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0. Úvod
Historii støedovìké matematiky nebyla u nás v minulosti vìnována pøíli¹ velká
pozornost; kromì pøekladu Ju¹kevièovy knihy [Ju] nevy¹la u nás pravdìpodobnì
¾ádná jiná kní¾ka vìnovaná výhradnì støedovìké matematice. Støedovìkou matematikou se sice èásteènì zabývají nìkterá skripta matematicko-fyzikální fakulty
Karlovy univerzity (napø. [©e2]) a nìkteré práce èasopisecké, ale a¾ v posledních
dvou letech se objevily dvì knihy obsahující kritické edice støedovìkých latinských matematických textù s paralelním èeským pøekladem a komentáøem ([Kø,
Is]1 ).
Podíváme-li se v¹ak na uvedenou literaturu z hlediska èasového období,
které je v ní studováno, pak zjistíme, ¾e matematiky v období pøed zalo¾ením
Karlovy univerzity se týká pouze kniha [Is]. Uvá¾íme-li, ¾e klasické vymezení
støedovìku zahrnuje období od r. 476 (sesazení posledního øímského císaøe) do
r. 1492 (objevení Ameriky), tj. zhruba období jedenácti století, pak zjistíme, ¾e
z hlediska dìjin matematiky o vìt¹inì tohoto období u nás nebylo publikováno
(a¾ na knihu [Is]) prakticky nic; napø. ji¾ zmínìná monogra e o støedovìké
matematice [Ju] vìnuje evropské matematice v 6. { 12. století (tj. { zhruba
øeèeno - matematice pøedrenesanèní) asi 20 stránek z celkového rozsahu cca 420
stran.
Z hlediska dìjin matematiky to lze snadno vysvìtlit. Období od zániku øí¹e
øímské (a mo¾ná u¾ trochu døíve) a¾ (zhruba) do tøináctého století je v Evropì
pro historii matematiky prakticky þnulovéÿ; pokud celé toto období v dìjinách
matematiky prostì pøeskoèíme, pak z hlediska dne¹ní matematiky vùbec o nic
nepøijdeme a je proto zcela pochopitelné, proè je Ju¹kevièova kniha uspoøádána
právì tak, jak je.
Pøesto se domníváme, ¾e má cenu seznámit se s matematikou onoho období
ponìkud hloubìji. Matematika u¾ od dob antiky patøí2 k základním slo¾kám evropské kultury a vzdìlanosti; jistì není tøeba pøipomínat napø. pozornost, kterou
vìnuje matematice Platón. I v pøedrenesanèní Evropì byla jakási matematika
pìstována; byla primitivní ve srovnání s matematikou antickou a elementární ve
srovnání s matematikou renesanèní, ale patøila do tehdej¹í evropské intelektuální
výbavy a nebudeme-li o ní nic vìdìt, bude i ná¹ pohled na støedovìkou Evropu
o nìco chud¹í. A vìnujeme-li jí aspoò trochu pozornosti, pak (mo¾ná s pøekvapením) zjistíme, ¾e leccos z oné pøehlí¾ené pøedrenesanèní evropské matematiky
¾ije ve ¹kolské matematice dodnes a nìkteré tenkrát øe¹ené úlohy pøedstavují
zárodeèné formulace problémù, které jsou studovány v dne¹ní matematice.
Pøedlo¾ená práce je vìnována právì onomu pøehlí¾enému období mezi ¹estým
a desátým stoletím. Je èástí ¹ir¹ího publikaèního projektu vìnovaného støedovìké
matematice a v rámci tohoto projektu si klade za cíl seznámit pøípadné zájemce
se tøemi støedovìkými sbírkami úloh, z nich¾ jedna ov¹em nepatøí do matematiky
evropské, ale arabské.
V první øadì se jedná o nejstar¹í evropskou støedovìkou sbírku úloh Propositiones ad acuendos iuvenes, která vznikla pravdìpodobnì na dvoøe Karla Velikého
1
2

V knize [Is] je matematice vìnována pouze tøetí kniha Liber III.
Ponechejme stranou otázku, nebylo-li by správnìj¹í øíci þpatøilaÿ.
