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Gerbert z Aurillacu - Silvestr II. 

(leták z 15. století) 
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GERBERT Z AURILLACU — SILVESTR II. 

JINDŘICH BEČVÁŘ 

Nedávno jsme z druhého tisíciletí vstoupili do tisíciletí třetího. S napětím 
sledujeme konstituování Evropské unie a snahy o její rozšiřování. Vraťme se 
o tisíc let zpět na přelom prvního a druhého tisíciletí, kdy se několik lidí snažilo 
realizovat obdobné myšlenky. Mezi jinými to bylí Francouz Gerbert, pozdější 
papež Silvestr II., a Čech Vojtěch, druhý biskup pražský. 

Od událostí, kterými se budeme zabývat, uběhlo deset století, která některá 
data a fakta „rozostřila", jiná zcela „smazala". I proto se interpretace tehdejších 
událostí jednotlivými historiky mnohdy dost podstatně liší. 

1. G e r b e r t z Auríl lacu. 

Gerbert z Aurillacu1 byl patrně největším učencem západní Evropy poslední 
třetiny desátého a počátku jedenáctého století. Jako jeden z prvních západoev
ropských učenců se podrobněji seznámil s arabskou vědou. Věnoval se matema
tice, astronomií, teologii a filozofii, ovlivnil obecný proces vzdělávání a šíření 
matematických znalostí v západní Evropě, zasahoval i do evropské politiky. 
Někdy bývá nazýván „obnovitelem evropské vědy". 

Narodil se mezi roky 930 a 950 v městečku Aurillac v kraji Auvergne (Aqui-
taine) v chudé, ale svobodné rodině. Přirozené inteligence mladého pasáčka si 
brzy povšimli mniší z blízkého benediktinského kláštera sv. Geralda (Saint Gé~ 
raud), v jejích péči byl pak vychováván a vzděláván; naučil se dobře latinsky, 
ovládl gramatiku a scholastiku. 

Roku 967 navštívil klášter barcelonský hrabě Borel II. Byl okouzlen Gerber-
tovou učeností a bystrostí, přijal Gerberta do své družiny a vzal ho sebou do 
Španělska. Tam se v té době intenzívně střetávala křesťanská a arabská věda 
a kultura, Evropa se vědecky probouzela i pod vlivem těchto kontaktů. 

Gerbert studoval v Barceloně u biskupa Hattona z Víchy matematiku a as
tronomii, přišel zde do styku s arabskou vědou, seznámil se i s alchymií a tech
nologickými postupy zpracovávání kovů, řadu poznatků získal během cest po 
Francii a Španělsku. 

S Borelem a Hattonem jel Gerbert roku 970 do fiíma, kde se zúčastnil dispu
tací s papežem Janem XIII. (papežem 965-972). Nějakou dobu zůstal v pape
žových službách v Římě, roku 971 se zde seznámil s císařem Otou I. Velikým. 

Ota I. Veliký2 byl motivován ideály prvního franckého císaře Karla Velikého. 
Korunován byl v Cáchách (Aachen) v kaplí Karla Velikého, přímo nad jeho hro
bem a na jeho mramorovém trůnu - tím byla formálně obnovena Římská říše. 

1 Gerbert ďAurillac, též Gerbertus Remensis. 
2 Ota I. Veliký (912-973, od r. 936 německý král, od r. 962 římsko-německý císař). 
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Usiloval o vytvoření křesťanské římské říše, o skutečnou obnovu impéria (reno-
vatio imperii Romanorum), a navázal tak na tradici pozdně antických a karlov-
ských císařů. Dostal se však do konfliktu s Byzancí a brzy pochopil, že se mu 
nepodaří celý křesťanský svět sjednotit do jediné říše, myšlenka nadnárodního 
sjednocení křesťanského světa se střet la s pozemskou realitou. 

Roku 972 se Gerbert setkal s magdeburským arcibiskupem Adalbertem. 3 

Setkání vedlo k přesídlení do Remeše (Reimz), kde se Gerbert stal učitelem 
remešskč katedrální školy, na které působil až do roku 982. Organizoval vzdě
lávání a vyučoval sedmi svobodným uměním. Roku 981 měl v Ravenně skvělou 
disputací s Otr ikem. 4 které se zúčastnil i císař O t a I I . 5 

R.oku 982 jmenoval O t a II. Gerber ta opatem kláštera Bobbío v severní Itálii 
(asi 60 km severovýchodně od Janova), krátce poté t a m byla založena slavná 
klášterní škola. Svou razantní politikou ve věci církevních pozemků se však 
Gerbert brzy dostal do sporů s místní šlechtou a již roku 983 byl nucen uprch
nout do Pavie. Vrátil se do Remeše, kde se opět angažoval v oblasti školství 
a vzdělávání. 

O t a II. se roku 982 snažil v Kalábrii zastavit postup Arabů, kteří již obsadili 
jižní a. střední Itálii. Gerbert v té době vyvíjel diplomatickou aktivitu směřu
jící k zachování t růnu pro Otu III., syna Oty II. Po předčasné smrti Oty II. 
(7. 12. 983) byl opravdu v Remeši korunován na krále jeho tříletý syn O t a III ., 
neudržel však ještě korunu na, hlavě. 6 

Gerbert se měl s tát nástupcem magdeburského arcibiskupa Adalberta, jeho 
jmenování však zmařil francouzský král Hugo K a p e l . 7 Roku 991 byl pak na 
jeho přání jmenován arcibiskupem remešskýin, řadu lot však probíhaly spory 
o oprávněnosti tohoto jmenování, neboť papež Jan XV. (papežem 985-996) 
toto jmenování neuznal . 8 

Roku 995 přesídlil Gerbert do Magdeburku, kde se stal učitelem mladého 
Oty III. Jeho výchovu a vzdělávání řídila nejprve matka Theofano společně 
s řeckými učiteli, po její smrti získal na Otu III. rozhodující vliv právě Gerbert . 
Otovi III. se tak dostalo klasického vzdělání. Gerbert ho však orientoval spíše 
k Římu než k německým zemím, neboť byl ctitelem antiky ovlivněným ideály 
imperiálního Říma. Tím však Ota III. i Gerbert budili odpor německé šlechty. 

3 Adalbert ( ? - 981) žil v letech 962-966 v Mohuči (Mainz) a při císařském dvoře, r. 966 se 
stal opatem ve Weissenberku. Když roku 968 založil císař Ota I. se svolením papeže Jana XIII. 
v Magdeburku arcibiskupství, stal se Adalbert prvním magdeburským arcibiskupem. 

4 Otrik z Magdeburku, též Ohtrich, Octríe, Oktrík, Ortrik apod. ( ? -981), magister sco-
larum, rektor tamčjší katedrální školy Adalbertovy a císařský kaplan, byl proslulým učencem 
druhé poloviny 10. století. Spolu s Gerbcrtem patřil k nejvýznamnějším osobnostem intelek
tuálního světa západní Evropy. Byl přezdíván nový nebo druhý Cicero. 

