedem debelle Klassuve.

Te sedem lépe Krave, so sedem lejta, inu ty sedem debeli

Klassuvi, so tudi sedem lejta, inu le enu poménjo. Te sedem

madle inu gàrde Krave, katero so sa nymi shle, so sedem lejta,

inu ty sedem tanki inu osmojeni Klassuvi so sedem lejta te dra-

ginje.

Pole, sedem bogata lejta bodo prishla zhes vso Egyptousko

deshelo, inu po tehistih bodo sedem draga lejta prishla, de se bo

posabila vsa takova obilnost, katera je bila v’Egyptouski desheli,

inu ta draginja bo to deshelo pozerala, de se nebode vejdilu od

te obilnosti v’desheli, pred to lakoto, katera potle pride: sakaj

ona bo silnu velika. Ker se je pak Pharaonu dvakrat sajnalu,

pomeni, de bo Bug letu stanovitu inu skoraj sturil.

. . . inu sapóvej de taisti Valpote postavi v’desheli, inu vsame

peti dejl v’Egyptouski desheli, v’téh sedmih bogatih lejtih, inu





de spraula vso shlaht shpendio v’letih sedmih dobrih lejtih, kat-

era bodo prishla, inu de Shitu spraulajo v’Pharaonove Kashte,

de bodo Mésta naprej jésti iméla, inu de jo s’hranjo, de se sprau-

lena Shpendia najde letej desheli, v’téh sedmih dragih létih,

katere bodo zhes Egyptousko deshelo prishle, de ta deshela od

lakote konza nevsame.

Inu je bil trydesset lejt star, kadar je on pred Pharaonom,

Egyptouskim Krajlom stal.

Inu deshela je taku prinesla sedem bogata lejta, inu so sprau-

lali vso spendio téh sedem lejt, katera so bila v’Egyptouski de-

sheli, inu so jo dévali v’Mésta.

Kadar so vshe ta sedem bogata lejta bila minila v’Egiptouski

desheli, so ta sedem draga lejta sazhela pèrhajati, od katerih je

Ioseph pravil, inu je bila lakota po vséh Deshelah, ali po vsej

Egyptouski desheli je bil Kruh.

Natu so doli shli desset Iosephovi Bratje, de bi v’Egypti Shita

kupili.

My tvoji Hlapci, smo dvanajst Bratje, eniga Mosha synuvi,

v’Kanaanski desheli, inu ta ner mlajshi je she pèr nashimu Ozhe-

tu, eniga pak vshe nej vezh.

Poshlite eniga iz mej vas tjakaj, de vashiga Brata pèrpelá, vy

podite v’jezho.

Inu on je nje pustil try dny vkup s’hraniti. Na tretji dan

pak je on k’nym rekàl: Aku hozhete shivéti, taku letaku sturite:

Sakaj jest se Boga boym: Aku ste poshteni, taku pustite eniga

vashiga Brata svesaniga leshati u’vashi jezhi, . . .

My smo njemu odgovorili: Nas je dvanajst Bratou, nashiga

Ozheta synou, eniga nej vezh, ta mlajshi pak je she pèr Ozhetu

v’Kanaanski desheli. Ali ta Mosh, kateri je Gospud zhes De-





shelo, je djal k’nam: Pèr tém hozhem posnati aku ste brumni:

Eniga vashiga Brata pustite pèr meni, inu vsamjte Shita, kar

sa vashe hishe potrebujete, inu pojdite tjakaj, inu pèrpelajte

vashiga mlajshiga Brata k’meni, taku bom jest vidil, da néste

Shpegarji, temuzh de ste brumni, inu vam hozhem vashiga Brata

dati, inu bote mogli v’leti Desheli kupzhovati.

Ali BenIaminu je bilu petkrat vezh na dejl, kakòr tém drugim.

Inu ony so pyli, inu bily shnym vineni.

Sakaj vshe so dvej lejti, kar je lakota v’desheli, inu je she pet

lejt, v’katerih se nebo oralu, ni shelu.

Iest te hozhem tamkaj oskèrbéti. (Sakaj she bo pet dragih

lejt:) de konza nevsamesh ti in tvoja hisha, inu vse kar imash:

Pole, vashe ozhy vidio, inu mojga BenIamina ozhy, de moja usta

s’vami govoré.

BenIaminu pak je dal trystu Srebèrnikou, inu pet Prasnizh-

nih gvantov. Inu svojmu Ozhetu je on poslal desset Oslou s’Egy-

ptpouskim blagom obloshene, inu desset Osliz s’Shytom, inu

Kruha, inu Shpendio svojmu Ozhetu na pot.

Lety vsi Synuvi inu Hzhere so try inu trydesset dushe.

Letu so ty otroci od Silpe, katero je Laban bil dal Lej svoji

Hzheri, inu ona je Iacobu rodila lete shestnajst Dushe.

Lety otroci so od Rahele, kateri so bily Iacobu rojeni, vséh je

shtirinajst dush.

Letu so Bilhini otroci, katero je Laban Raheli svoji Hzheri bil

dal, inu je Iacobu rodila lete sedem dushe. Vseh dush, katere so

s’Iacobom v’Egypt bile shle, katere so is njegovih ledovji bile

prishle, (svunaj teh Shen, Iacobovih Synou) je vseh vkup, shest

inu shestdesset Dush. Inu Iosephovi otroci, kateri so v’Egypti

bily rojeni, so bile dvej dushi, taku de je bilu vséh dush Iacobove





hishe, katere so bile v’Egypt prishle, sedemdesset.

Inu on je vsel pet svoih mlajshih Bratou, inu je nje postavil

pred Pharaona.

Iacob je djal k’Pharaonu: Ta zhas mojga osobenjovanja je stu

inu trydesset lejt, majhin inu hud je ta zhas mojga lebna, inu

nej dossegèl ta zhas moih Ozhetou v’nyh ossobenjovanju.

Pole, letu imate Séme, inu obsejte Semlo, inu od shyta imate

ta peti dejl Pharaonu dati, shtiri dejli imajo vashi biti k’sejanju

téh Nyv, inu vam k’vashi shpendij, inu vashi Drushini, inu va-

shim Otrokom.

Taku je Ioseph sturil eno Postavo zhes Egyptousko deshelo,

do danashniga dne, de je ta peti dejl Pharaonou, le samuzh téh

Farjou Nyve vunkaj vsamejozh, katere néso bile Pharaonove

lastne.

Inu Iacob je sedemnajst lejt v’Egyptouski desheli shivèl, de

je taku njegova vsa starost bila, stu, sedem inu shtiridesset lejt.

Satu imata vshe tvoja dva synuva, Ephraim inu Manasse,

katera sta tebi rojena v’Egyptouski desheli, prejdèn sim jest les-

sem h’tebi prishèl, moja biti, lih kakòr Ruben inu Simeon.

Letu so ty dvanajst Israelovi roduvi vsi, inu letu je, kar je

nyh Ozha k’nym govoril, kadar je nje shegnoval, vsakiga po

sebi shnjega shegnom.

Inu Arzati so shalbali Israela, dokler so shtiridesset dny bily

minili (Sakaj tuliku dny je tiga shalbanja) inu Egypterji so ga

shalovali sedemdesset dny.

Inu on je svojga Ozheta shaloval sedem dny.

Inu Ioseph je v’Egypti prebival, inu njegoviga Ozheta Hisha,

inu je shivèl stu inu desset lejt, inu je vidil Ephraimove Otroke,

notèr do tretjiga rojstva.





Inu Ioseph je vmèrl, kadar je bil stu inu desset lejt star, inu

ony so njega shalbali, inu so ga polushili v’eno Trugo v’Egypti.

Če natančno pogledamo navedene dele besedila Geneze, najdemo po-

leg števnikov tudi nekaj zanimivih besed, povezanih s štetjem, na primer

šteti, prešteti, ništer, dvojčiči. Sicer pa se pojavljajo števniki različnih vrst,

ki so povezani s števili, ki jih urejamo po velikosti:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , ,
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Navedena števila niso nič posebnega. Lahko na primer opazimo, da

števila devet ni med njimi. To število, zajeto v vrstilnem števniku, se prvič

pojavi šele v Tretji Mojzesovi knjigi, Levitiku:

Na deveti dan tiga Mèsza k’vezheri imate leto Sobboto dèrshati,

od vezhera supet do vezhera.

Kot glavni števnik se devet pojavi šele v Četrti Mojzesovi knjigi, Numeri:

Na peti dan devet Iunceu, dva Ouna, shtirinajst lejta starih

Iagnet, prez tadla, . . .

Števili osemnajst in devetnajst se v Mojzesovih knjigah sploh ne po-

javita. Podobno bi lahko raziskali pojavljanje še preostalih manjkajočih

števil v zgornjem seznamu.

Je pa prišlo tudi do napak pri prepisovanju in prevodih. Tako na primer

ne more biti res, kar trdijo stavki Gen , –:

Lameh je bil star stu, dvej inu ossemedesset lejt, inu je rodil

eniga Synu, inu ga je imenoval Noah, . . .





Inu Lameh je shivèl potehmal, kadar je on Noaha bil rodil,

petstu inu pet inu dvajseti lejt, inu je rodil Synuve inu Hzhere.

De je vsa njegova starost bila sedemstu inu sedem inu sedemdes-

set lejt, inu je vmèrl.

Še seštejemo števili  in , dobimo samo , ne pa . Ko pogledamo

ustrezno nemško besedilo v Hutterjevi Bibliji, to je

LameĚ war hundert zwey vnd aĚtzig jahr alt vndd zeuget einen Sohn.

Vnd hie in Noah, . . .

DanaĚ lebet er f§nĎhundert vnd f§nĎ vnd neuntzig jar vnd zeuget SŽne

vnd TŽĚtere. DaŊ sein gantzeŊ alter ward sieben hundert sieben vnnd

siebentzig jar vnd Ćarb.

in ustrezno latinsko besedilo

Vixit autem Lamech centum o�oginta duobus annis, & genuit fil-

ium:

Vocavitque nomen eius Noe, . . .

