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2.

MÉTRODÓROS:
MATEMATICKÉ ÚLOHY
Z PALATINSKÉ ANTOLOGIE
Pøeklad s komentáøem
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2.1. Úvod

Jak u¾ bylo øeèeno v úvodu k této práci, jedním z mo¾ných inspiraèních zdrojù
pro Alkuinovu sbírku úloh mohly být matematické úlohy obsa¾ené ve sbírce
epigramù zvané Anthologia Palatina 69 , za jejich¾ autora je nìkdy pova¾ován
jinak zcela neznámý øecký autor Métrodóros, ¾ijící asi ve 4. stol.n.l. v Byzanci;
jako mo¾ného autora uvedených epigramù ho uvádí napø. [Ko, SAK, Fo1, Fo2,
GF], ale vùbec se o nìm nezmiòují pou¾ité nìmecké pøeklady [WM, GA].
Proto¾e se nám jedná o matematický obsah uvedených úloh, nepova¾ujeme
otázku autorství tìchto epigramù za pøíli¹ dùle¾itou; je toti¾ pravdìpodobné,
¾e autor epigramù (a» u¾ to byl onen Métrodóros nebo nìkdo jiný) není autorem
matematického zadání úloh, pouze matematické úlohy literárnì zpracoval.
V dal¹ím výkladu se pøikloníme k názoru M. Folkertse a budeme za autora
pøekládaných matematických epigramù pova¾ovat Metrodora.
Metrodorovy úlohy (nebo alespoò úlohy podobného typu) mohl Alkuin znát,
proto¾e mezi Karlem Velikým a Byzancí existovaly diplomatické styky a Øek
Elissaios pùsobil na dvoøe Karla Velikého jako uèitel princezny Rotrudy ([Fo1],
str. 33 { 34); o mo¾ném vlivu Metrodorových úloh na Alkuina je podrobnìji
pojednáno v [Fo1, Fo2, GF].
Pokud se vydávání a pøekladu Metrodorových úloh týèe, podle [WM] byla
vìt¹ina tìchto úloh publikována poprvé v r. 1621 jako pøíloha k prvnímu vydání
øeckého textu a latinského pøekladu Diofantovy Aritmetiky, které uskuteènil
Claude Gaspar Bachet de Méziriac (1587 { 1638). Toto vydání obsahovalo jako
dodatek za 33. úlohou 5. knihy Diofantovy Aritmetiky 70 45 úloh z palatinské
antologie; k nim byla pozdìji pøidána je¹tì jedna úloha. Kromì jedné úlohy
(viz dále) se jedná o výbìr ze 14. knihy palatinské antologie; tato 14. kniha
obsahuje celkem 150 epigramù charkterizovaných v [GA] jako poèetní úlohy a
hádanky. Nìmecký pøeklad tìchto 46 úloh (který zde oznaèujeme [WM]) pøipojil
G. Wertheim ke svému nìmeckému pøekladu Diofantovy Aritmetiky [WD] a
z tohoto pøekladu [WM] zde vycházíme.
V r. 1981 vy¹el nový nìmecký pøeklad celé tzv. øecké antologie [GA]71 ; k tomuto pøekladu jsme na nìkterých místech pøihlédli. Abychom usnadnili pøípadnému zájemci porovnání na¹eho textu s úplným textem 14. knihy palatinské
antologie, pøipojujeme u ka¾dé úlohy i její èíslo ve 14. knize podle [GA].

69 Podle [EA, SAK] epigram = pùvodnì ver¹ovaný nápis náhrobní nebo vìnovací, jeho
charakter se v¹ak postupnì mìnil. V helénistické dobì slou¾il pøedev¹ím k vyjádøení osobních
nálad a zá¾itkù; byly skládány epigramy pijácké, milostné, posmì¹né, mravouèné i jiné. Od
Øekù pøevzali epigram Øímané; dne¹ní chápání epigramu jako jistého druhu satirické poezie je
odvozeno hlavnì z epigramù Marka Valeria Martiala (okolo r. 40 - po r. 100 n.l.).
Anthologia Palatina { nejvìt¹í sbírka øeckých epigramù o patnácti knihách, zachovaná
v jediném rukopise knihovny Bibliotheca Palatina v Heidelbergu; rukopis je dnes rozdìlen
a èást je v Paøí¾i. Byla sestavena z men¹ích sbírek, které vznikaly od 1. stol. pø.n.l. a¾ do
9. stol.n.l. (podle [EA, SAK]).
Podrobný rozbor literárnì historických otázek souvisejících s uvedenou sbírkou epigramù
lze nalézt v úvodu k pøekladu [GA].
70 Viz paragraf 1.4.5 této práce.
71 Jako øecká antologie je oznaèováno patnáct knih palatinské antologie s pøipojenou
¹estnáctou knihou z tzv. Antologia Planudea.
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Pokud se autorství epigramù týèe, a¾ na dvì výjimky (na které upozorníme
v komentáøi) je v [GA] uvádìn jako autor þneznámý básníkÿ. Pova¾ujeme za
nutné upozornit na to, ¾e zatímco pùvodní zadání úloh jsou ver¹ovaná, ná¹
pøeklad je v próze, co¾ pova¾ujeme za jistý nedostatek. Úlohy z palatinské
antologie jsou sice v porovnání s úlohami Alkuinovými vìt¹inou matematicky
jednodu¹¹í a i jejich tématická ¹íøe je men¹í, ale z jazykového hlediska jsou jejich
zadání daleko pestøej¹í a kvìtnatìj¹í. Bylo by jistì zajímavé mít k dispozici
jazykovì kvalitní ver¹ovaný èeský pøeklad poøízený pøímo z øeckého originálu,
ale tento úkol bude muset poèkat na jiného pøekladatele.
Pøeklad zadání je ti¹tìn kurzivou; úlohy jsou èíslovány podle [WM], v závorce
je pøipojeno èíslo úlohy ve 14. knize øecké antologie [GA]. Pokud se komentáøe týèe, Metrodorovy úlohy vy¾adují místy pomìrnì obsáhlý výklad antických
reálií; potøebné údaje jsme èerpali (pokud není výslovnì uvedeno jinak) z encyklopedií [EA, SAK]. Z matematického hlediska jsou úlohy vìt¹inou jednoduché
a proto pova¾ujeme vìt¹inou za postaèující uvést výsledek podle [WM]; podrobnìj¹í komentáø pøipojujeme hlavnì tehdy, kdy¾ formulace úlohy není zcela jasná.
Wertheim pøipojil na závìr svého pøekladu jako 47. úlohu rozsáhlou úlohu,
která bývá spojována s Archimedovým jménem. Tato úloha sice s na¹ím tématem
vùbec nesouvisí, jeví se nám v¹ak natolik kuriozní, ¾e jsme ji nakonec na závìr
pøipojili taky.