5 Ota 11. (955-983, od r. 961 římsko-německý král, od r. 967 císař, od r. 973 vládl), syn 
Oty L, pokračoval v otcových snahách. Oženil se s byzantskou princeznou Theofano (asi 955-
991) a odvrátil tak nebezpečí sporů s Byzancí. Zatímco Ota I. vzdělání postrádal, Ota II. již 
jakéhosi vzdělání nabyl. 

6 Ota III. (980-1002, od r. 983 římsko-německý král, od r. 996 císař, 995 se ujal vlády). 
7 Hugo Kapet, první král Francie, byl zakladatelem dynastie Kapetovců (vládli do r. 1328), 

králem byl v letech 987-996; Gerbert byl přítomen jeho korunovaci. 
8 Na synodu v Saint Basle poblíž Remeše byl roku 991 z rozhodnutí Hugo Kapeta a jeho 

biskupů - ale bez papežova souhlasu - sesazen remešský arcibiskup Arnulf a dosazen Gerbert. 
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Roku 996 byl Ota III. papežem Řehořem V. (papežem 996-999) za přítom
ností Gerberta korunován na císaře. Gerbert se po korunovaci ještě vrátil na 
krátkou dobu do Remeše, někdy na přelomu let 996 a 997 však přešel na delší 
dobu na císařský dvůr. 

Ota III. byl vysoce vzdělaný člověk, kromě mateřského jazyka ovládal řečtinu 
a italštinu. Byl vychován v atmosféře římské imperiáhií ideje, usiloval o napl
nění ideálů svého otce a děda, o obnovu slávy a síly říše římské, o rcnovatio tra
peru Romanorurn. Podle Oty III. měla být tato říše postavena na křesťanských 
základech (Impérium Christianům), na těsném spojení světské a duchovní moci; 
tak měl být uskutečněn Augustinův ideál boží obce na zemi. Byly to vznešené 
a velkorysé myšlenky, které vyjadřovaly tehdejší křesťanské koncepce; podporo
valo je i tzv. clunyjské hnutí. Hybnou silou Otova programu rcnovatio imperii 
byl právě Gerbert. Pod jeho vlivem rozvinul Ota III. svou smělou koncepci, 
vzkřísil starý římský ideál a snažil se ho naplnit křesťanstvím. 

2. Slavníkovec Vojtěch. 

Další osobou, která ovlivňovala tehdejší politický a náboženský vývoj v Ev
ropě, byl sv. Vojtěch, první český Evropan, významný představitel západního, 
tj. latinského křesťanství, později patron v Čechách, v Polsku a Uhrách. 

Narodil se asi roku 956, pocházel z rodu Slavníkovců, který sídlil v Libici 
nad Cidlinou. Roku 961 nebo 962 ho zde pokřtil biskup Adalbert, pozdější 
arcibiskup magdeburský. V letech 972 až 981 studoval Vojtěch v Magdeburku,9 

na budoucí roli českého biskupa ho zde připravoval právě arcibiskup Adalbert, 
který ho biřmoval; po něm měl Vojtěch své křesťanské jméno Adalbert, pod 
kterým byl později známý v celé střední Evropě.1 0 V Magdeburku se Vojtěch 
seznámil s otonskou politikou, dostal se do styku s církevním i politickým děním 
evropského významu a již zde se patrně přiklonil ke clunyjskému hnutí. 

Po návratu do Čech se jako jáhen stal duchovním pražské diecéze, po smrti 
prvního pražského biskupa Dětmara1 1 byl 19. února 982 na Levém Hradci zvo
len biskupem.12 

9 V Magdeburku bylo tehdy již arcibiskupství, škola založená benediktinským opatstvím, 
klášterní škola pro dívky ze vznešených rodin a katedrální škola, jejímž rektorem byl slavný 
Otrík. 

1 0 Od těch dob se staročeské jméno Vojtěch překládá jako Adalbert. 
1 1 Dětmar. Dietmar, Thietmar nebo Diethmarus, saského původu, byl mnichem bene

diktinského kláštera u sv. Jana Křtitele v Magdeburku. Později byl dvorním kaplanem Bo
leslava II. (po r, 980 - 999, od r. 972 český kníže), od roku 973 prvním pražským biskupem, 
vysvěcen byl mohučským arcibiskupem Willigisem (asi 940-1011, od r. 975 arcibiskupem). 
Zemřel 2. 1. 982. I on byl ovlivněn clunyjským hnutím. 

1 2 Na Levém Hradci nedaleko Prahy stojí první křesťanský kostel v Čechách, kostel sv. Kli-
menta, vybudovaný knížetem Bořivojem (asi 852-888/9, první historicky doložený příslušník 
přemyslovské dynastie). Pražské biskupství bylo založeno roku 973 v době vlády Boleslava II., 
jeho vznik potvrdil papež Benedikt VI. (papežem 973-974); bylo podřízeno arcibiskupství mo-
hučskému (mohučští arcibiskupové později korunovali české krále, a to až clo vzniku pražského 
arcibiskupství roku 1344). Před vznikem pražského biskupství patřilo české území pod bis
kupství v fleznu (Regensburg). Založení pražského biskupství bylo „prvním krokem českých 
zemí do Evropy". 
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Pontifikální hřeben sv. Vojtěcha 
Byzancí ovlivněná lícní strana 

Otonská rubová strana 
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Dne 3. června 983 potvrdil Vojtěchovu volbu ve Verono císař Ota II. (tzv. in
vestitura), předal mu biskupský prsten a berlu, dno 29. června ho ve stojném 
mostě mohučský arcibiskup Willigis vysvotil. Vojtech byl horlivým siřitolem 
křesťanství, byl spojen s tehdejším reformním hnutím olunyjskýin, stojně jako 
Dětmar a Gerbert. 

Někdy se uvádí, že snad roku 984 podnikl Vojtech pastýřskou cestu do Uher 
a Polska a že v Uhrách pokřtil Stepána, syna vévody Gejzv (asi 911/5 997. 
od r. 972 uherský kníže); Štěpán se stal prvním uherským králem Štěpánem I. 
Velikým a byl později prohlášen za svatého. Někdy jo tento křest kladen až do 
roku 993. 

Koncem roku 988 (nebo na jaře následujícího roku) však Vojtěch svojí praž
skou diecézi po velkých neshodách opustil; byl zklamán nepochopením knížete, 
šlechty, části duchovenstva i obyvatel, nejvíce mu asi vadily pohanské zvyky 
a prodávání křesťanských zajatců do otroctví. Odešel do Říma, nějakou dobu 
pobýval i v klášteře Monte Cassino, chtěl dokonce vykonat pouť do Svaté země. 
Roku 990 složil řeholní slib v benediktinském klášteře Parmy Marie, sv. Boni
fáce a sv. Alexia na římském Aventinu. Spolu s podstatně mladším nevlastním 
bratrem Radimem, který přijal jméno Gaudentius (asi 960/970--1006), byl při
jat za člena konventu. 