Vixitque Lamech, postquam genuit Noe, quingentis nonagintaquinque

annis, & genuit filios & filias. Et fa�i sunt omnes dies Lamech,

septingenti septuaginta septem anni, & mortuus est.

vidimo, da bi namesto moralo biti , da bi račun veljal.

 Osebne izkaznice nekaterih števil v Genezi

Oglejmo si nekatera števila, ki so v Genezi zapisana z besedami, v luči

sodobne teorije števil. Marsikatero število je večkotniško, kar pomeni,

da se ga da predstaviti s številom točk, ki oblikujejo večkotniško figuro,





dobljeno po posebnem postopku. Večkotniško število V (k)
n ima dva po-

datka: spodnji indeks n pove, katero po vrsti je, zgornji indeks k pa,

kateremu pravilnemu k-kotniku ustreza. Govorimo o n-tem k-kotniškem

številu, pa tudi o n-tem večkotniškem številu reda k. Kakšen je postopek

oblikovanja figure, pove na primer slika , kjer je n = 5 in k = 9. Manj

znana je morda le formula za n-to k-kotniško število V (k)
n , ki ga lahko izra-

zimo z dvema trikotniškima s formulo

V
(k)
n = Tn + (k − 3)Tn−1.

Pri tem je Tn trikotniško število. Ponovimo: n-to trikotniško število Tn je

Tn = V (3)
n = 1 + 2 + 3 + . . .+n =

n(n+ 1)
2

.

Število petinštirideset. Število 45 ni praštevilo, je sestavljeno: 45 =

32 · 5. Najbližji praštevili 45 sta 43 in 47: 43 < 45 < 47. Lahko ga na 5

načinov izrazimo kot vsoto zaporednih naravnih števil, na primer:

45 = 7 + 8 + 9 + 10 + 11.

Delitelji števila 45 so: 1,3,5,9,15,45. Število 45 je palindromno v dvo-

jiškem sistemu: 45 = [101101]2, ker je 45 = 1 · 25 + 1 · 23 + 1 · 22 + 1 =

32 + 8 + 4 + 1. Prav tako je palindromno v osmiškem sistemu: 45 = [55]8,

ker je 45 = 5 · 8 + 5 = 40 + 5. Tudi v številskem sestavu z osnovo 14 je 45

palindromno: 45 = [33]14. To pomeni: 45 = 3 · 14 + 3. Izračunajmo

T9 =
9 · 10

2
= 45.

Torej je 45 deveto trikotniško število. Pa ne samo to,  je tudi peto šestkot-

niško in tretje šestnajstkotniško število:

V
(6)
5 = T5 + (6− 3)T4 = 15 + 30 = 45, V (16)

3 = T3 + (16− 3)T2 = 6 + 39 = 45.





Slika : Število petinštirideset

To se pravi, da 45 enakih krožcev lahko oblikujemo v figure na sliki .

Število 45 je vsota dveh kvadratov: 45 = 32 + 62. Število 45 je kongru-

enčno število, ker je 5 kongruenčno. Trikotnik s stranicami a = 20/3,b =

3/2, c = 41/6 je pravokoten s ploščino 5, trikotnik s trikrat daljšimi strani-

cami, to se pravi a = 20,b = 9/2, c = 41/2, je tudi pravokoten, njegova

ploščina pa je 9 · 5 = 45.

Število petinsedemdeset. Tudi število 75 ni praštevilo, ker je sestav-

ljeno: 75 = 3 · 52. Najbližji praštevili 75 sta 73 in 79: 73 < 75 < 79. Lahko

ga na 5 načinov izrazimo kot vsoto zaporednih naravnih števil, na primer:

75 = 13 + 14 + 15 + 16 + 17.

Delitelji števila 75 so: 1,3,5,15,25,75. V številskem sestavu z osnovo 14

je 75 palindromno: 75 = [55]14. To pomeni: 75 = 5 · 14 + 5. Izračunajmo

V
(9)
5 = T5 + (9− 3)T4 =

5 · 6
2

+ 6 · 4 · 5
2

= 15 + 60 = 75.

Torej je 75 peto devetkotniško število. To se pravi, da 75 enakih krožcev

lahko oblikujemo v figuro na slik .

Število sto pet. Število 105 je sestavljeno, ker je 105 = 3 · 5 · 7 = 7!!.

Število, ki je produkt treh različnih praštevil, imenujemo klinasto ali sfeni-

čno število. Pridevnik sfeničen prihaja iz grščine: σφήνα pomeni klin,





Slika : Peto devetkotniško število

zagozda. Število 105 je torej klinasto. Najbližji praštevili številu 105 sta

103 in 107: 103 < 105 < 107. Lahko ga na 7 načinov izrazimo kot vsoto

zaporednih naravnih števil, na primer:

105 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18.

Delitelji števila 105 so: 1,3,5,7,15,21,35,105. V številskih sestavih z os-

novama 4 in 8 je 105 palindromno: 105 = [1221]4 = [151]8. To pomeni:

105 = 1 · 43 + 2 · 42 + 2 · 4 + 1 = 1 · 82 + 5 · 8 + 1. Število 105 je štirinajsto

trikotniško število, ker velja

T14 =
14 · 15

2
= 105.

Je pa tudi peto dvanajstkotniško, ker je

V
(12)
5 = T5 + (12− 3)T4 =

5 · 6
2

+ 9 · 4 · 5
2

= 15 + 90 = 105.

To se pravi, da 105 enakih krožcev lahko oblikujemo v trikotnik oziroma

v figuro, kot kaže slika .

Število štiristo. Število 400 je sestavljeno: 400 = 24 · 52: 397 < 400 <

401. Njemu najbližji praštevili sta 397 in 401. Je dvajseto štirikotniško ali





Slika : Štirinajsto trikotniško in peto dvanajstkotniško število

kvadratno število in vsota dveh kvadratov:

400 = 202 = 122 + 162.

To pomeni, da  krožcev lahko razporedimo v kvadrat (slika ). Število

400 je tudi osmo šestnajstkotniško:

V
(16)
8 = T8 + (16− 3)T7 = 36 + 13 · 28 = 36 + 364 = 400.

Lahko ga na dva načina izrazimo kot vsoto zaporednih naravnih števil, na

primer:

400 = 78 + 79 + 80 + 81 + 82.

Delitelji števila 400 so 1,2,4,5,8,10,16,20,25,40,50,80,100,200,400. V

številskih sestavih z osnovama 3 in 7 je 400 palindromno: 400 = [112211]3 =

[1111]7. To pomeni: 400 = 1 · 35 + 1 · 34 + 2 · 33 + 2 · 32 + 1 · 3 + 1 = 1 · 73 + 1 ·
72 + 1 · 7 + 1.

Število štiristo tri. Število 403 je sestavljeno: 403 = 13 · 31. Številu, ki

je produkt dveh, ne nujno različnih praštevil, imenujemo polpraštevilo.

Število  je polpraštevilo. Njemu najbližji praštevili sta 401 in 409:

401 < 403 < 409. Je trinajsto sedemkotkotniško število

V
(7)
13 = T13 + (7− 3)T12 =

13 · 14
2

+ 4 · 12 · 13
2

= 91 + 312 = 403.





Slika : Dvajseto kvadratno število

Lahko ga na tri načina izrazimo kot vsoto zaporednih naravnih števil, na

primer:

403 = 3 + 4 + . . .+ 28.

Delitelji števila 403 so 1,13,31,403. V binarnem ali dvojiškem številskem

sestavu je 403 palindromno: 403 = [110010011]2. To pomeni: 403 = 1 ·
28 + 1 · 27 + 1 · 24 + 1 · 2 + 1.

Število šeststo ena. Število 601 je praštevilo, sto deseto po vrsti. Deljivo

je samo z 1 in s 601. Njemu najbližji praštevili sta 599 in 607: 599 <

601 < 607. V devetiškem in trinajstiškem številskem sestavu je 601 palin-

dromno: 601 = [737]9 = [373]13. To pomeni: 601 = 7 · 92 + 3 · 9 + 7 =

3 · 132 + 7 · 13 + 3. Število 601 se da na en sam način, če se ne oziramo na

vrstni red sumandov, zapisati kot vsoto dveh kvadratov: 601 = 52 + 242.

Vsako praštevilo, ki pri deljenju s 4 da ostanek 1, ima tako lastnost. To je

dokazal že Pierre de Fermat (–).

Število devetsto pet. Število 905 je sestavljeno: 905 = 5 · 181. Ker je

produkt dveh praštevil, je polpraštevilo. Njemu najbližji praštevili sta 887

in 907: 599 < 905 < 907. Njegovi delitelji so 1,5,181,905. Na dva načina

ga lahko zapišemo kot vsoto dveh kvadratov: 905 = 112 + 282 = 82 + 292.

Zakaj? Vsak prafaktor števila  da pri deljenju s  ostanek  in je zato

vsota dveh kvadratov: 5 = 12 + 22, 181 = 92 + 102. Sedaj uporabimo kom-





pleksna števila in njihove lastnosti. Bistvena je ta, da je i2 = −1. Marsikdo,

ki jih ni nikoli dobro preštudiral, ne ve, kaj bi z njimi. Takole računajmo:

905 = 5 · 181 = (12 + 22)(92 + 102) =

= ((1 + 2i)(9 + 10i))((1− 2i)(9− 10i)) = (−11 + 28i)(−11− 28i) = 112 + 282.

Lahko pa računamo še malo drugače:

905 = 5 · 181 = (12 + 22)(92 + 102) =

= ((2 + i)(9 + 10i))((2− i)(9− 10i)) = (8 + 29i)(8− 29i) = 82 + 292.