2.2. Pøeklad úloh s komentáøem
1. (1.)

Ctihodný Pythagore, potomku helikónských múz, øekni mi, prosím tì o to,
kolik v tvém domì na zápasi¹ti vìdy dlí ¾ákù horlivì usilujících o odmìnu vítìzi?
Chci ti to øíci, ó Polykrate. Pohleï, polovina se zabývá krásnou matematikou,
ètvrtina naopak usiluje o poznání pøírody, té nesmrtelné, sedmina pak setrvává
zcela v mlèení promý¹lejíc to, co vyslechla. Pøipoèti k tomu tøi ¾eny, z nich¾
Theano vyniká; tolik jich vedu ke knì¾ství pierských múz.
..........
Jako autor této úlohy je v [GA] uveden Sokrates.
Helikon je pohoøí (1570 m) v Boiotii (krajina ve støedním Øecku, centrum
Théby), které bylo podle tradice sídlem Múz a Apollona. Oznaèení Pythagora za
jejich potomka je mo¾ná básnickým vyjádøením Pythagorovy bo¾ské inspirace.
Polykrates se kolem r. 540 pø.n.l. zmocnil samovlády na ostrovì Samu; na jeho
dvoøe ¾il i Pythagoras, který v¹ak okolo r. 530 pø.n.l. ode¹el do Krotonu v ji¾ní
Itálii.
Pieria je krajina v jihovýchodní Makedonii proslulá kultem Múz.
Výsledek je 28.

2. (3.)

Jednou se zeptala Kypris Erota, který k ní pøi¹el sklíèený: Jaký zármutek tì
trápí, mé dítì?
On tedy odpovìdìl: Právì jsem pøicházel z Helikonu, obtí¾en jablky, ale ta mi
ukradly múzy a pak uprchly. Kleio mi vzala pìtinu, Euterpe dvanáctinu jablek;
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dále osminu Thaleia, ta vzne¹ená, dvacetinu pak je¹tì sebrala Melpomene, Terpsichore mi ukradla ètvrtinu a Erato uchopila jako svùj díl sedminu. Polyhymnia
mi ukradla tøicet jablek, sto dvacet potom Urania, s tì¾kým nákladem se odplí¾ila
pryè Kalliope s tøemi sty jablky. A tak jsem teï pøi¹el domù k tobì { pohleï {
s lehkýma rukama; bohynì mi nechaly jen pouhých padesát jablek.
..........
Kypris je pøíjmení bohynì Afrodite, která si zvolila ostrov Kypr za své sídlo;
bùh lásky Eros byl její syn.
Múzy mìly obory pùsobnosti rozdìleny takto:72 Kleio peèovala o historii,
Euterpe o lyrické básnictví (o hudbu), Thaleia o komedii, Melpomene o tragédii,
Terpsichore o tance, Erato o milostnou poezii, Polyhymnia o vá¾ný zpìv
(hymnické básnictví), Urania o vìdy, pøedev¹ím astronomii, Kalliope o epické
zpìvy (a také o vìdu).
Má se zøejmì vypoèítat, kolik jablek mìl pùvodnì Erós; výsledek je 3360.

3. (48.)

Charitky jednou nesly ko¹ s jablky a v ka¾dém byl stejný poèet jablek. Potkalo
je devìt múz a prosily o ovoce. Daly tedy ka¾dé, tak¾e ka¾dá z onìch devíti i
z onìch tøí pak mìly stejnì. Øekni, kolik rozdìlily, ¾e v¹echny mìly tentý¾ poèet.
..........
Charitky (u Øímanù Grácie) byly dcery Diovy a obvykle se uvádìjí tøi; byly
to bohynì pùvabu, krásy a slavnostního veselí.
Úloha je z hlediska ¹kolské matematiky ponìkud neobvyklá, proto¾e má nekoneènì mnoho øe¹ení; pøedpokládáme-li, ¾e se jablka pøi rozdìlování neporcovala
a oznaèíme-li x poèet jablek, která mìla ka¾dá charitka v ko¹i, pak øe¹ením úlohy
je ka¾dé x, které je dìlitelné ètyømi.

4. (49.)

Ukovej mi korunu a smíchej dohromady zlato s mìdí, vezmi k tomu také je¹tì
cín a namáhavì pøipravené ¾elezo. A» to vá¾í ¹edesát min. Zlato a mìï a» vá¾í
dvì tøetiny celku, zlata s cínem a» jsou naopak tøi ètvrtiny, ale zlato a ¾elezo
dohromady a» vá¾í tøi pìtiny. Nu¾e, nyní mi pøesnì øekni, kolik zlata musí¹ vzít
a mìdi, abys dosáhl oné smìsi, jakou váhu cínu a jakou koneènì ¾eleza, abys
ukoval korunu pøesnì ze ¹edesáti min.
..........
Muselo se jednat o korunu vskutku královskou, proto¾e 1 mina = 436 g.
Úlohu lze zapsat pomocí soustavy ètyø lineárních rovnic o ètyøech neznámých;
ke zhotovení koruny je tøeba vzít 30,5 miny zlata, 9,5 miny mìdi, 14,5 miny cínu
a 5,5 miny ¾eleza.

72

Údaje v literatuøe se u nìkterých múz ponìkud rozcházejí.
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5. (50.)

Ze støíbrné èí¹e, ó kováøi, má¹ vzít tøetinu a ètvrtinu, a pak je¹tì pøidat
dvanáctinu k tomu. Vrhni kov do pece a hmotu øádnì promíchej. A» vá¾í jednu
minu, a¾ tu hroudu vytáhne¹.
..........
Úloha je asi mínìna tak, ¾e jakási støíbrná èí¹e je rozdìlena na èásti, z nich¾
nìkteré jsou pou¾ity k dal¹ímu zpracování, a má být stanovena hmotnost
pùvodní èí¹e. Výsledek je 1,5 miny.

6. (51.)

A: Jsem roven druhému a tøetinì tøetího.
B: Jsem roven tøetímu a tøetinì prvního.
C: A já tøetinì druhého a deseti minám.
..........
Tøi blí¾e neurèení jedinci (podle [GA] tøi sochy) si sdìlují údaje o svých
hmotnostech a má se zøejmì stanovit hmotnost ka¾dého z nich. Úlohu lze zapsat
pomocí soustavy tøí lineárních rovnic o tøech neznámých; výsledkem je A = 45
min, B = 37,5 miny, c = 22,5 miny.

7. (11.)

Tisíc statérù, které jsem získal, naøizuji, mají si oba synové takto rozdìlit:
pìtina toho, co obdr¾í syn z øádného man¾elství, nech» je o deset vìt¹í ne¾ ètvrtina
toho, co obdr¾í levoboèek.
..........
Statér bylo oznaèení pro nìkteré druhy vìt¹ích mincí, vìt¹inou zlatých. Zøejmì
má být stanoveno, kolik dostane syn z øádného man¾elství a kolik levoboèek;
úlohu lze zapsat pomocí soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých a
výsledkem je 577 + 7/9 statéru pro syna z øádného man¾elství, 422 + 2/9 statéru
pro levoboèka.

8. (12.)