Na synodu v Cáchách se roku 992 seznámil s mladičkým Otou III. Ve stejném 
roce byl na nátlak mohučského arcibiskupa Wílligise povolán zpět do Prahy, 
Boleslav II. přislíbil podporu Vojtěchovu církevnímu působení (stavění kos
telů, vybírání církevních desátků, rozlučování nekanonicky uzavřených man
želství atd.). Vojtěch se vrátil do Prahy, z Aventina přivedl dvanáct benedik
tinů a spolu s Boleslavem II. založil roku 993 v Břevnově u Prahy nejstarší 
mužský benediktinský klášter v Čechách; klášter vzal pod ochranu sám papež 
Jan XV.13 Krátce poté sepsal patrně na Vojtěchův podnět břevnovský mnich 
Kristián ( ? -995), údajně bratr Boleslava II., prozaickou legendu Život a umu
čení sv. Václava a jeho báby sv. Ludmily, která věnuje pozornost i Konstantinu 
a Metodějovi a počátkům křesťanství v českých zemích. 

Po dalších rozepřích (koncem roku 994 nebo na jaře 995) odešel Vojtěch do 
Říma; příčinou bylo zřejmě nepochopení jeho pastýřské činnosti a narůstající 
rozpory mezi Přemyslovci a Slavníkovci. Krátce poté, dne 28. září 995, dobyli 
Přemyslovci Libici a vyvraždili Slavníkovce. Vojtěch se pak jíž do Prahy nikdy 
nevrátil. Žil na Aventinu, kde se stal převorem opatství; zde se scházela římská 
duchovní elita. Roku 996 se v Římě opět stýkal s Otou III. a Gerbertem, účastnil 
se diskusí o novém uspořádání křesťanské Evropy a byl patrně jedním z hlavních 
tvůrců Otovy koncepce renovatio imperii. 

Vzhledem k neujasněnému postavení -- byl biskupem, který opustil svoji 
diecézí - se vydal do Mohuče za arcibiskupem. Doprovázel ho Notkeríus, biskup 
z Lutychu (972-1008), slavný učenec a reformátor vzdělávacího systému. Tam 
se Vojtěch opět stýkal s Otou III., stal se jeho důvěrným přítelem. Arcibiskup 
Willigis trval na jeho návratu do Prahy, Boleslav II. ho však odmítal přijmout 
nazpět. Nakonec byl Vojtěch roku 996 papežem zproštěn biskupského úřadu. 

Klášter benediktinek u kostela sv. Jiří na Pražském hradě existoval již od roku 973. 
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Podnikl cestu po francouzských klášterech (patrně s Gerbertem), na přelomu 
let 996 a 997 se vydal do Polska, kde ho přijal Boleslav I. Chrabrý (966/7-
1025, od r. 992 polský kníže, r. 1025 první polský král). S jeho podporou se 
odebral, doprovázen bratrem Radimem-Gaudentiem, do východních Prus, kde 
mel konat misijní činnost; tam však byl nedaleko Královce dne 23. dubna roku 
997 zabit. Boleslav I. Chrabrý jeho tělo vykoupil (prý stejnou váhou zlata) 
a ostatky roku 999 pohřbil se všemi poctami ve Hnězdně (pol. Gniezno), na 
čestném místě hnězdenské katedrály Panny Marie. 

Větší vliv než za života však měl Vojtěch jako mrtvý světec 1 4 

Denáry biskupa Vojtěcha 

Vlevo nahoře a dole: Adalbertus episcopus 

Vpravo nahoře a dole: Hic denarius est episcopi 

1 1 Velmi zajímavým příspěvkem k Vojtěchově roli při utváření Evropy je článek Sv. Voj
těch a formování střední Evropy od D. Třeštíka (viz [TŽ], str. 81-108). Velmi podrobně se 
tímto tématem zabývá i F. Dvorník v [Dl]. 
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3. Renovat io Imperi i R o m a n o r u m . 

S podporou Gerberta a Vojtěcha se Ota III. snažil vytvořit velký univerzální 
křesťanský stát, kde by moc byla rozdělena mezi císaře a papeže. Moc duchovní 
i moc světská měly mít stejný význam, stejnou váhu, jejich spolupráce mela 
prospívat jak církví, tak všem křesťanům. Součástí této koncepce bylo dát no
vým evropským národům a státům svobodu pro vnitřní záležitosti výměnou 
za příslušnost k obnovené římské křesťanské říši. Jejích panovníci měli uznat 
císaře a papeže a za to získat královskou hodnost. 

Po Vojtěchově smrtí začal Ota III. s realizací svého plánu. Obnovil staré 
římské a byzantské tituly a funkce patricius, praefectus, magister. Pod jeho 
vlivem bylo centrum německé říše přeneseno ze Saska do ftlma, Řím se stal 
opět „středem světa", římská církev „matkou všech církví". 

Roku 998 papež Řehoř V. jmenoval Gerberta arcibiskupem v Ravenně. 
V dubnu roku 999, po Řehořově smrti, se Gerbert s podporou Oty III. stal 
papežem. Přijal jméno Silvestr II. Toto jméno si prý vybral po Silvestru I. (pa
pežem 314-335), který - podle legend - spolu s Konstantinem I. Velikým (asi 
280-337, od r. 306 římský císař) reprezentovali ideál porozumění a spolupráce 
mezi představiteli církve a státní moci. Gerbert se stal prvním Francouzem na 
papežském stolci. 

Odvážné plány císaře Oty III. a papeže Silvestra II. na sjednocení celého 
křesťanstva pod jediným císařem a jediným papežem v harmonické součinnosti 
moci světské a moci církevní (mezi impériem a sacerdotiem) zahrnovaly i roz
šíření říše na východ - také slovanská území se měla stát součástí říše. 

Otův plán se setkal s pochopením v Polsku. Roku 1000 uznal Boleslav I. 
Chrabrý císaře Otu III. za hlavu všeho křesťanstva; císař (podle byzantských 
zvyků) vložil v Hnězdně nad Vojtěchovým hrobem na Boleslavovu hlavu svůj 
diadém, předal mu kopí sv. Moříce a nazval ho bratrem a spolutvůrcem cí
sařství (frater et co operátor imperii) - tímto aktem byla zdůrazněna myšlenka 
„rodiny" evropských králů; obřad se blížil královské korunovaci.15 Hnězdno bylo 
uznáno za metropolí, byl omezen vliv arcibiskupství magdeburského; prvním 
hnězdenským arcibiskupem se stal Radim-Gaudentius, Vojtěchův bratr. 1 6 

Ota III., Silvestr II. a Vojtěch měli velký podíl na christianizaci Uher. Kníže 
Štěpán I. Veliký (asi 975-1038, od r. 997 uherský kníže z dynastie Arpádovců, 
která vládla do r. 1301, r. 1083 kanonizován), kterého Vojtěch pokřtil, požádal 
o začlenění do říše. Roku 1000 získal se svolením císaře korunu a povolení 
zakládat biskupství; královskou korunu přinesl Štěpánovi I. od Silvestra II. 
mnich Astricus, Vojtěchův přítel.1 7 

1 5 Poznamenejme, že jíž Boleslavův otec Měšek I. (asi 922-992, od r. 960 polský kníže, 
první vládce z rodu Piastovcá, kteří vládli do r. 1370) svěřil kolem roku 991 svou zemi pod 
ocruanu Svaté stolice (papežský dokument Dagome iudex). 

1 6 Silvestr II. vysvětíl Radima Gaudentia roku 999 na „arcibiskupa sv. Vojtěcha" (archi-
episcopus sancii Adalberti), Vojtěch byl již v té době uctíván jako svatý. 