Izkaže se, da sta zgornja zapisa v bistvu edina. S tem nismo povedali niče-

sar novega. Že Diofant, Fibonacci, Brahmagupta in Lagrange so vedeli, da

veljajo za realna števila a,b,c,d relacije, ki bi jih danes zapisali v obliki

(a2 + b2)(c2 + d2) = (ac − bd)2 + (ad + bc)2 = (ad − bc)2 + (ac+ bd)2.

Brahmagupta (–), v pisavi devanagari b}�g� Ø, veliki indijski mate-

matik in astronom, je že računal z ničlo, reševal zapletene matematične

probleme, na primer Pellove enačbe, obvladal je trigonometrijo in še mar-

sikaj. Njegovi temeljni deli sta Brahmasphutasiddhanta, kar pomeni Pra-

vilni brahmanski sestav, in Khandakhadyaka, Užitni zalogaj, v pisavi de-

vanagari b}A�-P� VEs�A�t in K�XKA�k. Žal za staroindijske matematike

ne vemo, kako so do svojih ugotovitev prišli, zapisovali namreč niso doka-

zov. Pravo nasprotje temu je bil na primer matematik, astronom in meha-

nik Joseph-Louis de Lagrange (–), sicer rojen kot Giuseppe Lodo-

vico Lagrangia, po katerem se imenuje veliko izrekov in formul, ki jih je

tudi dokazal oziroma izpeljal, zapisal ter objavil.

Število 905 je kongruenčno, ker je trikotnik s stranicami

a =
19
6
,b =

10860
19

, c =
65161

114
pravokoten in ima ploščino p = ab/2 = 905. Kaj so kongruenčna števila,

smo opisali na strani .





 Dalmatin in Hutter

Jurij Dalmatin (?–) je ugledal luč sveta v Krškem. Ne ve se, točno

kdaj. Že po priimku lahko sklepamo, da so njegovi predniki prišli nekje

iz Dalmacije. Nekaj izobrazbe si je pridobil kar v Krškem v Bohoričevi

šoli, nato pa se je osemnajst let star podal v nemške dežele in študiral filo-

zofijo in protestantsko teologijo v Tübingenu ter leta  postal magis-

ter. Pred leti so našli tudi njegove magistrske teze De catholica et catholi-

cis disputatio, natiskano leta . Pri študiju so mu pomagali Bohorič,

Trubar in deželni stanovi. Leta  je začel s pridigarstvom v slovenščini

in nemščini v Ljubljani, Škocjanu pri Turjaku, prehodno ime je bilo Staro

Apno, in Begunjah na Gorenjskem. Opravljal je tudi druge cerkvene funk-

cije. Umrl je v Ljubljani. V Škocjanu pri Turjaku je bil krščen Primož

Trubar.

Dalmatin je najbolj znan po svojih prevodih Biblije. Najprej je pre-

vajal posamezne dele Starega testamenta ali Stare zaveze, leta  je

končal s prevajanjem, po nekaj zapletih je proti koncu leta  v Witten-

bergu (ponekod piše Wittembergu) izdal genialen prevod celotne Biblije v

slovenščino z letnico . Prevajanje je trajalo deset let, in to pod zaščito

barona Hervarda VIII. Turjaškega (–). Nad delom je pred izidom

bedela posebna komisija, ki je pregledala prevod, razlago in opombe. Dal-

matinova Biblija ima tudi obširen predgovor v nemščini z zahvalami pod-

pornikom. Poudarjen je poseben pomen prevoda, ki je namenjen ljudstvu,

ki živi v neprestani turški grožnji.

Upoštevati je treba tudi dejstvo, da takrat ni bilo na voljo slovarjev in

da Dalmatin ni imel neke temeljite slovenske izobrazbe. Takrat smo imeli

Slovenci vsega komaj nekaj deset knjig. Naklada je bila tudi za današnje

pojme kar velika:  izvodov. Pomemben je obsežen nemški pred-

govor k temu delu, v katerem pojasnjuje, kdo smo Slovenci in poudarja





Trubarjeve zasluge za zagon naše književnosti. Tisk je omogočilo kran-

jsko, koroško in štajersko plemstvo. Jezikovno je pri izdaji izdatno poma-

gal Adam Bohorič. Upoštevana so bila tudi Kreljeva pravopisna pravila.

Posebna komisija je tudi preverjala prevod z Luthrovim prevodom Biblije

v nemščino in s hebrejskim in grškim originalom.

Slika : Grad Turjak leta 

Kljub preganjanju protestantskih knjig se je precej izvodov Dalmati-

nove Biblije le ohranilo, razmeroma mnogo po nemških mestih. Dalmati-

nova Biblija je tudi izredno bogato likovno opremljena. Zagotovo je bila

ena najlepših biblij, ki je bila natisnjena v . stoletju. Podporniki so pri-

jeli izvode z ročno obarvanimi slikami. Morda se je ravno zato ohranilo

precej izvodov do današnjega dne.

Ne samo Leibniza, tudi druge učenjake je zanimal Dalmatinov prevod

Biblije. Temu se ni treba posebno čuditi, saj je bil Leibniz tudi jezikoslovec,

pravijo pa, da se je po njegovih žilah pretakalo tudi nekaj slovanske krvi,

saj naj bi njegovi davni predniki prihajali iz Lužic, na meji med poljskim,

češkim in nemškim svetom. V tistih krajih je kar precej mest, ki imajo





slovanske korenine in v slovanskih jezikih slovanska imena, tako kot mi

Celovec za Klagenfurt, Beljak za Villach, Gradec za Graz, Dunaj za Wien

itd.

Leibnizevo rojstno mesto Leipzig na Saškem je v češčini Lipsko, v lužiš-

ki srbščini in poljščini pa Lipsk. Ime izhaja iz samostalnika lipa, imena

vsem Slovanom znanega listavca. Prav tako verjetno tudi priimek Leibniz.

Navsezadnje imamo takoj za mejo v Šentilju mesto Lipnica, po nemško

Leibnitz. Prav tako bi lahko kaj več povedali tudi o imenih mest Dresden,

Bautzen, Görlitz, Kamenz, Sebnitz, Pulsnitz itd.

Za Dalmatinov prevod Biblije je izvedel tudi orientalist Elias Hutter,

tudu Hutterus, je bil po podatkih Deutsche Biographie rojen leta 

v Görlitzu. Nekateri dvomijo v točnost tega podatka, za rojstno leto pa

omenjajo . V Jeni, morda tudi v Frankfurtu na Odri, je študiral ori-

entalistiko in postal magister. Poučeval je v Leipzigu, kjer je leta 

postal profesor hebrejščine, ni pa pri tem dolgo zdržal, kajti njegov cilj

je bil širitev prastarega svetega jezika, hebrejščine, in izdaja večjezične

Biblije z naslovom Biblia Sacra Polyglotta. Leta  je izdal hebrejsko-

nemški slovar. Nato ga je pot zanesla v Dresden k volilnemu knezu Av-

gustu Saškemu, da bi tam poučeval hebrejščino. Za izvedbo njegovega

velikega projekta so bila potrebna finančna sredstva, zato se je leta 

podal v Lübeck, leta  pa v Hamburg, kjer je dobil na razpolago dovolj

denarja, da je leta  izdal najprej delni, nato pa celotni Stari testament

v hebrejščini. Rokopise in prejšnje izdaje je skrbno primerjal in ustvaril

uporabno delo, žal pa je bil njegov uspeh pičel in stroški niso bili pokriti,

zaradi česar so mu pokrovitelji odpovedali podporo. Leta  je Hutter

v Naumburgu neuspešno začel s tiskarstvom in knjigotrštvom, nadaljeval

pa leta  v Nürnbergu. Tu se je zadrževal dlje časa, ker je našel spon-

zorje in poučeval jezike. Od  do  neutrudno delal in vsako leto

izdal eno delo, vsakokrat Biblijo ali slovar v vsaj štirih jezikih, marsikaj pa





je bilo dokončano, a ne natiskano, ali celo natiskano, pa ne zvezano. Novi

testament je izdal kar v dvanajstih jezikih: sirskem, hebrejskem, grškem,

latinskem, nemškem, češkem, italijanskem, španskem, francoskem, an-

gleškem, danskem in poljskem. Leta  je bil primoran zaradi dolgov

zapustiti mesto. Prehodno se je verjetno zadrževal Augsburgu ali v Frank-

furtu na Majni. O njegovih zadnjih letih življenja pa ni nič znanega. Umrl

je med letoma  in .

Najbolj pomembna in zanimiva so Hutterjeva šestjezična biblijska bese-

dila. Izvedena so v šestih stolpcih, od katerih je eden v hebrejščini. Pre-

vodi v druge jezike si sledijo vzporedno po vrsticah [, , , ]. Stolpci

so temu ustrezno pisani v različnih pisavah. Tako taka besedila nimajo le

verskega pomena, ampak tudi pedagoškega. Bralci namreč lahko primer-

jajo posamezne besede in stavke v različnih jezikih in pisavah in se pri

tem učijo. Podobno, kot danes lahko primerjamo na Wikipediji različna

besedila v različnih jezikih in pisavah.

Za Slovence je pomembno Hutterjevo delo [] oziroma [] iz leta ,

to je Peteroknjižje v šestih jezikih: kaldejskem (aramejskem), hebrejskem,

grškem, latinskem, nemškem in slovenskem jeziku. Naslovna stran je v

slogu Dalmatinove Biblije in bogato poslikana okoli naslednjega besedila:

BIBLIA
SACRA,

EBRAICE,

CHALDAICE

GRÆCE

GERMANICE

SCLAVONICE.

Studio & Labore





ELIAE HVTTERI

GERMANI.

NORIMBERGAE,

Cum Sacræ Cæsar. Maiest. Quindecim

annorum Privilegiis.