Kroisos vìnoval ¹est èí¹í; vá¾ily ¹est min a pøitom ka¾dá následující vá¾ila
o jednu drachmu více.
..........
Pro øe¹ení úlohy je dùle¾ité, ¾e 1 mina = 100 drachem
V [GA] je výslovnì uvedeno, ¾e Kroisos je král; je tedy zøejmì mínìn poslední
král v maloasijské Lýdii panující asi v letech 560 { 546 pø.n.l., jeho¾ bohatství
bylo u Øekù povìstné. Podrobil si západní èást Malé Asie, ale byl pora¾en
perským králem Kýrem II.
Z matematického hlediska se jedná o nalezení prvního èlenu aritmetické
posloupnosti s diferencí rovnou jedné drachmì a souètem prvních ¹esti èlenù
rovným ¹esti minám. Výsledkem je údaj, ¾e nejlehèí èí¹e vá¾ila 97,5 drachmy.
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9. (6.)

Nejznamenitìj¹í hlasateli èasu, kolik ji¾ uplynulo ze dne? Dvakrát tolik zbývá
jako dvì tøetiny z èasu, který uplynul.
..........
Pro øe¹ení úlohy je podstatné, ¾e denní i noèní doby byly rozdìleny ka¾dá na
12 hodin samostatnì poèítaných, v zadání úlohy tedy den = 12 hodin. Výsledkem
je údaj, ¾e ze dne ji¾ uplynulo 5 + 1/7 hodiny.

10. (116.)

Proè mi hrozí¹ bitím kvùli oøechùm, matko? Podìlily se z toho pùvabné dívky.
Pohleï, Melission si vzala dvì sedminy oøechù, Titane potom dvanáctinu, ¹estinu
a tøetinu si naopak vzaly Astioche a Philinna, ty veselé; dvacet si pak vzala
Thetis, ta zlodìjka, dvanáct je¹tì Thisbe; Glauke v¹ak { jen se podívej, jak se
smìje { dr¾í v rukách jedenáct. A tohle je ten jediný oøech, který mi je¹tì zùstal.
..........
Zøejmì se má stanovit, kolik oøechù bylo celkem; výsledek je 336.

11. (117.)

Kde zùstala jablka, mé dítì? Dvì ¹estiny má Ino, osminu si v¹ak vzala Semele,
Autonoe mi ukradla ètvrtinu, Agaue mi zase pìtinu vybrala z klína, pak hbitì
zmizela. Pro tebe je zde je¹tì deset jablek, pro sebe v¹ak vskutku { pøi Kypris
pøísahám { mám u¾ jen jedno.
..........
Úloha je analogická úloze pøede¹lé; celkem bylo 120 jablek.

12. (118.)

Myrto jednou rozdìlovala pøítelkyním natrhaná jablka. Chrysis z nich obdr¾ela
pìtinu a Hero ètvrtinu, pak devatenáctý díl Psamathe, Kleopatra desetinu, ale
dvacetinu dala pùvabné Parthenopei. Dvanáct pouhých obdr¾ela Euadne, pro ni
samotnou zùstalo u¾ jen sto dvacet z toho velkého mno¾ství jablek.
..........
Úloha je opìt analogická úloze pøede¹lé; celkem bylo 380 jablek.

13. (119.)

Ino a Semele jednou rozdìlovaly dvanácti spøáteleným pannám, které o to
velmi prosily, krásná jablka. Sudý byl poèet jablek, které Semele darovala ¹esti,
lichý poèet Ininých; ta ov¹em rozdìlila více.
Ino dala tøi sedminy tøem pøítelkyním, dál byla je¹tì pìtina dvìma rozdìlena,
Astynome si vzala jedenáct jablek a je¹tì zùstala dvì pro Ino, která mohla pøinést
sestrám domù.
Semele dala ètyøem pøítelkyním dvì ètvrtiny jablek a ¹estinu poté darovala páté
jako podíl, Eurychore obdr¾ela ètyøi jablka; jí nakonec zùstala ètyøi z celkového
poètu, kterými se mohla potì¹it.
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..........
Má se zøejmì stanovit, kolik jablek mìla na poèátku Semele a kolik Ino.
Jedná se vlastnì o dvì samostatné úlohy analogické úlohám pøede¹lým spojené
do jednoho zadání; informace o sudosti a lichosti na konci prvního odstavce je
zbyteèná.
Výsledkem je údaj, ¾e Ino mìla na poèátku 35 jablek a Semele 24.

14. (120.)

Silnì obtí¾en oøechy stál tam mohutný oøe¹ák. Nyní ho jeden (mu¾) náhle
porazil, ale co vypráví?
Z oøechù mi pìtinu vzala Parthenopeia a osminu z nich odnesla Philinna,
Aganippe ukradla ètvrtinu, ze sedminy se tì¹í Orithyia a Eurynome si otrhala
¹estinu oøechù. Sto a ¹est popadly tøi Charitky, Múzy si vzaly devìtkrát devìt.
Jen sedm jich je¹tì zùstalo zbylých, které vidí¹ viset tam na nejvy¹¹í ¹pièce vìtví.
..........
Jedná se o dal¹í úlohu stejného typu jako byly úlohy pøede¹lé. Má se zøejmì
stanovit, kolik bylo celkem oøechù; odpovìï je 1680.

15. (121.)

Kdo z Gadu chce jít do mìsta na sedmi pahorcích, má ¹estinu cesty, kdy¾
pøíjde k Baetis, odtud je pìtina k Pyladovì fokijské zemi, té plné dobytka, má také
jméno podle toho. Dále osmina cesty, a pøijde k Pyrenejím, jednu stodvacetinu
potom potøebuje, aby je pøe¹el. Pak mezi Pyrenejemi a vysokými ¹títy Alp le¾í
ètvrtina, a nyní u¾ pøijde zemì Ausonù. Teï je to dvanáctina, ne¾ se objeví jantar
Eridanu. Urazí¹-li je¹tì dva tisíce stadií a pìt set k tomu, ó ¹»astlivèe, pak obra»
svùj krok tam k vytou¾enému cíli, Tarpeinu hradu.
..........
Gades je dne¹ní Cádiz, mìsto na sedmi pahorcích je pochopitelnì Øím. Baetis
je dne¹ní øeka Quadalquivir.
Dal¹í èást textu neumíme vysvìtlit. Podle [EA, SAK] Fokis je krajina ve
støedním Øecku pøi Korintském zálivu; významným kultovním støediskem byly
Delfy. Pylades (známý pøítel Orestùv) byl synem fockého krále Stro a. Jak
tato fakta souvisí se zadáním na¹í úlohy, není jasné; stejnì tak není jasný údaj
o souvislosti mezi dobytkem a jménem krajiny. Ani podle [GA] není tato èást
textu jasná; podle komentáøe v [GA] se mohlo jednat o nìjaké místo osídlené
kolonisty z Fokaie73 a v textu do¹lo k zámìnì Fokaie s Fokis, ale souvislost
s dobytkem zùstává i nadále nejasná.
Ausonové byli pùvodní obyvatelé Itálie, Eridan je dne¹ní øeka Pád.
Stadion jako délková míra mìlo v rùzných øeckých obcích rùznou délku;
stadion olympijské = 192,27 m, stadion attické = 177,6 m.
Tarpein hrad = Kapitol. Tarpeia podle povìsti zradila Øímany a vydala
Kapitol Sabinùm, kdy¾ v dobì Romulovy vlády oblehli Øím, aby pomstili únos
svých ¾en a dcer.
73 Fokaia bylo pøístavní mìsto v Ionii severnì od øeky Hermu. Jeho obyvatelé zakládali
kolonie v západní Evropì; kolem r. 600 pø.n.l. zalo¾ili Massalii (nynìj¹í Marseille).
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V zadání není sice øeèeno, co se vlastnì má poèítat, lze v¹ak soudit, ¾e má
být stanovena délka cesty z Cádizu do Øíma; výsledek je 15000 stadií.