1 7 Astricus-Anastasius se nakonec stal ostřihomským arcibiskupem (1007-1036); měl velký 
diplomatický talent, hlavně pod jeho vlivem se hlásil uherský stát a uherská církev k Voj
těchovi jako ke svému patronu. Je velmi pravděpodobné, že je totožný s Anastasiern, prv-
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Ota III. převedl na Štěpána I. ta práva, která náležela císaři jako ochránci 
církve. Svou zemi odevzdal Štěpán I. sv. Petrovi, tj. papežskému stolci. V Ostři-
horni (Esztergom) bylo roku 1001 na základě rozhodnutí synody v Ravennč 
založeno arcibiskupství.18 

I Chorvaté jevili ochotu se k budované říší připojit. 

České země byly v té době v celkovém zmatku a nestabilitě. Zdá se, že hlavní 
aktéři evropského dění zvažovali možnost založení arcibiskupství v Praze; tomu 
by mohlo nasvědčovat i to, že Radim-Gaudentius se stal roku 999 arcibiskupem 
bez určení místa. Poznamenejme, že arcibiskupství v Praze vzniklo až úsilím 
Karla IV. (1316-1378, od r. 1346 český král, od r. 1355 císař) v roce 1344, kdy 
papež Klement VI. (papežem 1342-1352) povýšil pražské biskupství. Prvním 
českým králem se stal Vratislav II. (po 1031-1092, od r. 1061 český kníže, od 
r. 1085 český král), druhým Vladislav II. (1125-1174, v letech 1140-1172 český 
kníže, od r. 1158 český král). Třetím českým králem se stal roku 1198 Přemysl 
Otakar I. (asi 1155 1230, český kníže v letech 1192-1193 a 1197-4230); teprve 
Zlatou bulou sicilskou z roku 1212 získali Přemyslovci královský titul dědičně. 

Roku 1001 vypuklo v fiímé povstání proti císaři, Ota III. a Silvestr II. museli 
z Říma uprchnout. V následujícím roce Ota III. zemřel, snad na malárii; někdy 
se uvádí, že byl otráven. Nedlouho po něm, 12. května 1003, zemřel za nevy
jasněných okolností papež Silvestr II. Pohřben je v Římě v bazilice sv. Jana 
v Lateránu.1 0 Papežem byl 4 roky, 1 měsíc a 10 dní. Během šesti let tedy zemřeli 
Vojtěch, Ota III. i Silvestr II. 

Smrtí Oty III. a Silvestra II. se veškeré plány na renovatio imperii zhroutily. 
Jejich politika nenašla následovníky, cesta, kterou poměrně úspěšně otevřeli, 
byla opuštěna a nakonec zapomenuta. Po Otově smrti vládl jeho synovec Jin
dřich II. (973 4024, od r. 1002 římsko-německý král, od r. 1014 císař), vévoda 
bavorský. Pro Otovy a Silvestrovy plány neměl příliš pochopení, usiloval o rozší
ření německé mocí na východ. Brzy vypukl konflikt mezi Polskem a Německem, 
zájmy Německa a říše se rozešly, Evropa zůstala rozdělena, hlavní roli začalo 
hrát Německo. Obě autority - světská a duchovní ~ se postupně vzdalovaly. 
Ideály, které vycházely z Augustinova díla De civitate Dei, vzaly za své. 

Odklonem politiky Jindřicha II. od Otova programu poklesly i politické na
děje i šance Přemyslovců; Čechám chybělo arcibiskupství i královská koruna, 
říše uznávala v plné míře jen Uhry. Polsko sice mělo arcibiskupství a formálně 
i královskou korunu, říše však ji příliš nerespektovala; proto se Boleslav I. nechal 
roku 1025 znovu korunovat, jeho syn Měšek II. (990-1034, od r. 1025 polský 
král) se však musel pod německým tlakem roku 1032 koruny vzdát. 

ním opatem břevnovského kláštera. Viz [Dl], str, 186-192. Viz též V. Chaloupecký: Radla-
Anastasius, druh Vojtěchův, organisátor uherské církve, Bratislava, 1927. 

1 8 K zahraničně politickým aspektům povýšení Polska a Uher víz A. Gieysztor: Sylvestre II 
et les Églises de Pologne et flongrie, in: Gerberto. Scíenza. storia e míto. Atti del Gerberti 
Symposium, Bobbio, 1985, str. 733-746. 

1 9 Na druhém oblouku druhé postranní lodi vpravo od hlavního vchodu najdeme jeho 
náhrobní desku. 
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4. Světec Vojtěch. 

Koncem prvního tisíciletí se v klášterním a intelektuálním prostředí západ
ního křesťanství zrodil ideál vnitřně obrozené křesťanské Evropy. Druhý praž
ský biskup, Slavníkovee Vojtech, nalezl ve službách tomuto ideálu mučednickou 
smrt a stal se světcem. 

Jako světec byl uctíván již krátce po smrti v Polsku, Německu, Uhrách 
a Itálii. Roku 999 byl na žádost Oty III. papežem Silvestrem II. kanonizován, 
Ota III. vykonal roku 1000 pouť do Hnězdna k jeho ostatkům, při založení 
hnězdenského arcibiskupství bohatě obdaroval tamějsí katedrálu a. získal od 
Boleslava I. Chrabrého část Vojtěchových ostatků, které pak daroval kostelům 
v Cáchách, Ěimě, Pereu u Ravenny a na dalších místech. I to přispělo k síření 
Vojtěchova kultu.2 0 

Stepán I. i Boleslav I. Chrabrý prokazovali mučedníkovi Vojtěchovi úctu, 
kterou položili do základů svých států a připojili se tak k politickému pro
gramu císaře Oty III. a papeže Silvestra II. Uherský stát i uherská církev se 
k Vojtěchovi přihlásila jako k hlavnímu patronu. Štěpán I. nechal roku 1010 
vybudovat v Ostřihomi metropolitní chrám Panny Mařit* a sv. Vojtěcha, tzv. 
svatoštěpánská legenda zdůrazňuje velké Vojtěchovy zásluhy o christianizaci 
Uher. 

Roku 1039 dobyl Hnězdno český kníže Břetislav I. (asi 1004 • 1055, od r. 1034 
český kníže). Nad Vojtěchovým hrobem vyhlásil tzv. Břetislavova dekreta (též 
Břetislavova statuta), nové zákony stvrzující ty principy, které neúspěšně prosa
zoval v Praze sv. Vojtěch (křesťanství v denním životě a vymýcení pohanských 
zvyků, mimo jiné úprava uzavírání sňatků, dodržování monogamie, nerozluči-
telnost manželství, přísné trestání vražd, zákaz práce o nedělích apod.); šestý 
pražský biskup Šebíř (též Severus, biskupem 1030 10G7) zavázal Čechy slav
nostní přísahou, že se zřeknou pohanských zvyků. Potom Břetislav I. a biskup 
Šebíř vyzvedli ostatky sv. Vojtěcha, převezli je do Prahy a dali uložit na Praž
ském hradě. Tímto činem, který však nebyl podpořen papežovým souhlasem, 
se Břetislav I. snažil podpořit vznik arcibiskupství v Praze a získat královskou 
korunu. Jeho aktivita v tomto směru nebyla úspěšná; roku 1046 dal Břetislav I. 
- jako pokání za uloupení ostatků světců - vybudovat kostel sv. Václava ve 
Staré Boleslavi. 