M. D. X C I X.

Knjiga ima obširen latinski predgovor. Samo biblijsko besedilo je lepo

razporejeno. Vsaka Mojzesova knjiga ima lastno naslovnico. Nato se za-

čnejo besedila v različnih jezikih. Od leve proti desni si sicer sledijo kalde-

jski, hebrejski in grški jezik. Treba pa je upoštevati, da se prva dva bere

z desne na levo in je potemtakem hebrejski v srednjem stolpcu strani res

prvi, kaldejski na levi strani strani pa drugi, če grškega pa pri tem ne šte-

jemo. Strani v knjigi so oštevilčene spodaj z arabskimi številkami. Ko

knjigo odpremo, imamo sode številke strani levo, lihe pa desno in pred

seboj imamo hkrati vseh šest stolpcev v različnih jezikih, katerih besedila

lahko primerjamo ne da bi bilo treba obračati strani. Slovenski je skrajno

desno.

Izraz kaldejski jezik v Hutterjevi knjigi je treba jemati kot zastarel izraz

za aramejski jezik. V njem so napisani nekateri deli Biblije. Svoj čas je bil

zelo razširjen na Bližnjem Vzhodu.

Za primerjavo si poglejmo vrstico Gen ,  v treh jezikih (latinščini,

nemščini, slovenščini) v Hutterjevi Bibliji:

Etait Dominus Deus ad serpentem:

Quia fecisti hoc, maledi�us es in-

ter omnia animantia, & bestias terræ:

super pe�us tuum gradiêris, & terram

comedes cun�is diebus vitæ tuæ.

Da spra� GOTT der HERR zu der
S�langen: Weil du sol�� gethan
ha�/sey� du verflu�t f�r allem Vieh
und f�r allen Thieren au� dem Felde
au� deinem Bau� sol� du gehen und
Erden e�en dein Lebenlang.

Natu je GOSPVD Bug rekal

h’Kazhi: Satu ker si ti letu sturila:

Prekleta bodi ti mej vso Shivino,

inu pred vso Svirino na Puli, po

tvoim trebuhi bosh hodila, inu

pèrst jédla vse tvoje shive dny.

V Ljubljani (NUK) obstaja izvod Hutterjeve Biblije iz leta , na

razpolago pa je tudi v digitalizirani obliki v Digitalni knjižnici Slovenije.





Zanimive so zadnje strani Peteroknjižja, kjer pogrešamo slovenščino. Na-

mesto le-te stoji tam francosko besedilo (slika ). To se je zgodilo v

tiskarni, kjer je bilo na kupe papirja v več jezikih in je nekdo v naglici

pomešal pole in postavil francosko besedilo namesto slovenskega. Ali pa

je imel nepopoln slovenski izvod, ki ga je šele pozneje nadomestil s popol-

nim.

Slika : Konec Hutterjevega Peteroknjižja, Ljubljana (NUK)

Toda vztrajno brskanje za isto zadevo po drugih digitalnih virih se

včasih lepo obrestuje. Tako na nemški spletni strani

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd/content/structure/

najdemo Hutterovo Peteroknjižje v lepi obliki. Po njem prav tako lahko

udobno listamo. Knjiga se konča, kakor je treba (slika ). Na kaj nikakor

ne smemo pozabiti? Hutter je namreč v svojem večjezikovnem Petero-

knjižju uporabil Dalmatinov prevod Biblije iz leta , na kar smo lahko

še posebej ponosni, kajti take časti v dobi reformacije niso imeli mnogo

večji jeziki kot je naš.

Leta  so izšle kar štire Hutterjeve variante Peteroknjižja:

Biblia sacra, Ebraice, Chaldaice, Græce, Latine, Germanice, Sclavonice,

Biblia sacra, Ebraice, Chaldaice, Græce, Latine, Germanice, Saxonice,

Biblia sacra, Ebraice, Chaldaice, Græce, Latine, Germanice, Italice,

Biblia sacra, Ebraice, Chaldaice, Græce, Latine, Germanice, Gallice.





Slika : Konec Hutterjevega Peteroknjižja na Univerzi Halle-Wittenberg

Možnosti, da se je kaj pomešalo, je bilo torej veliko.

Francoski jezik so v srednjem veku imenovali galski jezik, po staro-

davni rimski provinci Galiji. V tem jeziku, stari francoščini, se glasi na

strani  omenjena vrstica Gen ,:

Alors l’Eternel Dieu dit au serpent, D’autant que tu as fait cela,

tu seras maudit sur tout bestail, & sur toute beste des champs: tu

chemineres sur ton ventre & mangeras la poussiere tous les iours de

ta vie.

Univerza Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ima bogato za-

loženo knjižnico, ki se uradno imenuje Universitäts- und Landesbiblio-

thek Sachsen-Anhalt, ki ima v svoji zbirki obilo digitaliziranega gradiva.

Med drugim tudi Biblia sacra, Ebraice, Chaldaice, Græce, Latine, Germa-

nice, Italice. Ko pa knjigo odprete, pridete do druge naslovne strani Biblia

sacra, Ebraice, Chaldaice, Græce, Latine, Germanice, Gallice, naprej pa v

kolonah, kjer bi moralo biti italijansko besedilo, stoji francosko besedilo.

Torej je ta izvod Hutterje Biblije makulatura, kakor imenujemo med tiskom

poškodovano ali napačno zvezano knjigo, kar v Dalmatinovem in Hutter-

jevem času ni bilo nič posebnega. Beseda makulatura ima izvor v latinski

maculare, kar pomeni omadeževati, oskruniti, onečastiti. Tudi ljubljanski





izvod Hutterjevega Peteroknjižja je zato makulatura.

Ker kaže, da na spletu ni moč dobiti italijanskega besedila v Hutterjevi

Bibliji, uporabimo tega, katerega je prevedel teolog in diplomat Giovanni

Diodati (–):

Allora il Signore Iddio disse al serpente: Perciocchè tu hai fatto

questo, sii maledetto sopra ogni altro animale, e sopra ogni altra

bestia della campagna; tu camminerai in sul tuo ventre, e mangerai

la polvere tutti i giorni della tua vita.

Italijani imajo bogato zgodovino prevajanja Biblije. Prvi prevod v itali-

janščino je opravil Nicolò Malermi (–) in je izšel v Benetkah leta

. Leta  je v Benetkah izšla Biblija, ki jo je prevedel Antonio Bruci-

oli (–). Tridentinski koncil, ki je trajal od leta  do leta 

je označil prevode Biblije v nacionalne jezike za krivoverske in jih uvrstil v

Indeks prepovedanih knjig ter zahteval njihov sežig na javnem mestu. Do-

voljeval je le Vulgato, latinski prevod Biblije, kar je opravil sv. Hieronim

(?–?). Šele papež Benedikt XIV. je leta  dovolil uporabljati pre-

vode v nacionalne jezike. Še naprej je obveljala teorija treh jezikov, kar je

pomenilo, da se cerkvene knjige lahko piše samo v hebrejskem, grškem in

latinskem jeziku.

V moderni italijanščini se vrstica Gen ,  glasi:

Allora il Signore Dio disse al serpente: “Poiché tu hai fatto questo,

sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie sel-

vatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i

giorni della tua vita.”

Saški jezik, Lingua Saxonica, Plattdeutsch, je jezik z vsemi narečji, ki

ga govorijo na severu Nemčije. V tem jeziku je bil v Hutterjevi Bibliji

zapisana vrstica Gen ,  takole:





Do spra� Godt de HERE tho der Slangen: Dewyle du s�l�e� gedahn he�� so

sy�u verfl�ket vnder allem Vee vnde man� allen Deerten vp dem Velde. Vp

dynem Buke s�altu gahn vnde Erde eeten dyn leeventlan�.

Dalmatinova Biblija je postala podlaga tudi za kasnejše priredbe in

prevode Svetega pisma v slovenščino. Pomembna je bila ne le zaradi verske

vsebine, ampak je nudila tudi ogromen besedni zaklad, če samo pomis-

limo, katerih področij se dotika, prav tako kot Iliada in Odiseja.

Biblija imajo za najbolj tiskano in prevajano delo. Ob bok ji lahko

postavimo še Evklidove Elemente, grško Στοιχεῖα Εὐκλείδου. Prvič so jih

natiskali v Benetkah leta , deset let pred odkritjem Amerike. Guten-

berg in Hutter sta zabredla zaradi tiskanja Biblije v finančne dolgove, Val-

vasor pa zaradi Slave vojvodine Kranjske. Pa še marsikdo.

Prve tiskane knjige so bile zelo skrbno sestavljene, okrašene so bile z

vinjetami, bogatimi ilustracijami in inicialkami. Tega ni težko razumeti,

ker so do takrat knjige ročno prepisovali in jih prav tako na vse mogoče

načine ozaljšali. Tiskane knjige so morale na vsak način tudi po lepoti

konkurirati na roko pisanim.