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a za jejího¾ autora je pova¾ován Alkuin z Yorku (okolo 735 { 804); této sbírce
je vìnována v pøedlo¾ené práci nejvìt¹í pozornost. Pomìrnì podrobný výklad
o Alkuinovì sbírce je doplnìn struènìj¹ími výklady o dvou dal¹ích sbírkách, jejich¾ matematický obsah mohl Alkuina ovlivnit; jedná se o matematické úlohy
(epigramy) z tzv. palatinské antologie, které bývají pøipisovány øeckému autorovi Metrodorovi (asi 4. stol. n.l.) a o spis arabského matematika Abú Kámila
(okolo 850 { okolo 930) Kniha aritmetických kuriozit 3 . Jednotlivé úlohy ze v¹ech
tøí uvedených sbírek lze nalézt i v èeské odborné literatuøe (a nìkteré i v rùzných
uèebnicích), ale jako celek nebyla dosud ¾ádná z tìchto sbírek do èe¹tiny pøelo¾ena a lze øíci, ¾e ani pøeklady do jiných jazykù (nìmèina, angliètina) nejsou
snadno dostupné.
Práce je èlenìna (nepoèítáme-li tento úvod) do ètyø èástí a relativnì samostatného dodatku. Po úvodu následuje hlavní èást práce { komentovaný èeský
pøeklad Alkuinovy sbírky. Východiskem pro pøeklad bylo kritické vydání Alkuinova textu pøipravené Menso Folkertsem [Fo1]; tento text (ov¹em bez rozsáhlého
kritického a poznámkového aparátu, který M. Folkerts ke svému vydání pøipojil)
je oti¹tìn ve ètvrté èásti této práce a autor pøekladu dìkuje prof. M. Folkertsovi
za souhlas k oti¹tìní jím zpracovaného textu Alkuinovy sbírky.
V souèasné dobì existují (pokud je nám známo) dva pøeklady Alkuinovy
sbírky do moderních jazykù: pøeklad nìmecký [GF] a pøeklad anglický [HS]. Pro
èeský pøeklad byla zvolena koncepce odli¹ná od obou tìchto døívìj¹ích pøekladù;
podrobnosti jsou uvedeny v úvodu k pøekladu.
Pøeklad je doplnìn malou informací o dal¹í støedovìké sbírce úloh, její¾
autorství bývá nìkdy pøipisováno Bedovi Ctihodnému (asi 673 { 735) a její¾
kritickou edici vydal rovnì¾ M. Folkerts [Fo3]. Z hlediska dìjin matematiky
je obzvlá¹» zajímavé a pøitom málo známé, ¾e v této sbírce se objevují {
pravdìpodobnì poprvé v evropské matematice { záporná èísla.
Dal¹í dvì èásti mají doplòující charakter a nebyly pøekládány z pùvodních
pramenù.
Druhá èást práce obsahuje pøeklad matematických úloh (epigramù) z tzv.
palatinské antologie. V na¹emu pøekladu, který byl poøízen z nìmeckého pøekladu
[WM] s pøihlédnutím k pøekladu [GA], jsme k jednotlivým úlohám pøipojili
struèný komentáø.
Tøetí èást práce je vìnována spisu arabského matematika Abú Kámila Kniha
aritmetických kuriozit. Na¹e práce obsahuje nejprve pøeklad úvodní èásti Abú
Kámilova spisu, ve které Abú Kámil podává obecnou formulaci problému,
kterým se bude zabývat (pøeklad byl poøízen z nìmeckého pøekladu [AK]); dále
pak uvádíme pøeklad zadání v¹ech ¹esti Abú Kámilových úloh a ke ka¾dé úloze
pøipojujeme (s vyu¾itím souèasné symboliky a terminologie) struèný výklad Abú
Kámilova postupu øe¹ení.
Ve ètvrté èásti je uveden (jak u¾ bylo øeèeno) latinský text Alkuinovy sbírky
pøevzatý z kritického vydání M. Folkertse [Fo1].
Abú Kámil zahajuje svùj spis konstatováním, ¾e øe¹í úlohy, které jsou známé ... mezi
urozenými i nepatrnými, uèenými i neuèenými ...; i kdy¾ Abú Kámil ¾il pozdìji ne¾ Alkuin,
nìjaké poznatky o tomto typu úloh mohly k Alkuinovi proniknout a mohly ho ovlivnit (viz
k tomu napø. [Fo2], str. 278, [GF], str. 294).