Kníže Spytihněv II. (1031-1061, od r. 1055 kníže) založil roku 1060 na Praž
ském hradě novou baziliku na místě, kde stál románský kostelík sv. Víta; roku 
1096 byla zasvěcena sv. Vítu, sv. Václavu a sv. Vojtěchu. Hrob sv. Vojtěcha, 
který byl v samostatné kapli, je nyní uprostřed hlavní lodí nové části katedrály 
sv. Víta. Lebka sv. Vojtěcha je v pokladu svatovítské kapituly.21 

Vojtěchův kult tak byl v 11. století postupně rozšířen i v Čechách; sv. Voj
těch je po sv. Václavovi druhým nejvýznamnějším a nejvzývanějším patronem 

2 0 Výzkum ostatků sv. Vojtěcha byl proveden v sedmdesátých a osmdesátých letech 
20. století. Víz [VE1], [VE2]. 

21 F o t o v i z n a p ř [ K B ] 5 s t r 234; viz též [VE1], [VE2]. 
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a ochráncem země; za zemského patrona byl v Čechách považován jíž na po
čátku 12. století.2 2 

Připomeňme ještě, že Přemysl Otakar II. (1233-1278, od r. 1253 český král) 
dal roku 1255 v nově založeném Královci23 zasvětit jeden chrám sv. Vojtěchu. 

Sv. Vojtěch je rovněž patronem českého kněžstva, papež Pavel VI. (papežem 
1963 1978) ho roku 1965 apoštolským listem Praga urbs prohlásil předním 
patronem pražské arcidíecéze (stolec sv. Vojtěcha). Svátek sv. biskupa Vojtěcha 
je 23. dubna. 

Podle české tradice* je sv. Vojtěch autorem nejstarší české duchovní písně 
Hospodine, pomiluj ny, snad je autorem i nejstaršího polského hymnu Do-
gurodzica dzcwica. Je autorem legendy o sv. Gorgoniovi (asi 993) a homilic 
o sv. Alexiovi (asi 995). 

První jeho životopis, tzv. Vita prior noho též Vita et Passio sancti Adalberti 
martyris, prozaické kanonízační dílo začínající Est locus in partibus Germa
nia ... (Na území Gcrmanie je kraj . . . ), napsal roku 999 na žádost císaře 
Oty III. mnich Jan Canaparíus ( ? -1004), který byl od roku 997 opatem kláš
tera Panny Marie, sv. Bonifáce a sv. Alexia v Římě na Aventínu.24 Někteří 
badatelé zastávali názor, že autorem tohoto Vojtěchova životopisu je sám pa
pež Silvestr I I . 2 5 , jiní soudili, že autorem je Vojtěchův bratr Radim-Gaudentius. 
Zdá se pravděpodobné, že na popud Silvestra II. byl původní Canapariův spis 
roku 1002 přepracován do ťzv. druhé aventinské redakce. 

Druhým Vojtěchovým životopisceni je svatý Bruno z Querfurtu (asi 974-
1009), syn saského vévody, který rovněž studoval v Magdeburku; i on byl mni
chem kláštera- Panny Marie, sv. Bonifáce a sv. Alexia na římském Aventinu. 
Roku 1001 se stal arcibiskupem, zahynul jako mučedník v Prusku. Legendární 
životopis nazývaný Vita altera, též Passio sancti Adalberti episcopi et martyris, 
Bruno sepsal podle Canapariova díla nedlouho po roce 1004.26 Další legendy 
viz [NS]. 

Z Čech pochází dílo Versus de jmssione s. Adalberti (Verše o utrpení sv. Voj
těcha) z přelomu 11. a 12. století, jehož autorem může být Kosmas (1045-
1125).27 

Sv. Vojtěch a Ota III. jsou ztvárnění na kamenné křtitelníci ze začátku 
11. století v flímě v bazilice sv. Bartoloměje na Isola Tíberina;2 8 v tomto kos-

"2'- V polovině 12. století se sv. Václav a sv. Vojtěch společně objevují na mincích. Na praž
ské metropolitní kapitulní pečetí z 12. století je sv. Václav a sv. Vojtěch; stojí pod románským 
dvojitým obloukem, sv. Václav drzí knížecí atributy, sv. Vojtěch biskupské; obdobný motiv je 
na mosazném pečetidle ze 14. století. Poznamenejme ještě pro zajímavost, že biskup Vojtěch 
je s knížetem Václavem ztvárněn i na tympanonu starobylého gotického kostela sv. Václava 
(dříve sv. Vojtěcha) ze 13. století v Hrusicích (fotografie viz [Z], str, 339). 

2 3 Kttnigsberg, Rcgiomontium, Królewíec, Kalinhigrari. 
2 4 J. Karwasilíska (cd.): S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior, Monu-

menta Poloníae Historka, NS IV/1, Warszawa, 1962. 
2 5 Víz např. [KA], [KW], [VI], [MW]. 
2 6 J. Karwasi líska (ed.): S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita altera auctore 

Brunone Querfurtensi, Monumcnta Poloniac Historka, NS IV/2, Warszawa, 1969. 
2 7 Víz P. Spurtar: Kultura českého středověku, Odeon, Praha, 1985, str. 157. 
28 v i z n a p ř [VE2], str. 128, [D2], před str. 25 a 49. 
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tele, který do 12. století nesl Vojtěchovo jméno, je uložena část jeho ostatku. 
Sv. Vojtěch je rovněž zpodobněn s mučednickou palmou na nástěnné malbě 
v klášteru Monte Cassino. 

Významné umělecké dílo spjaté se sv. Yojtéehem je v Polsku. Na obou kří
dlech bronzových dveří hnězdenské katedrály z 12. století je IS krásných plas™ 
tiekýeh výjevu ze života sv. Vojtěcha."1' 

Poznamenejme ještě, že spisovatel Jaroslav Duryeh (188b 1902) napsal roku 
1939 knížku Cesta svatého Vojtěcha M) Ve stejném roce sepsal Hanuš Klein 
(1875 ••?) divadelní hru Kristův pra-pořečník (Praha. 1910); byla míněna jako 
vh.odná lira pro národní oslavy. Spisovatel Vladimír Korner (nar. 1939), autor 
řady úspěšných próz, z nichž některé byly zfilmovány, je autorem historického 
románu Sinrt svatčho Vojtěcha (Akropolis, Praha. 199.3). 

Svatý Vojtěch, nás Cecily spojuje hlavně s Poláky, neboť, na jclio hrobě v líně-
zdně vzniklo první polské arcibiskupství a v jistém smyslu, i první polský stál; 
spojuje mís také s Madary, neboť podle legendy křtil (am ho možná, biřmoval) 
krále svatého Šiěpéina. Spojuje néis ovšem s Němci, 'protože byl vzděíéin v Mag
deburku a byl patrně jedním z hlavních, duchovních, architektu obnovené vize 
císařské otonské dynastie. Vojtěch by se néuíherriě hodil za „patrona střední 
Evropy11. (Tomáš Halík, [TŽ]? str. 10) 

Základní myšlenku Vojtěchova, evropanství vyjádřil ostatně stručně a vý
stižně již Karel Havlíček Borovský (1821 1850) v jednom ze svých epigramu: 

Pomodli se, CecJiu, 
k svatému Vojtěch/u, 

by tě vzaly samostatné 
národy do cecliu. 