 Manj znane besede

Razložili bomo samo tiste man znane besede, ki so uporabljene v prejšnjih

citatih, ki vsebujejo števnike in nekaj besed v zvezi s štetjem.

arzat – arcat – zdravnik; iz nemščine: der Arzt.

borsht – boršt – gozd, hosta; iz nemščine: der Forst.

brumen – pobožen, priden; iz starovisoke nemščine: fruma.

ferdamnan – preklet; iz nemščine: verdammt.





folk – ljudstvo, narod; iz nemščine: das Volk.

galga – vislice; iz nemščine: der Galgen.

gvant – obleka, oblačilo; iz nemščine: das Gewand.

korba – košara; iz nemščine: der Korb.

kranzel – krancel – venec; iz nemščine: der Kranz.

leben – življenje; iz nemščine: das Leben.

lon – plača, plačilo; iz nemščine: der Lohn.

madel – medel, slab, slaboten.

pild – slika, podoba; iz nemščine: das Bild.

porta – portek, šapelj; iz nemščine: die Borte, pramen, trak, pletenica.

pozerati – pocerati – potrošiti, zapraviti, izčrpati, osiromašiti, opustošiti,;

iz nemščine: verzehren.

rinka – prstan, obroč, krog, kolobar; iz nemščine: der Ring.

shalbati – žalbati – maziliti; iz nemščine: salben.

shegnati – žegnati – blagosloviti; iz nemščine: segnen.

shlahta – žlahta – sorodstvo, vrsta, pasma; iz nemščine: das Geschlecht,

spol, rod, pokolenje, rodovina, iz starovisoke nemške besede slahta.

sikel – utežna mera, šekel, , g, uporabljali so jo Babilonci, Feničani in

Hebrejci; iz hebrejščine: šekel, .שקל!

shafnar – šafnar – oskrbnik, hišnik, ključar; iz nemščine: der Schaffner.





shonati – šonati – prizanesti, prizanašati, čuvati, varovati; iz nemščine:

schonen.

shpegar – špegar – ogleduh, špijon, vohun; iz nemščine: der Späher.

shpendia – špendija – hrana, živež; iz srednjeveške latinščine: dispensa.

tadel – hiba, napaka; iz nemščine: der Tadel.

taushent – tavžent – tisoč; iz nemščine: tausend.

truga – krsta, rakev, skrinja; iz nemščine: die Truhe.

valpot – valpet, najvišji grajski hlapec, nadzornik tlačanov; iz starovisoke

nemščine: waltboto.

viud – vojvod, vojskovodja, poglavar; iz praslovanščine: vojevoda.

 Matematika v Dalmatinovem času

Šestnajsto stoletje, ki se je pričelo s . januarjem  in končalo z .

decembrom , je bilo precej viharno, če pomislimo na vesele, srečne

in pretresljive dogodke, kot so na primer: geografska odkritja, renesansa,

turška osvajanja, kmečki upori, verski boji, epidemije kuge, ločitev an-

gleške cerkve od rimskokatoliške leta , šentjernejska noč leta .

Turška sila je nezaustavljivo osvajala Malo Azijo in Balkanski polotok.

Zahodni Evropi ni bilo, vsaj videti je tako, kaj dosti mar, če so padale

vladavine Jugovzhodne Evrope ena za drugo. Padec doživi Carigrad že

leta . Ko je leta  padel Beograd, je s tem praktično padel Balkan.

Ko so bili Madžari poraženi pri Mohaču leta , so bila Turkom vrata

v Srednjo Evropo odprta. Leta  so Turki s številčno vojsko že pred

Dunajem, ki pa se jih zaradi slabih vremenskih razmer obrani in ima nato





mir do leta , ko mu je znova trda predla in se ima zahvaliti Poljakom,

da ni bil zavzet.

Posamezne dežele, tudi Kranjska, Koroška in Štajerska, so doživljale

pogoste turške vpade, ki jih omenja tudi Trubar v svojem Katekizmu ()

na straneh -:

Glih taku she sdai , suio Cerkou te kerszhenike Ćrafa , smogetero rizho , koker
Sturki , sdragino , shlisami szhudnimi bolesanmi , shudo gosposzhino , dru-
s hino , inu soseszhino , shudimi Scofi , fari ,Menihi inu sdrugo nesrezho , Tu
vse Bug dopuĆi pryti , zheŊ te ludi , sa uolo tiga greha.

Šele bitka pri Sisku junija  je zaustavila prodor Turkov čez naše

dežele. V tej bitki se je zelo izkazal vitez Andrej Turjaški (–) s

svojimi in štajerskimi strelci.

Ker je bilo Evropejcem zaradi Turkov čedalje teže trgovati z Vzhodom,

z Indijo in Kitajsko, in ker je končno začelo prevladovati mnenje, da je

Zemlja okrogla, so začeli iskati poti na Vzhod proti Zahodu. Leta  je

Krištof Kolumb (–) odkril Ameriko, leta  je krenil v smeri

Zahoda okoli sveta Ferdinand Magellan (–) s številno okoli sveta,

a so ga na Filipinih ubili domorodci. Vendar pa se je Juan Sebastián El

Cano (–) uspel vrniti domov z maloštevilnimi možmi, ki so po-

temtakem postali prvi Evropejci, ki so objadrali Zemljo. Tudi Angleži niso

mirovali. Tako je Francis Drake (?–) s svojimi mornarji leta 

tudi uspel obpluti Zemljo.

Po križarskih vojnah, ki so potekale od . do . stoletja, se je v

Italiji začelo družbeno gibanje, najbolj med intelektualci, ki je v ospredje

postavljalo človeka, in ga imenujemo humanizem. Križarji so v Evropo

zanesli marsikatero orientalsko novotarijo, v že zelo shiranem Bizantin-

skem cesarstvu pa so se srečali z že malo pozabljeno starogrško kulturo.

Počasi je zlasti v Italiji začelo rasti zanimanje za antično kulturo sploh.





Že Rimljani so prevedli precej starogrških del v latinščino, Arabci pa tudi

v svoj jezik. Med njimi so bila tudi matematična in astronomska dela.

Prek arabske Španije in Sicilije je v Evropo prišlo veliko novih zamisli in

znanstvenih dosežkov. Po padcu Carigrada leta  pa je uspelo na Za-

hod prebegniti tudi nekaterim bizantinskim učenjakom s knjigami vred.

Italijanska trgovska mesta, na primer Genova, Pisa in Benetke, so tako in

tako vsakodnevno prihajala v stik z drugimi mesti v Sredozemlju, obo-

gatela in ustvarjala pogoje za razvoj znanosti in umetnosti. Po celi Evropi

se je vztrajno začelo krepiti meščanstvo. Umetnost je doživela pravi pre-

porod, ki ga imenujemo renesansa.

Namen tega gradiva ni na veliko pisati o renesančnih umetnikih, zato

bomo omenili samo nekatere, ki so delovali v . stoletju. Leonardo da

Vinci (–) ni samo slikal, ampak je preučeval tudi človeško telo,

načrtoval različne stroje, pri čemer je uporabil vse svoje znanje mehanike

in matematike ter nam zapustil bogato dediščino, ki jo študirajo še danes.

Leta  je dokončal s slikanjem Mone Lise, ki je eno od njegovih najbolj

znanih likovnih del.

Michelangelo Buonarroti (–) je bil odličen slikar in kipar, celo

pesnik, pa tudi arhitekt, saj je sodeloval pri gradnji bazilike sv. Petra v

Rimu. V letih – je poslikal strop Sikstinske kapele. Omenjamo

ga zato, ker je gradnja bazilike sv. Petra zahtevala ogromno finančnih sred-

stev, zaradi česa so po Evropi začeli prodajati odpustke, kar se je hitro

začelo izrabljati in je navsezadnje povzročilo reformacijo in vse, kar ji je

sledilo.

Kar se matematike v tistih časih tiče, najprej omenimo Leonarda iz

Pise (?–), tudi Fibonaccija, ki se je od arabskih trgovcev dobro

naučil uporabljati arabsko-indijske številke, s katerimi se da veliko udob-

neje delati kot z okornimi rimskimi ali grškimi. Opis arabsko-indijskih in

rimskih številk najdemo tudi v Trubarjevem Abecedniku, rimske, grške,





cirilske in glagolske pa v Bohoričevi slovnici Articæ horulæ. Leonardo je

napisal nekaj knjig, ki so se s prepisovanjem širile po Evropi. Med njimi

je morda za razvoj evropske matematike najbolj znana Liber abbaci iz leta

. V tej knjigi so zbrane različne uporabne naloge iz računstva in tudi

znameniti problem o razmnoževanju kuncev, ki vodi do Fibonaccijevih

števil Fn, ki so definirana za cela nenegativna števila n s preprosto rekur-

zijo

Fn+2 = Fn+1 +Fn

pri začetnem pogoju F0 = 0,F1 = 1. Zaporedje Fibonaccijevih števil se

prične z

0,1,1,2,3,5,8,13,21, . . .

Ali so med njimi tudi števila s seznama števil (stran ) iz Dalmatinovega

prevoda Geneze? Nekaj jih je, in sicer 1,2,3,5,8,13,34. Odkrili so tudi, da

se zaporedje zaporednih kvocientov Fibonaccijevih števil, to se pravi
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približuje zlatemu razmerju τ = (1 +
√

5)/2. V takem razmerju razdelimo

daljico AB s točko Z na dva neenaka dela dolžin a in b, če je razmerje

celotne dolžine a+ b proti daljšemu delu a enako razmerju daljšega dela a

proti krajšemu b:
a+ b
a

=
a
b
.

Iz tega dobimo rezultat a/b = τ = (1 +
√

5)/2 (slika ). Diagonali v pravil-

nem petkotniku se, na primer, med seboj delita v zlatem razmerju.

V geometriji so prevladovali Evklidovi Elementi z ustreznimi oznaka-

mi, v aritmetiki in algebri pa so se skozi cel srednji vek mučili s tem, kako

z besedami povedati matematične resnice. V geometriji že dolgo ni bilo

posebnega napredka, v slikarstvu pa je prav prišlo odkritje linearne per-

spektive. Pri tem je bil en glavnih Luca Pacioli (–). Nekaj malega





Slika : Delitev daljice v zlatem razmerju

oznak je vpeljal že Diofant v . stoletju v svoji Aritmetiki. Po njegovem

zgledu so pisali formule tudi zgodnji renesančni matematiki, v glavnem s

kraticami za plus, minus, koren itd.