16. (122.)

Bìda, znesvìtil jsem posvátnou pásku 74 bohynì Dike, pøíli¹ se dívaje na tebe,
v¹e ovládající zlato! Teï nevlastním nic, nebo» pøes nepøíznivá znamení jsem
neuvá¾enì dal ètyøicet talentù pøíteli. Ó, to promìnlivé ¹tìstí! Je¹tì polovina a
tøetina a osmina mi zbyla, teï v¹e vlastní nepøítel.
..........
Dike byla dcerou nejvy¹¹ího boha Dia a bohynì spravedlnosti Themidy. Jejím
úkolem bylo chránit právo; první vìtu zadání by tedy snad bylo mo¾né vysvìtlit
tak, ¾e majetek, o který jde (v¹e ovládající zlato) byl získán neregulérnì.
Talent byla velká poèetní a váhová jednotka; 1 talent = 60 min = 26,2 kg.
Úkolem je asi zjistit, jak veliký majetek mìl bìdující èlovìk na zaèátku.
Oznaèíme-li toto mno¾ství x, pak lze úlohu zapsat ve tvaru rovnice

x = 40 + x2 + x3 + x8 ;
z èeho¾ plyne øe¹ení x = 960 talentù.

17. (123.)

Vezmi si pìtinu dìdictví, mùj synu, ale tobì, ó man¾elko, bude dvanáctina
podílem. Pak synové zemøelého dítìte, ètyøi do poètu, oba bratøi, matka, ka¾dý
a» si z mých penìz odebere jedenáctinu. Dvanáct talentù mají milí bratranci
obdr¾et a drahý pøítel Eubolos a» si vezme pìt. Svobodu a náhradu a» obdr¾í
vìrné slu¾ebnictvo, mzdu za vykonané slu¾by; dávám jim toto: pìt a dvacet min
a» dìdí Onesimos, ty, mùj Daosi, mù¾e¹ se potì¹it z dvaceti, padesát a» obdr¾í
Syros, deset Synete, Tibios osm, Synetos, syn Syrosùv, bude mít sedm jako podíl.
Tøicet talentù pak vezmìte na ozdobení hrobu a tím obìtujte bohu podsvìtí; dva
a» jsou na hranici, jídlo a plátno, a dva a» jsou na ozdobení tìla.
..........
Zøejmì se má stanovit, jak velké bylo dìdictví; oznaème jeho velikost x.
Pøevedeme-li miny na talenty75 , pak lze úlohu zapsat ve tvaru rovnice

x + x + 7 x + 12 + 5 + 25 + 20 + 50 + 10 + 8 + 7 + 30 + 2 + 2 = x ;
5 12 11
60
jejím¾ øe¹ením je x = 660 talentù.

18. (125.)

Já mohyla skrývám ne¹»astné dìti Philinniny, kterých tak mnoho marnì
pøivedla na svìt. Mladíkù byla pìtina, tøetina byla je¹tì panen, pak je¹tì dcery
74
75

V [GA] se mluví o závoji.
Jak u¾ bylo øeèeno v pøede¹lé úloze, 1 talent = 60 min.
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tøi, které teprve krátce byly provdány. Koneènì byly je¹tì ètyøi, svìtla a hlasu
postrádající, které tam k Acheronu klesly z matèina klína.
..........
Acheron byla øeka v podsvìtí; poslední vìtì zadání lze tedy rozumìt tak, ¾e
ètyøi dìti zemøely hned pøi porodu. Stanoven má být zøejmì celkový poèet dìtí;
výsledek je 15.

19. (126.)

Zde tento náhrobek pøikrývá Diofanta { zázrak na pohled! Aritmetickým
umìním sdìluje kámen jeho vìk. ©estinu ¾ivota popøál mu Bùh být chlapcem,
kdy¾ pak dvanáctina uplynula, nechal mu vyra¹it vous; je¹tì sedmina, tu roz¾ehl
mu svatební pochodeò, a pìt let nato mu udìlil synáèka. Bìda, ne¹»astné dítì!
Dosáhlo teprve poloviny otcova vìku, kdy¾ pøijal ho Hádes, ten stra¹ný. Je¹tì
ètyøi roky sná¹el bolest, ¾ije vìdì, a nyní øekni cíl, kterého on sám dosáhl.
..........
Tuto úlohu lze poèítat mezi známé støedovìké úlohy (podobnì jako napø.
Alkuinovu pøevoznickou úlohu o koze, vlku a hlávce zelí). Odpovìï zní, ¾e
Diofantos se do¾il 84 let.

20. (127.)

Øekni, jak dlouho ¾il Demochares, který byl chlapcem ètvrtinu, mladíkem
pìtinu a mu¾em tøetinu ¾ivota. A kdy¾ se potom stal starcem s ¹edými vlasy,
tu ¾il je¹tì tøináct let a byla dosa¾ena hranice vezdej¹ího ¾ivota.
..........
Úloha je analogická úloze pøede¹lé; Demochares se do¾il 60 let.

21. (128.)

Jak mì podvedl bratr, který rozdìlil veskrze proti právu pìt talentù zdìdìných
po otci! Z toho, co si vzal on, mám jenom sedm pìtin z jedenáctiny. Ó Die,
hluboký je spánek, kterým spí¹!
..........
Poslední vìta zadání je asi povzdechem nad tím, ¾e Zeus si nev¹ímá páchaných
¹patností a nezakroèí. Vypoèítat se zøejmì má, jak bylo rozdìleno zdìdìných pìt
talentù; nespravedlivý bratr si pøivlastnil 4 + 27/62 talentu, o¹izenému bratru
pøipadlo 35/62 talentu.

22. (129.)

Nìkdo, kdo proplul ¹iré plánì moøe, praví kormidelníkovi lodì: Jak daleko je
je¹tì do pøístavu?
Ten mu odpovìdìl: ©est tisíc stadií je od krétských útesù k sikelské hoøe
Peloros. Vezmi dvì pìtiny cesty, které jsi, plavèe, ji¾ urazil; dvakrát tolik je¹tì
zbývá, ne¾ pøistaneme na Sicílii.
..........
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Sikelia je øecký název pro Sicílii, Peloros je název pro severovýchodní cíp Sicílie
(dnes Capo di Faro nebo Faro di Messina (podle [GW])). Odpovìï na otázku
polo¾enou na zaèátku zní, ¾e do pøístavu je¹tì zbývá 2666 + 2/3 stadia.