3
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Práce je uzavøena dodatkem obsahujícím úlohy z jedné èásti jezuitského
matematického rukopisu chovaného v Národní knihovnì Èeské republiky v Praze
pod signaturou VII E 26. Tyto úlohy byly zapsány okolo r. 1715 na jezuitském
Gymnasio Tricoronato v Kolínì nad Rýnem a jsou natolik blízké úlohám
Alkuinovým a Metrodorovým, ¾e jsme pova¾ovali za zajímavé pøipojit je k na¹í
práci.
Pøi èetbì pøedlo¾ených sbírek úloh je tøeba stále mít na pamìti, ¾e tyto
sbírky pøedstavují jen jednu stranu støedovìké matematiky, a to stranu, ze které
se vyvinuly pozdìj¹í prakticky orientované støedovìké poèetnice4 . Støedovìká
matematika mìla je¹tì jednu stranu, ze které se vyvinula pozdìj¹í matematika
univerzitní vyuèovaná na artistické fakultì v rámci tzv. quadrivia tvoøeného
aritmetikou, geometrií, astronomií a musicou, co¾ byl (v dne¹ní terminologii)
matematický popis hudebních intervalù5. Námi studované sbírky úloh nemají
s touto quadriviální matematikou vùbec nic spoleèného; pokud by se nìkdo chtìl
seznámit s onou druhou stránkou støedovìké matematiky, pak by musel sáhnout
po spisech jiných autorù ne¾ byli Alkuin a Métrodóros6.
Pøedlo¾ená práce nesleduje stejné cíle jako ji¾ zmínìné knihy [Kø, Is];
není urèena specialistùm zabývajícícm se støedovìkou matematikou, kteøí mají
mo¾nost sáhnout po kritických edicích pùvodních textù. Domníváme se v¹ak, ¾e
by mohla být zajímavá pro uèitele a studenty s hlub¹ím zájmem o historické
koøeny matematiky. Støedovìk neoddìlitelnì patøí k evropskému kulturnímu
dìdictví a je to obèas znát i v matematice; nìkteré úlohy z uvedených sbírek
se objevují ve ¹kolské matematice dodnes a vìt¹ina lidí ani neví, odkud vlastnì
pocházejí. Pøedlo¾ená práce chce onu historickou souvislost pøiblí¾it ¹ir¹ímu
okruhu zájemcù o matematicko-historickou problematiku a tomu odpovídá i
zvolený zpùsob výkladu.
I pøes uvedené zamìøení se v¹ak domníváme, ¾e by tato práce mohla být
aspoò èásteènì zajímavá i pro specialistu, který se hodlá zabývat støedovìkou
matematikou hloubìji. I kdy¾ pouze sbírka Alkuinova a èást textu PseudoBedova byla pøekládána z kritického vydání, pova¾ujeme za odborný pøínos na¹í
práce tu skuteènost, ¾e je zde vùbec poprvé (pokud je nám známo) publikována
sbírka Alkuinova spoleènì s èástí textu Pseudo-Bedova, s úlohami z palatinské
antologie a spisem Abú Kámila, pøièem¾ mo¾ná souvislost mezi matematickým
my¹lením Alkuinovým, Bedovým, byzantským a arabským byla (podle na¹eho
názoru dostateènì pøesvìdèivì) ukázána v pracích M. Folkertse [Fo1, Fo2, GF].
Ètenáø této práce tak získává mo¾nost sám bezprostøednì porovnat v¹echny tyto
texty.
Èeské støedovìké poèetnice jsou pomìrnì podrobnì zpracovány ve skriptech [©e] a tak má
ka¾dý mo¾nost porovnat úlohy Alkuinovy a Metrodorovy tøeba s úlohami Ondøeje Klatovského
ze 16. století (jednu jeho úlohu jsme na ukázku zaøadili do kap. 1.4.3).
5 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (asi 485 { asi 580) napsal: Musica est disciplina,
quae de numeris loquitur (þHudba je nauka, která pojednává o èíslechÿ) (citováno podle [Sp],
str. 199).
6 Za klasické spisy quadriviální matematiky lze pova¾ovat práce Bo
ethiovy, z nich¾ se
zachovaly èásti vìnované aritmetice a musice; ¾ádná z nich nebyla pøelo¾ena do èe¹tiny.
Zajímavé a pøitom dostupné moderní edice pramenù k této problematice pøedstavují ji¾
zmínìné knihy [Kø, Is].
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