Takrat je bilo že veliko, če so na primer matematiki in astronomi pre-

študirali Arhimedova, Apolonijeva, Evklidova, Ptolemajeva, Heronova in

Paposova dela ter mimogrede odkrili še kaj novega. Veliko takih je hodilo

po znanje v Italijo, kjer je delovala bolonjska univerza, ustanovljena že leta

. Omenimo le Georga Peurbacha (–) in Regiomontana ali

Johannesa Müllerja (–), doma v bavarskem Königsbergu (–

), ki sta veliko prevajala grške matematične klasike. To ni tisti Königs-

berg, ki je danes Kaliningrad in že dolgo ni več kraljeva gora, ampak

Königsberg v okrožju Haßberge na Spodnjem Frankovskem na Bavarskem.

Regiomontanus (dobeseden prevod besede Königsberžan v latinščino)

je zaslovel po trigonometričnih tablicah in po umestitvi trigonometrije

kot samostojne matematične panoge v matematiko. Kasneje se je Georg

Joachim Rheticus (–) lotil izdelave zelo natančnih trigonometrič-

nih tablic, ki jih je dokončal njegov učenec Valentinus Otho (?–)

leta .

Arhimed iz Sirakuz, Ἀρχιμήδης ὁ Συρακόσιος, še danes velja za enega

največjih učenjakov vseh časov. Ukvarjal se je z matematiko, mehaniko,

optiko in tehniko. Po njem imamo v matematiki Arhimedov aksiom, ki

pravi, da za poljubni pozitivni števili a in b obstaja tako naravno število n,

da velja: na > b. Prav tako je znana Arhimedova spirala, ki ima v polarni





obliki enačbo r = aϕ, pri čemer je a pozitivna konstanta. Arhimedovo

spiralo opisuje točka, ki se s konstantno hitrostjo giblje po poltraku, le-ta

pa se s konstantno kotno hitrostjo vrti okoli svojega krajišča v neki ravnini.

Slika : Arhimedova spirala

Arhimed je znal izračunati vsoto vrste

S = 1 +
1
2

+
1
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+
1
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+
1

16
+ . . .

Našel je preprost rezultat S = 2, ki mu je omogočil izračunati ploščino

odseka parabole (slika ).

Če na paraboli kakorkoli izberemo točki T1 in T2 in v njih načrtamo

tangenti, ki se sekata v točki T3, potem je ploščina odseka parabole, ki ga

od nje odreže premica skozi točki T1 in T2, enaka dvem tretjinam ploščine

trikotnika T1T2T3.

To ter rezultate v zvezi s krogom, stožcem in valjem imamo za zametke

infinitezimalnega računa, ki je v današnji obliki začel nastajati šele v času

Newtona in Leibniza, v drugi polovici . in prvi polovici . stoletja.

Enakostraničen valj, katerega osnovna ploskev je krog s polmerom r,

ima višino 2r. Njegova prostornina je Vv = 2πr3. Njemu včrtana krogla

ima prostornino Vk = 4πr3/3, včrtani stožec pa prostornino Vs = 2πr3/3.





Slika : Odsek parabole

Te tri prostornine so v lepem razmerju: Vv : Vk : Vs = 3 : 2 : 1. To je vedel

Arhimed, kar se mu je zdelo imenitno, tako da si je zaželel nagrobnik

s kroglo in valjem v omenjenem razmerju. Tudi našemu Francu vitezu

Močniku je bilo to všeč in slika teh treh teles poleg knjig, perja in sove

krasi njegov viteški grb. Površine zgoraj opisanih teles so v nekoliko dru-

gačnem razmerju: Pv : Pk : Ps = 3 : 2 : τ , kjer je τ = (1+
√

5)/2 zlato razmerje.

Arhimedov grob naj bi v času svojega kvestorskega službovanja leta 

pnš. na Siciliji v nekem grmovju videl Mark Tulij Ciceron (– pnš.)

Nagrobnik je bil narejen po Arhimedovi želji. Vendar tega groba nihče ni

več videl, so pa umetniki naslikali tako Arhimeda kot tudi odkritje nje-

govega groba.

Arhimed je bil žrtev rimskih osvajalcev. Kasneje so odkrili v Herkula-

neumu doprsni kip in napačno sklepali, da predstavlja Arhimeda. Mnogo

knjig in znamk je bilo opremljenih z Arhimedovo podobo na podlagi tega

kipa. Kasneje pa se je izkazalo, da gre pravzaprav za kiparsko upodobitev

spartanskega kralja Arhidama III. (?– pnš.), Ἀρχίδαμος Γ΄. Mate-

matik Adrien-Marie Legendre (–) je bil tudi dolga leta napačno

predstavljen s sliko nekega politika z enakim priimkom. Legendre se ni

dal nikoli portretirati, obstaja pa ena sama risba, na kateri je upodobljen.





Slika : Enakostranični valj z včrtano kroglo in stožcem

Arhimed je dal matematikom kar za več stoletij nekaj dela, ko je posta-

vil znameniti problem goveda, πρόβλημα βοεικόν. Navdih je verjetno našel

v Homerjevi Odiseji tam, kjer je govora o Helijevem govedu. Arhimedov

problem goveda je matematičen problem, ki privede do sicer na videz pre-

proste Pellove enačbe, ki ima sicer nešteto rešitev, toda števila, s katerimi

se izraža, so ogromna. Arhimed naj bi svoj problem poslal v Aleksandrijo,

kjer naj bi se z njim ukvarjal Eratosten (– p. n. š.), ᾿Ερατοστένης ὁ

Κυρηναῖος. Eratosten je najbolj znan po tem, da je našel elegantno metodo,

kako izračunati velikost Zemlje, in po Eratostenovem situ, postopku, kako

poiskati vsa praštevila do nekega naravnega števila.

V fiziki je znan Arhimedov zakon, ki pove, da je vzgon v neko tekočino

potopljenega telesa nasprotno enak teži izpodrinjene iste tekočine. Vsem

je znana zgodba o odkritju tega pomembnega zakona in vzkliku Hevreka

(Našel sem!), ki jo je pri tem izrekel. Še danes imenujejo po tem vzkliku

razne projekte in inštitute, na primer Eureca, Heureca, Eureka, Heureka,

Evreka, Hevreka. V klasični grščini bi zapisali εὕρηκα. To je perfekt tvorne-





ga povednega načina v prvi osebi ednine glagola εὑρίσκω, najdem. Ni

znano, ali je Arhimed zavpil točno tako, kot smo zapisali, kajti govoril in

pisal je v dorskem narečju. Tudi beseda hevristika, kar je nauk o metodah

raziskovanja na podlagi izkušenj, ima izvor v glagolu εὑρίσκω, najdem.

V tehniki imamo Arhimedov vijak za črpanje vode. O Arhimedu je bilo

veliko napisanega, marsikaj dodanega, tako da je težko ločiti, kaj je resnica

in kaj legenda.

Apolonij (– pnš.), Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος, iz Perge v antični

Pamfiliji v Mali Aziji, je bil starogrški matematik, geometer in astronom.

Deloval je v Aleksandriji in Pergamonu. V matematiki je znan po Apoloni-

jevi krožnici. To je množica točk v ravnini, za katere je kvocient razdalj od

dveh fiksnih točk v tej ravnini konstanten. Poleg tega je postavil nalogo,

kako konstruirati krožnico, ki se hkrati dotika treh objektov, ki so lahko

točka (t), premica (p) ali krožnica (k). Dotikati se točke pomeni iti skozi

točko. Imamo deset možnosti, na primer (t, t, t), (t, t, p), (p, p, p), (k, k, k).

Apolonij se je ukvarjal tudi s stožnicami, to je s preseki stožca z ravnino.

Pri tem ni bil prvi, je pa stožnicam dal imena, ki jih uporabljamo še danes:

elipsa, hiperbola, parabola, v grščini ἔλλειψις, ὑπερβολή, παραβολή. Dolga

stoletja so bile stožnice skoraj pozabljene, na dan so jih potegnili spet v

času, ko je Kepler postavil svoje zakone gibanja planetov okoli Sonca.

Omenimo samo še antičnega astronoma, astrologa, matematika, ge-

ografa in fizika Klavdija Ptolemaja (?–?), Κλαύδιος Πτολεμαῖος, ki je

tako zakoreninil geocentrični svetovni sestav, da se je zamajal šele sredi

drugega tisočletja. Napisal je delo Matematična razprava, ῾Η μαθηματικὴ

σύνταξις, kasneje Velika razprava ali celo Največja razprava, ῾Η μεγάλη

σύνταξις ali ῾Η μεγίστη σύνταξις. To antično delo je bilo, kot še mnogo

drugih, prevedeno v arabščino in je bilo leta  objavljeno kot al-kitabu-

l-midžisti, v arabski pisavi ù


¢�j. ÒË@ H. A

�
JºË@. Iz al-madžisti je po polatin-

jenju nastal Almagest. Knjiga vsebuje vse, kar so v antiki vedeli o as-





Slika : Ptolemajev izrek

tronomiji, pa tudi veliko matematike in tablice lokov ter tetiv.

V geometriji nam je znan tudi Ptolemajev izrek, ki pove, da je v tetiv-

nem štirokotniku prudukt diagonal enak vsoti produktov nasprotiležnih

stranic (slika ):

|AC| · |BD | = |AB| · |CD |+ |BC| · |DA|.