23. (130.)

Jsou ètyøi fontány. První naplní nádr¾ za den, druhá za dva, tøetí za tøi a
ètvrtá za ètyøi dny. Jakpak dlouho to trvá, jsou-li v¹echny otevøené?
..........
Úlohy tohoto typu patøí ve výuce matematiky ke klasickým; v na¹em pøípadì
je odpovìï 12/25 dne.

24. (131.)

Za ètyøi hodiny mù¾e naplnit celou nádr¾, co vlévám dovnitø, proto mì hned
otevøi. V¾dy» pøi plnìní nádr¾e o stejnì mnoho hodin je za mnou tento vpravo
a ten tøetí zde dokonce o dvojnásobek. Kdy¾ oba spojené se mnou nechá¹ téci,
naplníme ti nádr¾ hbitì. Øekni èas, který to trvá.
..........
Zdá se, ¾e þvypravìèemÿ zadání je socha, která spolu se dvìma dal¹ími stojí
na okraji nìjaké nádr¾e a þnaléváÿ do ní vodu76 . Z matematického hlediska je
úloha analogická úloze pøede¹lé; odpovìï je 2 + 2/11 hodiny.

25. (132.)

Pohleï, jak stojí tu bronzový Kyklop Polyfémos. Jak dovednì mu kováø zhotovil
oko a ústa a ruku, ukryv mu do nich trubky. Vìru vypadá ten obr úplnì jako by
z nìj lilo! Je¹tì teï mu proudí z úst pramen. Trubky jsou takto uspoøádané:
nádr¾ se naplní trubkou v ruce, kdy¾ tøi dny teèe, jeden staèí oku, dvì pìtiny
staèí ústùm. Kdo mù¾e øíci èas, který potøebují ve tøech?
..........
Jedná se opìt o variantu pøede¹lé úlohy; odpovìï je 6/23 dne.

26. (133.)

Jak svi¾nì smísí v nádr¾i dvì øeky nádherné vlny s Bromiovým u¹lechtilým
darem. Zcela rozdílná je v¹ak síla proudu, nebo» Neilos, tekl-li by sám jeden den,
naplní nádr¾ po okraj, tolik vody prý¹tí z jeho hrudi. Naopak Bakchùv thyrsos,
rozlévající víno, potøebuje k tomu tøi dny. V¹ak Achelei, tvùj roh ji naplní ve
dvou. Nyní nech» teèou v¹echny spoleènì a jistì naplní nádr¾ rychle.
..........
Z matematického hlediska se jedná o dal¹í variantu dvou pøede¹lých úloh,
která v¹ak je zapsána ponìkud þza¹ifrovanìÿ. Do nádr¾e vedou stejnì jako
v pøede¹lých úlohách prostøednictvím soch tøi pøívody, zdá se v¹ak, ¾e zatímco
ze dvou soch pøitéká voda (Neilos = Nil, Acheloos = øeka v Øecku ústící do
Jónského moøe), z tøetí pøitéká víno (Bromios = jedno z pøíjmení boha vína
76

Z tohoto hlediska lze tuto úlohu porovnat se dvìma následujícími, hlavnì s úlohou è. 26.
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Dionýsa; Bakchus = latinské jméno pro Dionýsa). Thyrsos byla tyè, opatøená
na vrcholu piniovou ¹i¹kou a stu¾kami a pod tím ovinutá trsem révových nebo
bøeè»anových listù; byl to slavnostní odznak boha Dionýsa a symbol bakchického
nad¹ení.
Nicménì a» u¾ do nádr¾e teèe cokoli, otázkou asi je (stejnì jako v pøede¹lých
úlohách), za jak dlouho naplní nádr¾ v¹echny tøi pøívody tekoucí najednou;
odpovìï je 6/11 dne.

27. (134.)

®eno, jak jsi zapomnìla na chudobu! Doléhá na tebe pøece poøád hoøkost nouze
pøiná¹ejíc osten trampot. Døíve jsi pøece spøádala vlnu za jednu minu dennì a
tvé star¹í dítì tkalo za jednu a tøetinu; také mlad¹í dcera si vydìlala pùl. Teï
máte dohromady jednu minu, staèí to k ¾ivotu?
..........
Ze zadání není jasné, co se vlastnì má poèítat. Proto¾e v¹ak první dvì vìty
jsou výèitkami ¾enì, která se asi pøestala sna¾it o výdìlek, lze pøedpokládat, ¾e
se má vypoèítat, kolik si jednotliví èlenové rodiny vydìlají za den nyní, jsouli vzájemné pomìry jejich výdìlkù stejné jako døíve. Oznaèíme-li tedy výdìlek
matky x, lze zadání zapsat pomocí rovnice

x + 34 x + x2 = 1
a výsledek je: x (tj. výdìlek matky) = 6/17 miny, výdìlek star¹ího dítìte je 8/17
miny a výdìlek mlad¹í dcery je 3/17 miny.
V [GA] je úloha pojata ponìkud jinak, proto¾e mina byla jednotka nejen penì¾ní, ale i váhová; v [GA] tedy není øeè o výdìlku, ale o mno¾ství zpracovaného
materiálu.

28. (135.)

Vodu ke koupeli vylévajíce stojíme zde my tøi Eroti, posílajíce své vlny do
pùvabnì vyhlí¾ející nádr¾e. Já zde vpravo naplním ze ¹iroce rozepjatých køídel
tvou koupel u¾ za ¹estinu dne. Onen vlevo ji naplní z urny za ètyøi hodiny. Ten
uprostøed z luku potøebuje polovinu dne. Øekni, jak krátká je doba, ve které ji
naplníme v¹ichni, proudí-li voda z køídel, urny i luku.
..........
Jedná se o dal¹í variantu úloh è. 24 { 26; Eroti naplní spoleènì nádr¾ za 1 +
1/11 hodiny.

29. (136.)

Výrobèe pálených cihel, velice moc si pøeji dokonèit dùm. Dne¹ní den je bez
mrakù a já u¾ nepotøebuji mnoho pálených cihel; dohromady je jich jenom tøi
sta, které chybí. Tak mnoho jsi udìlal sám za jeden den a dvì stì pøinesla denní
práce synova, právì tak mnoho a padesát dodal ze». Kolik hodin to tedy trvá,
kdy¾ se vy tøi spoleènì pustíte do práce?
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..........
Pøipomeòme, ¾e 1 den = 12 hodin (viz úloha è. 9). Z matematického hlediska
se jedná o variantu úloh týkajících se naplòování nádr¾í; odpovìdí na otázku
jsou 4 + 4/5 hodiny.

30. (137.)

Prolejte slzy, ne¾ pùjdete dále. Zde jsme pohøbeni my, které ubil øítící se
Antiochùv dùm. Hodujíce sedìli jsme zde, kdy¾ bùh nám hodovní síò promìnil
v hrob. Ètyøi Tegeaté to jsou, kteøí zde le¾í, dvanáct Messeòanù a pìt je¹tì
z Argu, ale polovina hostù byla z mìsta Sparty. Té¾ Antiochus sám zahynul,
pìtina z pìtiny byli Athéòané. Korint pláèe nad jediným Hylasem.
..........
Tegea, Messene a Argos byla mìsto na Peloponnésu, stejnì jako Sparta.
Zøejmì má být stanoveno, kolik hodovníkù zahynulo pøi zøícení domu;
odpovìï je 50.

