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dopiero zaczynają, bo w ten sposób na konkretnych przykładach mogą
poznać jego zasady działania i zakres możliwości oraz, co najważniejsze,
stosowany język poleceń. Materiały udostępnione na płycie mogą być
też pomocne w nauce przeformułowywania zadań matematycznych do
postaci, w której poradzi sobie z nimi Maxima, jak i w sytuacji, gdy
nie jest on w stanie rozwiązać ćwiczenia (na przykład w przypadku
dowodów indukcyjnych). Materiały te pokazują, jak można wykorzystać
program jako narzędzie wspierające lub sprawdzające intuicję matema-
tyczną użytkownika.

Pragnę podziękować za czas poświęcony na konsultacje oraz za cen-
ne uwagi dotyczące podstaw programowych pani mgr Renacie Pietrzak,
nauczycielce matematyki w konińskim liceum ogólnokształcącym.

Bernadeta Tomasz (Poznań)

Mirosław Majewski, Szkice o geometrii i sztuce: między
Wschodem i Zachodem, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń
2012, 154 str.

Niewielka książka Mirosława Majewskiego Szkice o geome-
trii i sztuce przedstawia konstrukcje geometryczne orna-

mentów dekoracyjnych spotykanych w architekturze europejskiej i azja-
tyckiej. Podzielona jest na piętnaście rozdziałów. Pierwsze osiem opro-
wadza nas po kulturze arabskiej, w następnych pięciu zaglądamy do
ewangeliarza oraz oglądamy ornamenty romańskie i gotyckie zwiedzając
kościoły i miasta europejskie, ostatnie dwa dotyczą dalekiej Azji (kultur
chińskiej i japońskiej).

Rozpoczynamy od Abu Dhabi (w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich) i starych ornamentów, które zdobią tam współczesne budynki.
W trakcie podróży po kulturze arabskiej odwiedzimy Istambuł (meczet
książęcy i grobowiec sułtana Selima), obejrzymy kościoły koptyjskie,
zajmiemy się pozornie chaotycznymi chodnikami oraz bardzo współ-
czesnymi ornamentami w instytucie Masdar (ponownie w Abu Dhabi).
Następnie przeniesiemy się do Europy, by spojrzeć okiem geometry na
sztukę cosmatesque, kwinkunksy i gilosze znajdujące się na posadzkach
włoskich kościołów (Lugiano in Teverina, Terracina). W poszukiwaniu
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reguł rządzących węzłami celtyckimi zajrzymy do średniowiecznego ewan-
geliarza z Kells. Wizytę w Europie skończymy rysując rozety i sklepienia
gotyckie rodzimego Torunia. Naszą podróż zakończą dwa szkice o sztuce
geometrii dalekiego wschodu – analizujemy symetrie ozdobnych krat
w Nankinie (w Chinach) i przykłady zadań matematycznych, które są
dziełem sztuki (japońska sztuka Wasan).

W zasadzie Szkice dzielą się na dwie, naturalnie splecione ze so-
bą części. Zdjęcia i konstrukcje geometryczne są od czasu do czasu
„przecinane” kilkoma akapitami rozważań o estetyce lub historii sztu-
ki. Autor bawi się czasem kolorami gotowych ornamentów, zwracając
uwagę czytelnika na zmianę percepcji wzoru. Czytelnik jest również
zachęcany do własnych eksperymentów, ponieważ prezentowane są au-
torskie modyfikacje ornamentów. Konstrukcje geometryczne odbywają
się na płaszczyźnie z poszanowaniem wszystkich (nawet najbardziej
kontrowersyjnych) aksjomatów Euklidesa, z wyjątkiem szkicu dziewią-
tego o przestrzennych muquarnas (wykończeniami na przykład koron
minaretów i narożników budynków).