5. L e g e n d y o G e r b e r t o v í . 

Gerbertův život je opředen řadou legend. Byl pokládán za čaroděje, Arabům 
prý ukradl abakus, vynalezl globus a varhany, uměl létat zlý duch ho prý 
přenášel přes Pyreneje k jakémusi čaroději atd. a t d / 1 Když umíral, zjevil se 
mu prý opět tento duch a donutil ho, aby se ze svých hříchu veřejně vyznal. 
Někdy se uvádí, že postava Gerberta z Aurillaeu se stala předobrazem doktora, 
Fatista. 

Při pouti do Jeruzaléma mel přijít o duši. Silvestr, který nikdy neměl v úmy
slu navštívit Svatou zemi, se prý již domníval, že knížete temnot přelstil. Za
pomněl však, že v Římě stojí bazilika nesoucí jméno posvátného města. Proto 
se jednoho dne odebral do chrámu sv. Kříže Jeruzalémského a vběhl tak (táhlu 

2 9 Viz [T], str. 309, 305, [Z], str. 42, 94, [KB], str. 14, [NS], obr. příl. 4- 6, [VK2], sir. 119, 
145. 

3 0 Vyšla v letech 1940, 1947, 1992, nejnovější vydání je z roku 1997 (Salvě Regína, Brno). 
3 1 Např. legenda o ukradené knize viz P. O. Maxwell-Stuart: Papežové. Život a vláda od 

sv. Petra k Janu Pavlu II., Svoboda, Praha, 1998, str. 76, legenda (lerbert a Meridíana viz 
E. Pctoia: Středověké mýty a legendy, Volvox, Globator, Praha, 1998, str. 137 143. 



196 

přímo do náruče. Jat lítostí přiznal před shromážděným lidem svou vinu a za
přísahal ho, aby jeho nebohému tělu neprokazovali žádné pocty. Poté zemřel. 
Objevili se však záhadní koně, kteří dopravili jeho mrtvolu k Lateránské bazilice. 
Silvestr byl skutečně pohřben v bazilice sv. Jana Lateránského.32 

S Gerbertem a Otou III. se setkáme v historickém románu Teodora Parnic-
kcho (nar. 1908) Stříbrní orli (Vyšehrad, 1982). 

Roku 1938 se Gerbert-Silvestr II. objevil na maďarské známce, která byla 
vydána v sérii 14 známek připomínajících 900. výročí smrti sv. Štěpána. Na 
známkách jsou výjevy připomínající významné události z jeho života; na zmí
něné známce přejímá Astricus-Anastasius pro krále Stepána královskou korunu 
od papeže Silvestra II. 

POSTES 
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Papež Silvestr II. na francouzské známce z roku 1964 

3 2 J. Gelmi: Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II., Mladá fronta, Praha, 1994, 
str. 80. 
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6. Gerber tovo dílo. 

Gerbert byl významným učencem, jedním z nejvzclělaiiějšíeh mužů své doby; 
měl všestranné kulturní zájmy, byl pokládán za div učenosti. Ovládal matema
tiku, logiku, filozofií, astronomií, hudbu a teologii, sbíral staré rukopisy, v centru 
jeho pozorností byly knihy a vzdělanost. Byl jedním z prvních učenců Západu, 
který poznal a pochopil některé matematické práce arabského světa: sepsal 
traktáty o matematice, dialektice, politice a teologii. Nebyl však původním 
myslitelem, jeho dílo je poplatné starším autorům. 

Gerbert sepsal několik matematických prací, jeho autorství však bývá zpo
chybňováno. I Gerbertova korespondencí* svědci o jeho šíří zájmů, některé jeho 
dopisy jsou malými traktáty. Jeho aktivity ovlivnily rozvoj matematických 
znalostí v západní a střední Evropě, přispěly k jejich síření, k rozvoji vědy 
a vzdělaností. Gerbert se např. zasloužil o kvadrivium; neomezoval se jen na 
látku z klasických encyklopedií, ale čerpal i z dalších pramenů, např. z Boethia, 
Eukleida a z arabských prací. Hodně učinil pro prohloubení zájmu o logiku; 
vycházel z Aristotelových spisů Kategorie a O vyjadřování, z Porťyríova Úvodu 
a z Boethiových spisů a komentářů. 

Gerbert se zabýval technikou počítání, zdokonaloval aritmetiku založenou na 
desítkové soustavě a počítání na abaku (abacus, mensa geometneaUs, mensa 
Pythagorea, mensa Pythagorica •- vynález abaku byl chybně přičítán Pytha
gorovi). Užívání této početní pomůcky bylo běžné již ve starověku, o metody 
jeho využití se zasloužil i Boethius, pak však abakus téměř upadl v zapomnění. 
V 10. století se počítání na abaku i díky Gerbertovi opět rozmohlo. Připo
meňme, že se v té době v Evropě počítalo s římskými čísly a římskými zlomky 
(ve jmenovatelích jsou až na výjimky násobky dvanácti). 

Gerbertův abakus byla deska potažená kůží, na které bylo vyznačeno 30 
(nebo jen 27) sloupců (partes). Tři byly určeny pro zaznamenání zlomků, 
ostatní byly sdruženy po třech do devíti skupin (třes columnae abaei); každá 
trojíce sloupců byla zakončena ozdobným dřevěným obloukem (tzv. Pytha
gorův oblouk, arcus abaci, arcus Pythagorei). V každé skupině byly sloupci1 

označeny zprava doleva: písmeno S nebo M označovalo jednotky (z latinského 
sirujularis nebo z řeckého monas -jednotka), písmeno D desítky (lat. deeem 
deset) a písmeno C stovky (lat. centům •• sto).3,1 

Gerbertův abakus se mírně odlišoval od ostatních. Do jednotlivých sloupců 
se nekladly v příslušném počtu kaménky, jak bylo dříve obvyklé, ale jakési že
tony, na kterých byly vyryty symboly číslic 1 až 9; číslice byly zapsány bud 
římsky nebo byly označeny tzv. apexy (sing. apex, pl. apices) tyto symboly 
byly podobné západoarabskýrn cifrám gobar\ které byly předobrazem našich 
dnešních číslic. Znak pro nulu chyběl, žetony se v tom případě vynechaly, od
povídající sloupce zůstaly prázdné. Gerbert ve svých spisech obrázek abaku 
nemá; jeho stručný popis nacházíme u jeho žáků Richera a Bcrnclina. Evropští 
počtáři se nazývali abacisté nebo gerbertisté. V 11. a 12, století byla o abaku 
sepsána řada prací, ve 14. století byl pak abakus téměř zapomenut. 