31. (138.)

S pìti pøítelkynìmi si jednou hrála Nikarete a rozdìlovala jim oøechy. Dala
Kleis tøetinu z nich, Sapho dostala ètvrtinu, Aristodike pìtinu,ale Theano
dvanáctinu a také dvacetinu. Philinnì darovala ètvrtinu z ¹estiny; teï pro ni
zùstalo jen zbylých padesát oøechù.
..........
Jedná se o dal¹í þrozdìlovacíÿ úlohu, ve které se asi má stanovit, kolik oøechù
mìla Nikarete na zaèátku; odpovìï je 1200.

32. (139.)

Ó Diodore, ty svìtlo astronomie, jaký je èas? Vezmi tøi pìtiny èasu, který
uplynul od doby, kdy od východu na nebi uhánìla Heliova kola, a poèítej to
ètyøikrát; to zbývá z bìhu a¾ tam k moøi Hesperidek.
..........
Helios byl bùh slunce; ka¾dé ráno vyjí¾dìl na oblohu ve voze ta¾eném
okøídlenými oøi.
Hesperidky, dcery bohynì Noci, opatrovaly strom se zlatými jablky, propùjèujícími nesmrtelnost. Jejich sídlo kladli Øekové daleko na západ za pohoøí Atlas,
tak¾e þmoøe Hesperidekÿ by mohl být dne¹ní Atlantický oceán.
Pøedpokládáme-li, ¾e se má stanovit mno¾ství ji¾ uplynulého èasu, pak
odpovìï je, ¾e ji¾ uplynulo 3 + 9/17 hodin (stále platí, ¾e 1 den = 12 hodin).

33. (140.)

Bla¾ený Die, copak se ti líbily ¾erty, které provozovaly thessalské èarodìjnice
plné bujnosti? Smrtelníkùm zmizelo jasné Selenino oko! Vidìl jsem to. Zùstalo
z noci a¾ do rána dvakrát tolik jako tøetina a sedmina èasu, který u¾ byl pryè.
..........
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Thessalie je krajina ve východní èásti severního Øecka, tvoøená rozsáhlou
úrodnou rovinou obklopenou horami (kromì jiného na východì Olympem). Byla
dìji¹tìm mnoha mýtù a povìstí; byla té¾ proslulou zemí èarodìjnictví ([EA],
str. 617). Pokud se povìsti thessalských èarodìjnic týèe, uveïme citát z druhého
dìjství druhého dílu Goethova þFaustaÿ ([Go], str. 333):
Mefistofeles vilnì:77
Thesalské babky! to jsou mi ty pravé!
Po tìch jsem já u¾ pásl moc!
Není to asi pøíli¹ zdravé,
lehávat s nimi noc co noc;
leè na vizitu { jednou nìco zvlá¹» Selene byla bohyní Mìsíce; podle komentáøe v [GA] lze druhou vìtu textu
vylo¾it tak, ¾e (pùsobením thessalských èarodìjnic) do¹lo k zatmìní Mìsíce.
Vypoèítat se asi má, jaká èást noci u¾ uplynula nebo naopak jaká èást noci
je¹tì zbývala, kdy¾ k onomu zatmìní do¹lo; odpovìï zní, ¾e uplynulo 6 + 6/41
hodin noci (pøipomínáme (viz úloha è. 9), ¾e noc mìla 12 hodin).

34. (141.)

Øekni mi polohu hvìzd a jak ¹ly planety kolem nich, kdy¾ vèera pøi¹lo na svìt
mé dítì. Vezmi dvì sedminy èasu, který uplynul od rána, ¹estkrát tak mnoho
je¹tì zbývá a¾ k moøi Hesperidek.
..........
Ponecháme-li stranou první vìtu textu, je tato úloha pouze variantou úlohy
pøede¹lé; odpovìï zní, ¾e ve chvíli narození uplynulo 4 + 8/19 hodin dne (znovu
pøipomínáme (viz úloha è. 9), ¾e den mìl 12 hodin).

35. (142.)

Vzhùru, dìlníci, probuïte se! Je svìtlo a uplynula pìtina ze tøí osmin èasu,
který nám den je¹tì poskytne.
..........
V [GA] jsou do práce burcovány pøadleny, ale to nemìní nic na skuteènosti,
¾e se jedná pouze o dal¹í variantu pøede¹lých þèasomìrnýchÿ úloh; odpovìï zní,
¾e ve chvíli buzení ji¾ uplynulo 36/43 hodiny.

36. (143.)

Bìda, otec utonul v syrtských mìlèinách. Pøece v¹ak nám bratr pøinesl z té
cesty domù pìt talentù. Dal mi jako podíl dvakrát tolik jako dvojnásobek tøetiny
77 MEPHISTOPHELES lüstern:
Thessalische Hexen! Wohl! das sind Personen,
Nach denen hab' ich lang' gefragt.
Mit ihnen Nacht für Nacht zu wohnen,
Ich glaube nicht, da es behagt;
Doch zum Besuch! Versuch'!
(Podle vydání Th. Knaur Nachf., Berlin 1929.)
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z toho, co si sám ponechal, matka v¹ak obdr¾ela dvì osminy na¹eho podílu. A tak
se, pravda, proti právu nepochybilo.
..........
Syrty jsou písèité mìlèiny na severním bøehu Afriky.
Zøejmì se má vypoèítat, kolik komu pøipadlo z onìch pìti talentù. Oznaèíme-li
x èást, kterou si ponechal bratr, pak lze úlohu zapsat ve tvaru rovnice

x + 2 32 x + 82 (x + 2 23 x) = 5 ;
z této rovnice plyne, ¾e x, tj. bratrùv podíl, èiní 1 + 5/7 talentu, þmùjÿ podíl
èiní 2 + 2/7 talentu a matka obdr¾ela 1 talent.

37. (144.)

A) Já a podstavec, na kterém stojím, my nevá¾íme málo.
B) Právì tolik talentù vá¾í podstavec se mnou.
A) Já sám jsem dvakrát tak tì¾ký jako podstavec, který ti slou¾í.
B) A já vá¾ím dokonce tøikrát tolik jako tvùj podstavec.
..........
Jedná se zøejmì o rozhovor dvou soch, ze kterého se má stanovit jednak
hmotnost ka¾dé sochy, jednak hmotnost jejich podstavcù. Snadno zjistíme, ¾e
úloha má nekoneènì mnoho øe¹ení; oznaèíme-li k hmotnost podstavce sochy A, je
hmotnost sochy A rovna 4k, hmotnost sochy B je rovna 3k a hmotnost podstavce
sochy B je rovna 2k.

38. (145.)

A) Dej mi deset min a mám tì tøikrát.
B) Dej ty mi deset a mám pìtkrát tvoji hodnotu.
..........
Jedná se o variantu pøede¹lé úlohy; odpovìï zní, ¾e socha A má hmotnost 15
+ 5/7 miny, socha B má hmotnost 18 + 4/7 miny.