Każdą nową konstrukcję zaczynamy od pustego kwadratu lub pro-
stokąta, „obszaru fundamentalnego” naszego ornamentu. Gotowy wzór
można otrzymać pokrywając stosowny obszar kopiami początkowego
kwadratu. Autor dzieli konstrukcję na nieskomplikowane kroki, co po-
zwala na jej łatwe śledzenie, tym bardziej, że każdy etap jest dokładnie
opisany i zilustrowany osobnym rysunkiem. Początkowe wzory, dosyć
proste (składające się tylko z linii prostych, kwadratów lub gwiazd ośmio-
ramiennych), szybko ustępują ornamentom bardziej zaawansowanym.
Pojawiają się gwiazdy dziesięcioramienne, a później także o dziewięciu
i jedenastu ramionach (przy tej okazji autor zamieścił ciekawą, przy-
bliżoną konstrukcję jedenastokąta foremnego przypisywaną Dürerowi).
Szkice dotyczące wzorów europejskich wymagają natomiast od czytelnika
bardzo sprawnej obsługi cyrkla, ponieważ, zwłaszcza w gotyku, okręgi
styczne stanowią podstawę konstrukcji.

Pisząc recenzję nie sposób przeoczyć i pozostawić bez komentarza
szaty graficznej książki. Zaprojektowana i wykonana przez samego autora,
jest wyjątkowo atrakcyjna. Opisy konstrukcji są wyróżnione kolorem tła
i wyborem czcionki, a liczba zdjęć, rysunków i papier kredowy sprawiają,
że trzymamy w ręku niemalże album.

Niestety, można zauważyć kilka niekonsekwencji autora wynikających
zapewne z tego, że poszczególne szkice powstawały niezależnie. Chociaż
autor we wstępnie zaznacza, że nie chce pisać o matematyce, czytel-
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nik-matematyk skończy czytać z żalem, że nie została wykorzystana
tak znakomita okazja, aby szerszej publiczności opowiedzieć o pięk-
nej dziedzinie współczesnej matematyki, jaką jest teoria parkietaży.
Tym bardziej, że w szkicu o chińskich kratach pojawia się matematyka
w postaci podpisów ornamentów i siedemnaście grup symetrii płaskich.
Szkoda więc, że nic nie zostało powiedziane o aperiodycznym pokryciu
płaszczyzny Rogera Penrose’a, które omawiane jest w Szkicach pod na-
zwą „współczesnego ornamentu islamskiego” w instytucie Masadyr.

Chociaż od samego początku autor zakłada u czytelnika pewną
biegłość konstrukcyjną (konstrukcje: szczególnych kątów, symetralnych,
dzielenie odcinka itp.), jednak w szkicu o gotyku pojawia się na samym
początku konstrukcja symetralnej i podziału odcinka. Są tam również
zamieszczone podstawowe twierdzenia o promieniach okręgów stycznych.
Być może pierwszy rozdział (który w zasadzie jest ogólnym omówieniem
wszystkich innych) lepiej byłoby zastąpić elementarzem cyrkla i linijki?
Wtedy Szkice mogłyby posłużyć również jako atrakcyjny pretekst do
samodzielnej nauki konstrukcji euklidesowych. Książka oczywiście może
(i powinna!) być w tym celu wykorzystana, jednak początkującemu
czytelnikowi będzie potrzebna pomoc osób obytych z cyrklem i linijką.

Marek Kaluba (Poznań)

Władysław Narkiewicz, Rational Number Theory in the 20th
Century : from PNT to FLT, Springer, Londyn 2012, 654 str.

Omawiana książka jest dziełem monumentalnym, stawiają-
cym sobie za cel prześledzenie rozwoju teorii liczb w dwu-
dziestym wieku. Ze względu na obszerność tematu można

by tutaj oczekiwać tekstu opisującego główne tematy badań teoretyków
liczb omawianego okresu niejako z lotu ptaka, w dużej ogólności, bez
wchodzenia w szczegóły. Tymczasem autor postawił sobie zadanie niezwy-
kle ambitne i jednocześnie bardzo trudne do wykonania, a mianowicie
dyskusję zasadniczych kierunków badań wraz z pełną dokumentacją
bibliograficzną i niestroniącą od pogłębionych analiz. Aby zilustrować
ogrom przedsięwzięcia, wystarczy wspomnieć, że lista cytowanych prac
badawczych wynosi 6849 pozycji, a ich spis zajmuje aż 235 stron druku.
Lista cytowanych autorów zawiera około 2500 nazwisk. Jedyną znaną
mi książką, z którą można porównać dzieło profesora Narkiewicza pod
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