3 3 Podle římského způsobu byly sloupce značeny zprava symboly l, X, C, u dalších tří se 
nad tato označení přidalo ještě písmeno M, nad další tři sloupce písmena MM apod. 
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Gerbert tedy patrně jako první Evropan pracoval s indiekoarabskými čís-
licemi. Trvalo však ještě dlouhou dobu, než se v Evropě tento způsob zápisu 
čísel rozšířil. 

Gerbertova Knížka o dělení čísel (Libcllus dc numvrorum di visione, též Re-
gulae de numerorum abaci raUonibus)M je uvedena dopisem mnichu Konstan
tinovi z kláštera Fleury,35 pro kterého lni celý text sepsán; Konstantin byl 
Gerbertovým žákem v době jeho působení v Remeši: 

Klášterní učitel Gerbert svému Konstantinovi. 

Síla přátelství činí téměř nemožné možným. Neboť jak by cli se mohl sna
žit vysvětlit pravidla čísel abaku bez tvého podnětu, O, má milá útěcho pmcí, 
Konstantine? A. tak po několika pětiletích, ve kterých jsem nemel ani knihu ani 
cvičení těch věcí, shledávám něco ve své paměti a uvéidím to částečně týmiž 
slovy a ve stejném smyslu. 

Původní Gerbertův text se zachoval v mnoha opisech, které se navzájem více 
čí méně liší. Text otištěný v [PL] je členěn na šestnáct krátkých článků (Caput 
I. až Caput XVI.), každý z nich je uveden názvem.'*0 Gerbertovo autorství 
tohoto spisu je velmi pravděpodobné. 

Knížka je věnována násobení a dělení čísel. V některých verzích je rozdě
len do dvou částí, Regulae rnultiplicationis a Regiilae divisionis. Při násobení 
(prvních šest článků) je ukázáno, jak se jednotky, desítky, stovky atd. násobí 
s jednotkami, desítkami, stovkami atd.; velká pozornost je věnována určení 
řádů jednotlivých součinů (pomocí termínů digiius prst a articulus článek). 
Ve zbylé částí tohoto spisku Gerbert v obdobném duchu věnuje velkou pozor
nost operaci dělení. Čísla jsou zde pouze popisována slovy pomocí rozkladu na, 
jednotky, desítky, stovky atd.; číslo, které má více těchto „složek", se nazývá 
složené (cornpositum). Objevují se zde i termíny dělení, dělenec, dělitel apod. 

Někdy se uvádí, že Gerbertova vynikající znalost dělení byla „důkazem" jeho 
čarodějnictví a spolčení s ďáblem. 

Gerbertova Geometria37 vyšla patrně z rukopisů, které Gerbert studoval 
v knihovně kláštera Bobbio. V první řade šlo o Codex Arcerianus, římský spis 
z 5. století, ze kterého převzal řadu odborných termínů římských zeměměřičtí, 
a o Bocthiovy spisy o aritmetice a geometrii. Inspiroval se však patrné i někte
rými arabskými pracemi. O Gerbertově autorství tohoto spisu čí jeho částí se 

3 4 [PL], coll. 85-92; [O], sir. 34ÍF356; [Bl], sir. 1-22. V [BI] je uvedena podrobná infor
mace o jednotlivých verzích tohoto Gerbertova díla. 

3 5 Fleury-sur-Loiře, Floriacum; významný benediktinský klášter zde byl založen kolem 
roku 640, při klášteru vznikla slavná škola a knihovna. Klášter byl jedním z center c.lunyjského 
linutí, roku 996 se tu zastavil sv. Vojtěch. 

3 6 V ukázkách z Gerbertova díla, které jsou v závěru tohoto příspěvku, jsou uvedeny 
názv'y všech šestnáctí článku a text nebo část textu několika z nich. 

3 7 První tištěné vydání víz [P], tonius III., pars II., coll. 5-82; Gerbertova Ceometria je 
zde otištěna podle rukopisu benediktinského kláštera sv. Petra v Salzburku. Dále viz [PL], 
coll. 91-152; [O], str. 401-470. N. M. Bubnov považuje za autentickou pouze počáteční část 
tohoto spisu, viz [Bl], str. 46-97; další část ([Bl], str. 310 365) nepovažuje za skutečné dílo 
Gerbertovo. 
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vedou spory; Gcomctria však jistě dostatečně charakterizuje úroveň Gerberto-
výeh znalostí i znalostí tehdejších největších učenou. 

Gerhertova Gcomctria otištěná v [P], resp. v [PL] má 94 článků (Caput 
primům až Caput KCIV.):m V úvodu se Gerhert krátce zmiňuje o původu geo
metrie, o jejích tvůrcích a o užitečnosti této disciplíny. Y prvním článku Qutd sit 
corpus solidům? Qutd linea, punctum, superjicies'/ Qutd pes solidus. constra-
tus, cte. vysvětluje základní pojmy, jako je hod. čára, plocha, těleso, přičemž 
přistupují* poměrně kriticky k základním geometrickým pojmům; zdůrazňuje 
např. to, že hody, čáry a plochy reálně existují pouze ve spojitosti s tělesy, že 
teprve v myslí tyto geometrické pojmy abstrakcí vytváříme. 

Dále prezentuje jednoduché geometrické poznatky o rovinných útvarech, 
hlavně o trojúhelnících, které načerpal patrně z Eukleida či Boěthía (ohvod, 
ohsah, druhy trojúhelníku, pravoúhlé trojúhelníky, pravoúhlé útvary, kruž
nice1, kruh pro výpočet ohvodu i ohsahu užívá hodnotu TT = ~r •• a td.) ; 
na různých místech textu se ohjevují jména Pythagoras, Platón, Eratosthenés, 
Boěthius. Čísla zde Gerhert zapisuje slovy noho římskými číslicemi, používá 
římské zlomky; v pozdějších přepisech či vydáních byl zápis modernizován, 
čísla byla (někdy chybně) zapsána arabskými číslicemi. 

Důkazy Gerhert nepodává, použité metody nevysvětluje; většina článků je 
jen návodem na řešení konkrétních číselně zadaných úloh. Tyto návody však 
nejsou vždy tak srozumitelné, aby podle nich bylo možno řešit stejné úlohy, 
ale s jiným numerickým zadáním (viz např. články XLVT, XLIX, LVI). Celkové 
uspořádání článku nemá jasnou koncepci; některé články jsou obecnými návody, 
jiné konkrétními příklady, látka není metodicky uspořádána. Je pravděpodobné, 
že byl tento spis „sestaven" z více zdrojů. 