39. (146.)

A) Dvì miny dej a mám dvojnásobek tvého zbytku.
B) Dej ty mi dvì a mám tì ètyøikrát.
..........
Jedná se o dal¹í variantu pøede¹lé úlohy; odpovìï zní, ¾e socha A má hmotnost
3 + 5/7 miny, socha B má hmotnost 4 + 6/7 miny.

40. (147.)

Homér Hesiodovi na otázku, jak velký byl poèet Helénù, kteøí táhli do pole
proti Tróji.
Bylo tam sedm ohni¹», mocný ¾ár, ohni¹tì pak obsahovalo padesát ro¾òù a na
ka¾dém ro¾ni byl kus masa. Ale ka¾dý ten kus obklopilo devìt set Achájù.
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..........
Jako autor úlohy je v [GA] uveden Homér; je zde také poznamenáno, ¾e úloha
existuje ve dvou variantách. Z matematického hlediska se jedná v ka¾dém pøípadì
o pouhé násobení; pro na¹i variantu je výsledkem 315 000 bojovníkù, táhnoucích
proti Tróji.
Hesiodos ¾il kolem r. 700 pø.n.l.; napsal dvì básnická díla.

41. (2.)

Jsem Pallas, ukovaná ze zlata. To mi pøinesli v obì» mladíci, milující zpìv,
jako zasvìcující dar. Pohleï, polovinu zlata dal Charistios, Thespis pak daroval
osminu, Solon desetinu, a dvacetinu je¹tì k tomu Themison. Nakonec, co
chybìlo, devìt talentù a práci, pøidal Aristodikos.
..........
Zøejmì se má vypoèítat, kolik bylo celkem zlata; výsledek je 40 talentù.

42. (4.)

Augeiase se jednou tázal Alkides, mocný silou, na poèet dobytèat, a ten mu
odpovìdìl:
U Alfeia, rychlé øeky, se pase polovina, ale osmina na pahorku, zasvìceném
Kronovi; na Taraxippu 78 pak je¹tì dvanáctina, daleko na hranici; také se pase
dvanáctina ve staroslavné Elidì a tøicetina jich zùstala na arkádských nivách.
Co je¹tì zbylo ze stáda, vidí¹ zde: padesát celkem.
..........
Augeias byl králem v Elidì a mìl rozsáhlá stáda dobytka; vyèi¹tìní jeho
chléva bylo jedním z úkolù Heraklových; jménem Alkides (Alcides, Alkeides)
bývá nìkdy nazýván právì Herakles. Elis je krajina v západní èásti Peloponnésu,
Alfeios je øeka v Elidì; je to jedna z øek, kterých pou¾il Herakles k vyèi¹tìní
Augeiasova chléva. Arkádie je krajina ve støední èásti Peloponnésu; pahorek
zasvìcený Kronovi a Taraxippos nedoká¾eme lokalizovat.
Pokud se jména Taraxippos týèe, [SAK] uvádí, ¾e to byl duch Sisyfova
syna Glauka, kterého usmýkali jeho konì, ¾ivení lidským masem. Pøi závodech
v hippodromu dìsil konì a zavinil øadu nehod, proto mu závodníci pøiná¹eli
obìti, aby si zachovali ¾ivot; mìl také oltáø pøímo na hippodromu v Olympii.
Jak by to v¹ak mohlo souviset se zadáním na¹í úlohy, není nám jasné.
Celé Augeiasovo stádo v tomto pøíkladu èítalo 240 dobytèat79.

43. (7.)

Jsem bronzový lev. Z chodidla pravé nohy, z obou oèí a z úst proudí ven voda.
Za dva dny naplní nádr¾ pravé oko, levé pak za tøi, ale noha za ètyøi. U¾ ¹est
hodin staèí ústùm. Jakpak dlouho to trvá, jsou-li souèasnì otevøeny oèi a noha
a ústa?
..........
78
79

V [GA] se pí¹e: u Taraxippovy svatynì.
Podle [SAK], str. 87, mìl Augeias dobytèat celkem tøi tisíce.
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Pøipomínáme (viz úloha è. 9), ¾e 1 den = 12 hodin. Jsou-li otevøeny v¹echny
pøítoky, pak k naplnìní nádr¾e staèí 3 + 33/37 hodiny.

44. (13.)

Tøem sochám: Zethovi, Amphionovi a jejich matce.
My dva jsme dohromady tì¾cí dvacet min, já Zethos a bratr. Kdy¾ mi vezme¹
tøetinu a Amphionovi ètvrtinu, vyjde právì matèina váha, ¹est min.
..........
Zethos a Amphion byli dvojèata, jejich otcem byl sám Zeus. Jsou známi
z helénistického souso¹í zvaného þFarneský býkÿ (viz napø. [Pi], str. 192), kde
pøivazují k rohùm býka man¾elku thébského vladaøe Lyka Dirke, která krutì
pronásledovala jejich matku Antiope.
Pravdìpodobnì se má vypoèítat hmotnost Zethovy a Amphionovy sochy;
výsledek zní, ¾e Zethova socha má hmotnost 12 min a Amphionova 8 min.

45. (?)

Tì¾ce nalo¾ena vínem ¹la oslice s mezkem. A oslice sténala velice silnì pod
tí¾í nákladu. Její spoleèník to vidìl a øekl vzdychajícímu zvíøeti: Matko, proèpak
naøíká¹ jako plaèící holèièka? Kdybys mi dala jednu libru, nesl bych dvakrát tolik
jako ty nese¹; kdy¾ mi jednu vezme¹, poneseme pak oba stejnì. Vypoèítej mi, ó
matematiku, kolik ka¾dý nesl.
..........
Jedná se o velice známou úlohu, která bývá nìkdy pøipisována Eukleidovi.
Odpovìï zní, ¾e oslice nesla 5 liber a mezek 7 liber.
Úloha není uvedena v [GA]. Bachet de Méziriac pravdìpodobnì èerpal z jiného
rukopisu palatinské antologie ne¾ je rukopis pova¾ovaný dnes za základní a z jeho
vydání se tato úloha dostala do [WM].

46. (124.)

Slunce, Mìsíc a hvìzdy v dokola krou¾ícím zvìrokruhu ti propùjèily takový
osud:
©estinu ¾ivota mù¾e¹ být u matky, oloupen o otce. Pak osminu pøinutí tì nouze
slou¾it za mzdu lidem, kteøí jsou tvými nepøáteli. Potom se vrátí¹ domù a tøetinu
èasu se bude¹ tì¹it z ¾eny a dítìte podle vùle bohù. Padnou v¹ak pod skytskými
o¹tìpy ¾ena a milovaný syn. Bude¹ plakat pln hoøe nad drahými, dokud tì smrt
nedostihne po sedmadvaceti letech.
..........
Zøejmì má být stanovena délka ¾ivota, který je osudem pøisouzen hrdinovi
této úlohy; tato délka je 72 let.