Luca Pacioli, tudi prijatelj Leonadra da Vincija, je izdal leta  v

Benetkah tiskan učbenik Summa de arithmetica, geometria, proportioni

et proportionalità, ki je bil zgrajen na podlagi starejših rokopisov, tudi Fi-

bonaccijevih. Leonardo mu je izdelal slike geometrijskih teles. Iz njega so

se lahko trgovci učili knjigovodstva. Pacioli je vpeljal tudi pojem božanske-

ga razmerja, ki mu je rekel la divina proportione, to je tisto, čemur danes

rečemo zlato razmerje. Trdil pa je, da je reševanje kubične enačbe x3 +

px2 +qx+ r = 0 vsaj tako težak problem kot so problemi podvojitve kocke,

tretjinjenja kota in kvadrature kroga. Toda kmalu so Scipio del Ferro

(–), Niccolò Tartaglia (?–) in Gerolamo Cardano (–

) obvladali tudi kubične enačbe. Cardano je zaslovel po svojem delu

z veličastnim naslovom Artis Magnæ, Sive de Regulis Algebraicis Liber

Unus (). Potem so sledile enačbe četrte stopnje. Ludovico Ferrari





(–) jih je znal rešiti s pomočjo vmesne enačbe tretje stopnje. Pri

enačbi pete in višjih stopenj se je zataknilo. Šele . stoletje je postre-

glo z ugotovitvijo, zakaj. Rafael Bombelli (–) je uporabljal okra-

jšave za aritmetične operacije, med prvimi pa se je ukvarjal z verižnimi

ulomki. Še vedno pa so omenjeni italijanski matematiki, ki so bili tudi še

kaj drugega, uporabljali za naše pojme obupno nerodne oznake.

Na srečo so se našli možje, ki so matematični jezik že precej izpilili.

François Viète (–) je matematične zapise bistveno poenostavil,

Robert Recorde (–) pa je uvedel enačaj, kakršnega uporabljamo

še danes.

Kljub uvedbi arabsko-indijskih številk in računanja z njimi pa so zelo

trpeli astronomi pri mukotrpnem računanju. To se je zelo poenostavilo z

iznajdbo logaritmov in uporabo logaritemskih in drugih tablic. V zvezi

s tem omenimo Henryja Briggsa (–), ki je uvedel desetiške lo-

garitme, in Johna Napierja (–), ki je odkril naravne logaritme.

Z njimi se da množenje prevesti na seštevanje, deljenje na odštevanje in

kvadratno korenjenje na deljenje z .

Velik napredek je v . stoletju doživela astronomija, ki je do takrat

slonela na Ptolemajevem geocentričnem svetovnem sestavu. Počasi in pre-

vidno se je začelo utrjevati prepričanje, da je v resnici svetovni sestav

heliocentričen. Z uporabo celega niza epiciklov se je po Ptolemaju sicer

dalo obravnavati gibanje planetov, toda veliko laže je šlo, če se je postavilo

Sonce v središče sestava. Velik zagovornik novega svetovnega sestava je

bil matematik in astronom Nikolaj Kopernik (–). Njegov učenec

je bil omenjeni Rheticus. Med drugim je študiral tudi v Wittenbergu, kjer

je magistriral leta .

Kopernik je našel tudi zanimiv primer eliptičnega gibanja. Če se nam-

reč manjši krog brez drsenja kotali po obodu znotraj dvakrat večjega kroga,

potem vsaka točka, ki je znotraj malega kroga, opisuje elipso.





Danes krivuljo, ki jo dobimo kot sled točke, ki je znotraj kroga, ki se

brez drsenja kotali po notranji strani oboda večjega kroga, imenujemo

hipotrohoida (slika ). Če je R polmer večjega, r pa manjšega kroga,

število λ pa relativna razdalja točke T , ki opisuje hipotrohoido, od središča

malega kroga, potem sta parametrični enačbe hipotrohoide

x = (R− r)cos t −λr cos
R− r
r
t, y = (R− r)sin t +λr sin

R− r
r
t.

Za Kopernikov primer je treba vzeti R = 2r in dobimo:

x = r cos t −λr cos t = (1−λ)r cos t, y = (R− r)sin t +λr sin t = (1 +λ)r sin t.

Iskana krivulja je elipsa s polosema a = (1−λ)r,b = (1 +λ)r.

Slika : Elipsa kot hipotrohoida

Astronom Tycho Brache (–) je zelo natančno opazoval nebo in

zapisal številne položaje planetov, tako da je astronom, astrolog in mate-

matik Johannes Kepler (–) lahko prišel po vseh svojih zablodah

in stranpoteh do svojih zakonov. Ker se planeti okoli Sonca gibljejo po





elipsah, mu je zelo prav prišlo Apolonijevo znanje o stožnicah. Galileo

Galilei (–) se je s Kopernikovo teorijo strinjal, kar ga je sicer

drago stalo, je pa bil prvi, ki je usmeril svoj zelo natančen daljnogled v

nebo in med drugim opazil Jupitrove satelite. Toda to spada že v nasled-

nje stoletje.

Kepler je napisal temeljni deli Mysterium cosmographicum () in

Harmonices mundi (). Obe deli izpričujeta njegovo veliko znanje

matematike. Keplerju pripisujejo znano izjavo, ki jo zapisujejo vsak malo

po svoje:

Geometrija v sebi skriva dva velika zaklada. Prvi je Pitagorov

izrek, drugi pa zlati rez. Prvega lahko primerjamo z mernikom

zlata, drugega pa z imenitnim draguljem.

V resnici Kepler Pitagoro ne omenja, pa tudi zlatega reza ne. Izraz

zlati rez je nastal šele v . stoletju. V Keplerjevem času je obstajal izraz

božansko razmerje oziroma divina proportione, kakor je zapisal Luca Paci-

oli. Tudi Evklid v elementih, ki to razmerje sicer uporablja, ne pravi tako.

Zanj je to skrajno in srednje razmerje, v grščini ἄκρος καὶ μέσος λόγος.

Kepler je zapisal takole:

Duos nempe Geometriæ thesauros. Duo Theoremata infinitæ util-

itatis, eoque pretiosißima, sed magnum discrimen tamen e inter

utrumque. Nam prius, quod latera re�i anguli poßint tantum,

quantum subtensa re�o, hoc inquam re�e comparaveris massæ auri:

alterum, de se�ione proportionali, Gemmam dixeris.

Adam Ries (–) je napisal računico, v kateri je razložil, kako se

izvaja osnovne računske operacije v desetiškem številskem sestavu, seveda

z arabsko-indijskimi številkami. Naslovna stran njegove prve računice,

druga izdaja se prične tako:





Re�nung au� der linihen

gema�t dur� Adam Riesen vonn Sta�el-

�eyn in ma�en man e� pflegt �u lern in allen

re�ens�ulen gruntli� begri�en anno 1518.

vleysigkli� vberlesen und zum anderen mall

in tru� vorfertiget.

V tem obdobju so reševali naloge z eno neznanko, ki so ji v Italiji rekli

cosa, kar pomeni stvar, reč. Zato so matematiku, ki je reševal take naloge,

rekli kosist. V Evropi je takrat mrgolelo enot za dolžino, maso, pros-

tornino, drage kovine in denar. Pri trgovanju je bilo zelo pomembno, da

so znali pretvarjati enote in menjati denar. Za občutek, kakšne računske

naloge so reševali v začetku reformacije, navedimo eno od nalog iz Riesove

računice:

Plesa se je udeležilo  oseb, in sicer je bilo / mladeničev, /

meščanov, / plemičev, / kmetov in / mladenk. Koliko oseb

je bilo v vsaki skupini? Koliko oseb iz vsake skupine je moralo ob

plesu pavzirati, ker za vse ni bilo dovolj mladenk?

Albrecht Dürer (–) ni bil samo odličen slikar in grafik, bil je

tudi dober matematik. Njegova zelo znana grafika Melencolia I vsebuje

nekaj geometrijskih objektov in magični kvadrat s šestnajstimi polji, na

katere so vpisana vsa števila od  do  tako, da so vse njihove vsote po

vrsticah, stolpcih in diagonalah enake .

Od najstarejših časov naprej so se matematiki ukvarjali s tem, kako

bi izračunali obseg in ploščino kroga iz njegovega polmera oziroma pre-

mera. Razmerje π med obsegom in premerom kroga je dokaj natančno

ocenil Arhimed iz Sirakuz: 3 10
71 < π < 3 1

7 . Do tega je prišel s primer-

javo obsegov krogu včrtanih in očrtanih pravilnih večkotnikov. Ugotovil





4 15 14 1

9 6 7 12

5 10 11 8

16 3 2 13

Slika : Dürerjev magični kvadrat

je tudi, da število π nastopa tudi v formulah za ploščino kroga, površino

in prostornino valja, stožca in krogle. Nikakor pa niso znali dokazati, ali

se število π da izraziti kot kvocient dveh naravnih števil ali ne. Dobivali

so le bolj ali manj natančne približke. Ludolf van Ceulen (–) je

uspel po arhimedski metodi izračunati π na  decimalk že pred letom

, kasneje pa na  decimalk. Pogosto π imenujejo ravno zato Ludol-

fovo število.

Arhimedska metoda za računanje številaπ na veliko decimalk je počas-

na, ker zahteva izračun mnogo kvadratnih korenov, prav tako točno na

veliko decimalk. Hitreje je šlo računanje od rok z vrstami in rekordi so

kar padali. Naš Jurij Vega je leta  objavil π na točnih  decimalk.

Dandanes z računalniki lahko izračunajo število π na milijarde decimalk

točno. Navedimo nekaj njegovih prvih decimalk:

π = 3,1415926535897932384626433832795028841971

6939937510582097494459230781640628620899

8628034825342117067982148086513282306647

0938446095505822317253594081284811174502

8410270193852110555964462294895493038196

Nekateri ljudje imajo poseben dar, da si lahko zapomnijo nekaj sto ali

celo tisoč decimalk te znamenite matematične konstante.





 Reforma koledarja

V obdobju, ko so delovali naši protestantski pisatelji, je bilo zelo živahno

tudi na področju reforme koledarja. Ker dolžina tropskega leta ni izmerlji-

va z dolžino dneva (leto je namreč dolgo približno  in / dneva),

je bilo treba uvesti prestopna leta, ki so dolga  dni. Preostala leta

z dolžino  dni imenujemo navadna leta. Od tega, kako modro raz-

poredimo v minevanju časa prestopna leta med navadnimi, je odvisna

natančnost koledarja, katerega osnovna časovna enota je dan. Rimski

državnik in vojskovodja Gaj Julij Caesar (– pnš.) je leta  pnš.

naredil red, ko je uvedel prestopna leta na vsake štiri leta. Caesar je vpel-

jal tako imenovani julijanski koledar, ki je začel veljati . januarja  pnš.