2.3. Úloha pøipisovaná Archimedovi

Jak u¾ bylo øeèeno v úvodu, pøipojil Wertheim na závìr svého pøekladu
matematických epigramù z palatinské antologie také jednu úlohu z jiného
rukopisu a oznaèil ji poøadovým èíslem 47 ([WM], str. 343 { 344). Úloha bývá
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spojována s Archimedovým jménem (podle v¹eho neprávem) a podle na¹eho
názoru je to úloha, její¾ zadání (i kdy¾ asi je matematicky korektní) hranièí
s absurditou80. Ve [WM], str. 331, je úloha nazvána þDas Rinderproblem des
Archimedesÿ, co¾ by v èe¹tinì asi znìlo þArchimedùv hovìzí (nebo dobytèí)
problémÿ, zde uvedeme tuto úlohu bez zvlá¹tního názvu. Úloha je pùvodnì
ver¹ovaná, ná¹ pøeklad bude v próze. Zadání je následující:
Øekni mi, pøíteli, pøesnì poèet Heliova skotu. Peèlivì mi vypoèítej, není-li
ti moudrost cizí, kolik ho bylo, kdy¾ se jednou pásl na nivách ostrova Sicílie,
rozdìlen do ètyø stád. Ka¾dé stádo bylo jinak zbarveno; první bylo mléènì bílé, ale
druhé záøilo zcela tmavou èerní. Tøetí pak bylo hnìdé, ètvrté strakaté; v ka¾dém
mìli býci v poètu velikou pøevahu. A tito (býci) byli nyní v takovémto pomìru: bílí
se rovnali v poètu hnìdým vzatým dohromady s tøetinou a polovinou èerných, ó
pøíteli. Dále mno¾ství èerných bylo rovno ètvrtinì a pìtinì strakatých zvìt¹ených
o v¹echny hnìdé. Nakonec musí¹ poèet strakatých býkù polo¾it rovný, pøíteli,
¹estinì a sedminì bílých s pøièteným je¹tì mno¾stvím hnìdých.
Jinak v¹ak tomu bylo s kravami: ty s bílou srstí byly rovny tøetinì a ètvrtinì
èerného skotu, krav i býkù. Dále èerné krávy byly rovny ètvrtinì a pìtinì
strakatého stáda, kdy¾ byli poèítáni jak býci, tak krávy. Právì tak byly strakaté
krávy pìtina a ¹estina v¹eho (skotu) s hnìdou srstí, kdy¾ ¹el na pastvu. Nakonec
hnìdé krávy byly ¹estina a sedmina celého stáda s bílou srstí.
Mù¾e¹-li mi øíci pøesnì, mùj pøíteli, kolik skotu tam bylo dohromady a také
kolik bylo krav ka¾dé barvy a dobøe ¾ivených býkù, pak tì vìru právem nazývají
zdatným v poètech.
Je¹tì tì v¹ak nepoèítají k mudrcùm; nu¾e, pojï tedy a øekni mi, jak se to má
dále:
Kdy¾ se spojil celkový poèet èerných a bílých býkù, pak zde stáli uspoøádáni
stejnì do ¹íøky jako do hloubky; ¹iré sicilské nivy byly zcela zaplnìny tím
mno¾stvím býkù. Kdy¾ se ale postavili dohromady hnìdí a strakatí, pak byl
vytvoøen trojúhelník, jeden stál na ¹pièce a nechybìl ¾ádný z hnìdých a strakatých
býkù, je¹tì se mezi nimi na¹el jeden jiné barvy.
Kdy¾ jsi to také vypátral a v duchu pochopil a uvede¹ mi pomìr, pøíteli, který
se nalézá v ka¾dém stádu, pak mù¾e¹ py¹nì vykraèovat jako vítìz, proto¾e teï tvá
vìdecká sláva jasnì záøí.
Úloha je podrobnì rozebrána v [KA], pøièem¾ první z autorù (dr. Krumbiegel)
provedl na str. 121 { 136 lologický rozbor textu a na jeho základu provedl
druhý z autorù (dr. Amthor) na str. 153 { 171 matematický rozbor textu.
Dr. Krumbiegel toti¾ do¹el k závìru, ¾e údaj o seøazení bílých a èerných býkù
na zaèátku pøedposledního odstavce lze v originálu èíst dvojím zpùsobem: buï
jako seøazení do ètverce (co¾ podle na¹eho názoru odpovídá pøekladu [WM],
ze kterého zde vycházíme) nebo jako seøazení do obdélníka. V souladu s tím
provedl dr. Amthor øe¹ení pro obì varianty, pøièem¾ varianta s øazením býkù do
obdélníka je jednodu¹¹í, varianta s øazením do ètverce je daleko slo¾itìj¹í81 .
80 Autor tohoto pojednání se pøiznává, ¾e se úlohu ani nepokusil øe¹it a celá tato èást je
pouhým referátem z literatury [WM, KA].
81 Zdá se nám v¹ak, ¾e existuje i jistý rozdíl v interpretci druhé èásti pøedposledního od-
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Sestavit soustavu rovnic pro první èást zadání není problém. Pou¾ijeme
stejného oznaèení jako v èlánku [KA]:
 = poèet bílých býkù,  = poèet bílých krav,
 = poèet èerných býkù,  = poèet èerných krav,
 = poèet strakatých býkù,  = poèet strakatých krav,
 = poèet hnìdých býkù,   = poèet hnìdých krav.
Pak první èást zadání vede k následující soustavì rovnic:


1
1
 = 2 + 3 + ;
1 1
= 4 + 5 + ;
1 1
= 6 + 7 + ;


 = 31 + 41 ( +  ) ;


 = 14 + 15 ( +  ) ;


 = 51 + 16 ( +   ) ;
1 

 = 6 + 71 ( +  ) :
Dal¹í èást pùvodního zadání pravdìpodobnì není textovì jasná. Podle textu ve
[WM], se kterým zde pracujeme, by mìly následovat rovnice
 +  = ètvercové èíslo,
 +  + 1 = trojúhelníkové èíslo,
zatímco [KA] uvádí pro první z tìchto rovnic dvì varianty (kromì ètvercového
èísla mù¾e být na pravé stranì i obdélníkové èíslo) a druhou z tìchto rovnic uvádí
ve tvaru
 +  = trojúhelníkové èíslo.
V ka¾dém pøípadì má úloha nekoneènì mnoho øe¹ení; v jednodu¹¹ím pøípadu
( +  = obdélníkové èíslo,) bylo v [KA] zji¹tìno, ¾e celkový poèet skotu pøi
nejmen¹ím øe¹ení je roven pøibli¾nì 5; 9:1012 kusù82 .
*****
stavce, proto¾e dr. Amthor pova¾uje souèet poètu hnìdých a strakatých býkù za trojúhelníkové
èíslo, zatímco podle pøekladu [WM], ze kterého zde vycházíme, by tento souèet mìl být roven
nìjakému trojúhelníkovému èíslu zmen¹enému o jednièku (viz dále).
82 V øe¹ení v [KA] je samozøejmì uveden pøesný poèet býkù a krav jednotlivých barev.