Začetek leta je ostal . januar, kar je sicer veljalo v Rimu že od leta 

pnš. naprej. Cezarjeva reforma je določila tudi dolžine mesecev in nek-

danji mesec kvintilis so po Juliju Cezarju preimenovali v julij. Zaradi ma-

jhnega nesporazuma glede prestopnih let so v času vladanja cesarja Av-

gusta koledar še malenkostno popravili, obenem pa nekdanji mesec sek-

stilis preimenovali v avgust.

Pred letom  pnš. so Rimljani novo leto začeli . marca. Meseci so

imena dobili večinoma po božanstvih (januar, marec, maj, junij), nekateri

po števnikih (kvintilis, sekstilis, september, oktober, november, decem-

ber), februar je dobil ime po prazniku očiščevanja, beseda april pa po neki

razlagi izhaja iz latinskega glagola aperio, odprem, ker se v aprilu na sev-

erni polobli dejansko odpre nova rast v naravi.

S spremembama imen mesecev v čast Cezarju in Avgustu smo dobili

imena mesecev, ki jih uporabljamo še danes. Nekateri narodi so imeli ali

pa še imajo imajo svoja imena mesecev. Primož Trubar je zapisal slovenska

imena mesecev: prosimec, sečan, sušec, mali traun, veliki traun, rožencvit,

srpan, kimovec, jesenik, kozoprsk, listognoj, gruden. Imena so se s časom





in krajem spreminjala. Imena mesecev, ki se po koledarjih še tiskajo, so:

prosinec, svečan, sušec, mali traven, veliki traven, rožnik, mali srpan, ve-

liki srpan, kimavec, vinotok, listopad, gruden.

Povprečna dolžina leta julijanskega koledarja je , dni, kar je neko-

liko preveč in zato je z leti nastajal vedno večji razkorak med koledarjem

in dejanskim stanjem. V . stoletju je julijanski koledar kazal . marec,

nastopilo pa je že spomladansko enakonočje.

Učenjaki so že kmalu po letu  opazili neujemanje in predlagali pa-

pežem v Rimu, da je treba koledar reformirati. Z reformo so se ukvarjali

zelo učeni možje, na primer astronom, filozof in kronolog Aloysius Lil-

ius (–) iz Kalabrije in jezuit, matematik in astronom Cristopher

Clavius (–) iz Bamberga. Jezuiti so moška rodovniška rimskoka-

toliške skupnost. Ustanovila jo je leta  v Parizu skupina diploman-

tov, ki jo je vodil baskovski teolog Ignacij Lojolski (–). Jezuiti

so se razširili po vsem svetu, tudi v Ljubljano. Vemo, da sta Jurij Vega

(–) in Anton Tomaž Linhart (–) študirala pri ljubljan-

skih jezuitih. Njihova šola je bila takrat najboljša na Kranjskem.

Zaradi raznih spletov okoliščin so reformo koledarja uspeli uveljaviti

šele leta , ko je papež Gregor XIII. (papeževal –) s papeško

bulo Inter gravissimas vpeljal gregorijanski koledar, ki je natančnejši (od-

stopal naj bi za en dan v približno  letih) kot julijanski in ga še danes

uporabljamo. V gregorijanskem koledarju je vsako četrto leto prestopno

razen stoletnih let, od teh pa je prestopno vsako štiristoto leto (tista, za

katere je letnica deljiva s ). S tem je povprečna dolžina koledarskega

tropskega leta , dni, v resnici pa je bliže ,. Pravzaprav

pa to ni nikakršna konstanta, ker se s časom počasi spreminja. Stoletni

leti  in  sta bili prestopni, , ,  pa ne. Bula Inter

gravissimas natančno ureja še druge podrobnosti v zvezi s prazniki. Prob-

lem so leta  rešili preprosto tako, da so črtali deset dni julijanskega





koledarja. Tako je . oktobru  sledil . oktober . Mesec ok-

tober je bil premišljeno izbran, da ne bi povozili kakšnega pomembnega

praznika, izpustili kakšnega pomembnega svetnika, nastale pa so še neka-

tere druge težave, ki so se s časom izgladile.

S črtanjem desetih dni so nastale dileme, kaj narediti na primer s kaz-

nimi, ki bi morale biti realizirane v tistih dneh, kaj narediti z vračilom

posojil itd. Marsikomu je odpadlo praznovanje rojstnega dne ali goda.

Gregorijanskega koledarja niso takoj sprejele vse dežele. Sprejemanje

je potekalo počasi, zlasti v protestantskih in pravoslavnih okoljih. V pravo-

slavnem bogoslužju uporabljajo julijanski koledar še danes. Oba vzporedna

koledarja sta bila oktobra leta  in na prehodu februar–marec leta 

takšna:

Julijanski koledar Gregorijanski koledar

, navadno leto: , navadno leto

. oktober . oktober

. oktober . oktober

. oktober . oktober

, prestopno leto , navadno leto

. februar . februar

. februar . februar

. februar . marec

. februar . marec

. . . . . .

. februar . marec

. februar . marec

. marec . marec

Ker je februar po julijanskem koledarju leta  štel  dni, po gre-

gorijanskem pa  dni, je nastalo  dni razlike. Leta  je bilo že 

dni razlike, ker sta oba koledarja na prehodu februar–marec bila takšna:





Julijanski koledar Gregorijanski koledar

, prestopno leto , navadno leto

. februar . februar

. februar . marec

. februar . marec

. februar . marec

. . . . . .

. februar . marec

. februar . marec

. marec . marec
Leta  je razlika narasla na  dni. Na prehodu februar–marec sta

bila koledarja namreč taka:

Julijanski koledar Gregorijanski koledar

, prestopno leto , navadno leto

. februar . februar

. februar . marec

. februar . marec

. februar . marec

. februar . marec

. . . . . .

. februar . marec

. februar . marec

. marec . marec

Teh  dni razlike imamo še danes in leta  bo narasla na . dni.

Leto  ni spremenilo razlike v dnevih, ker je bilo za oba koledarja

prestopno.

Nemške protestantske dežele so sprejele gregorijanski koledar . marca

. Julijanskemu . februarju je sledil gregorijanski . marec. Ka-

toliške dežele so prešle na gregorijanski koledar že leta  ali nekaj let





kasneje, nekatere pa šele v začetku . stoletja.

Na Danskem in Norveškem so na predlog kraljevega astronoma Oleja

Rømerja (–) v Københavnu prešli na gregorijanski koledar leta

. To je tisti Rømer, ki je na osnovi opazovanj mrkov Jupitrovega

satelita Io ugotovil, da se svetloba širi s končno hitrostjo. To hitrost je

tudi izračunal, ne preveč točno, zadel pa je pravilen velikostni red. Do

takrat so namreč mislili, da se svetloba po prostoru razširi v hipu.

Pretvorbe datumov iz enega v drug koledar ne delajo posebnih težav.

Malo nerodno je le za datume v julijanskem koledarju, ki so malo pred

novim letom, po gregorijanskem koledarju pa padejo v naslednje leto.

Slavni fizik Isaac Newton se je rodil po julijanskem koledarju, ki je takrat

veljal v Angliji, dne . decembra , po gregorijanskem pa . januarja

. Umrl je . marca  po julijanskem oziroma . marca po gre-

gorijanskem koledarju. Vmes je bilo leto , ki ni bilo prestopno in je

razlika v datumih narasla na  dni. Velika Britanija in njene kolonije so

šele leta  prešle na gregorijanski koledar.

Julijanski in gregorijanski koledar sta primera solarnih koledarjev, ker

sta tesno povezana z gibanjem Zemlje okoli Sonca. Obstajajo pa tudi

lunarni koledarji, ki so povezani z gibanjem Lune okoli Zemlje. Taka

koledarja sta hebrejski in islamski. Po svetu ljudje tako ali drugače uporab-

ljajo še druge koledarje. Pri vseh je treba prej ali slej uskladiti dneve in

mesece z letnimi časi.

Zelo natančen koledar, bolj kot gregorijanski, je izumil perzijski pes-

nik, astronom, matematik, pisatelj in filozof Omar Hajam (–),

v perzijski pisavi ÐAJ

	

k QÒ«. Omar Hajam je razvrstil kubične enačbe v

trinajst skupin tako, da so bili koeficienti v zapisu vedno pozitivni. Te

enačbe je reševal s preseki krožnice in parabole. Literarnim krogom pa je

najbolj znan po pesniški zbirki Rubaijat, perzijsko �
HAJ
«AK. P. Sestavljajo jo

štirivrstični verzi (rubai).





Pri številu dvanajst smo omenili delitev dneva na dvanajst ur. Nekoč

so za dan šteli čas med sončnim vzhodom in zahodom, ki pa se z med

letom spreminja. Do točne definicije ure kot časovne enote je bila dolga

pot, ki je tu ne bomo opisovali. Ostala pa nam je naprava za prikaz časa, ki

ji tudi pravimo ura. Čas kažeta kazalca, urni in minutni, na okrogli plošči,

kjer so zapisane številke od 1 do 12. Veliko ur ima tudi sekundni kazalec.

Številke na uri so najpogosteje rimske ali arabsko-indijske.
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Slika : Ura z glagolsko številčnico

Lahko pa so številke na uri tudi babilonske, hindujske ali glagolske.

Slednje so zapisane na sliki . Rimsko IV so pogosto nadomeščali z

IIII. Oblikovanje številčnice in kazalcev javnih ur, da o njihovi mehan-

ski izvedbi ne govorimo, je bila njega dni prava umetnost. V matematiki

je matematična smer obhoda opredeljena s smerjo gibanja kazalcev na uri.
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