Uvoďme pro zajímavost některé termíny, které Gerhert používá (viz např. 
články IV. Dc planin jiguris a VIL De spcciebus trianguli): punc.tus bod, so
li dus těleso, angulus úhel, angulus rectus, iiebes, acutus pravý, tupý, ostrý 
úhel, triangulus, resp. trigonus trojúhelník, orihogonius, pravoúhlý trojú
helník, ampligonins, amblygontus tupoňhlý trojúhelník, oxygotiius ostroňhlý 
trojúhelník, tri angulus isopicuros/us, isosceles/is, scalcnos/us rovnosti anný, 
rovnoramenný, ruznostranný trojúhelník, basis, cathetus, hypotenusa strany 
pravoúhlého trojúhelníka (odvěsny, tj. základna a výška, a přepona), basis -
základna trojúhelníka, čtyřňhelníka, lichoběžníka apod., cathetus výška troj
úhelníka apod., latus rameno, ale též odmocnina (jako strana daného čtverce), 
paralcllac rovnoběžky, latitudo, longitudo šířka, délka, embadum obsah, 
polygonům mnohoúhelník, tetragonus. penfagonus, hexagonus, heptagonus, 
oetogonus, ennagonus. decagonus, undecagonus. duodceagonus čtvřňhciník, 
. . . .dvanáct iúhelník, tra.pizc.tic.us lichoběžník, basis, coraustus, cathetus jeho 
základny a výška, circulus kruh, diametrum, diametros, diametron průměr, 
diametrum li.cmic.ycli „průměr" polokruhu, t j . poloměr příslušného kruhu. 

V následujícím textu se podíváme na některé zajímavé články spisu Gcomc
tria. 

,ilX Y ukázkách v závěru tohoto článku jsou uvedeny texty (nebo častí textů) řady článků 
tohoto díla. 
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Velmi dlouhý článek XII. Quomodo minutiac addantur figuris je věnován 
pravoúhlým trojúhelníkům. 

V jednom příkladu tohoto článku je třeba vypočítat přeponu pravoúhlého 
trojúhelníka, jehož odvěsny mají délky vyjádřené smíšenými čísly (povšimnete 
si názvů zlomků): 

6 | (VI et triens) , 

g JL X (VIII et quincunx et duella) . 
Druhé mocniny těchto čísel jsou 

40 i _L (XL et uncia et duella) , 

71 ì 
12 24 72 576 1728 3-1728 

(LXXI quadrans, semuncia, sextula, obolus, duo siliquac ct Uncia siliquae) . 

Součtem obou čtverců je 
1 1 1 12 576 1728 3-1728 

(CXI quincunx, obolus, duo siliquae, et tcrcia unius siliquac) 

a odmocnina tohoto čísla je 
10 o ŠM 72 (X semis, semuncia, sextula) . 

Výpočet je správný, není však vysvětlen způsob výpočtu odmocniny. Kurt Vogel 
k tomu roku 1985 říká: 

Die Rechnung ist richtig; wie Gerbert sic bekommen hat (insbcsonderc die 
Wurzel wůrde uns interessieren), erflihrt man nicht. Er mufitc ojjcnbar in cincr 
Kopf- oder einer Nebenrechnung auf die klcinste Einhc.it zuriickgehen. Ob abcr 
wirklich, wie er dazu sagt, die Rechnungcn eincm Abacistcn schr leicht stud, 
kann man bezweifeln. ([VK], str. 20 21)3 9 

Poznamenejme, že Gerbert zmíněnou odmocninu počítat nemusel, jeho pří
klad byl vytvořen jednoduchým způsobem. Nejznámější pythagorejskou trojicí 
je trojice (3,4,5). Vynásobíme-li ji koeficientem 

2 1 = 2 - 1 1 . 
9 12 36 

získáme strany pravoúhlého trojúhelníka z Gcrbertova příkladu: 

• ; • 

ve XII. článku Gerbert uvádí patnáct pravoúhlých trojúhelníků, které jsou 
odvozeny z trojúhelníka o stranách 3, 4, 5. 

Články XV až XL jsou věnovány zeměměřickým postupům, Gerbertův spis 
Geometria tak může být považován i za první středověké dílo o zeměměřictví, 

5 1 , , 6 1 1 
10 ; 12 36 ' 12 24 72 

3 9 Výpočet, je správný; jak k tornu však Gerbert dospěl (specielně odmocnina by nás 
zajímala), se nedozvíme. Musel zjevně výpočtem z hlavy nebo vedlejším výpočtem přejít na 
nejmenší jednotku. Můžeme pochybovat o lom, zda jsou výpočty pro abacistu skutečně velmi 
jednoduché, jak říká. 
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neboť řeší základní úlohy, které do tohoto oboru patří. Některé metody výpočtu 
výšek, hloubek a vzdáleností převzal Gerbert ze spisů římských zeměměřičů, 
jiné patrně z arabských pramenů; tyto metody byly založené na podobnosti 
trojúhelníků, využívaly stíny gnómonů, odrazy v zrcadlech apod. 

Úhly byly měřeny většinou astrolábem, o kterém Gerbert ve své Geometrii 
hovoří jako o horoskopu. Na zadní straně astrolábu byl tzv. stínový čtverec 
(mensura quadrati), který byl opatřen stupnicí tangent a kotangent rozdělenou 
na 12 dílů. Pomocí této stupnice se měřila tzv. tangenta (umbra versa), resp. 
kotangenta (umbra recta). 

Zadní strana jednoho typu astrolábu 

(měření úhlů na stupnici tangent a kotangent 
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V článku XVII. Ad altitudinem inaccessibilem cum horoscopo metiendam 
prezentuje Gerbert postup při určení nepřístupné vzdálenosti a nepřístupné 
výšky měřením ze dvou stanovišť, které s měřenou výškou leží v jedné svislé 
rovině (viz obrázek): 

Obrázek ze spisu Geometria (cap. 17) 

Předpokládejme, zeje třeba určit nepřístupnou vzdálenost bc mezi body bac 
a nepřístupnou výšku ab určenou body a a b; k tomu účelu změříme vzdálenost 
cd bodů c a d a tangenty úhlů acb a adb. 

4 3 
cd = 40 stop , tg acb = - , tg adb = — . 

Na obrázku jsou naměřené hodnoty zaznamenány takto: 
— cd = 40 pedum, 

— velikosti úhlů acb a adb jsou zachyceny údaji o počtu dílků na tangentové 
a kotangentové stupnici: 

— pro úhel acb 4 dílky na tangentové a 36 dílků na kotangentové; na ob
rázku je chyba, nad číslem 36 má být číslo 4 (oba údaje charakterizují 
odvěsny dvou podobných pravoúhlých trojúhelníků: protilehlá odvěsna 
je 4 a přilehlá odvěsna 12, resp. přilehlá 36 a protilehlá 12), 

— pro úhel adb 3 dílky na tangentové a 48 dílků na kotangentové. 
Gerbertův výpočet nepřístupné délky beje možno v dnešní symbolice zachy

tit následujícím vzorcem (symboly kc a kci reprezentují počty dílků na tangen
tové stupnici, které příslušejí úhlům acb a adb): 

bc = cd • 
Kc Kci 

tento vzorec můžeme snadno odvodit ze vztahů 

ab 
bc + cd 

= tgacřb= ^ , 
ab 
—- = tg acb = 
bc 

i\'C 

12 

bc = 40 • - ^ -
4 - 3 

= 120 ; 
Je tedy 

odtud se již snadno určí výška ab, 

4 
ab = bc-tgacb= 120- — = 40 . 
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Gerbert řeší obdobné úlohy i na dalších místech; např. v článku XXXVII. Ad 
inveniendam per speculum altitudinem turrium, etc. ukazuje řešení tohoto pro
blému pomocí odrazů ve dvou zrcadlech položených na zemi (viz další obrázek). 

Obrázek ze spisu Geometria (cap. 37) 

Zajímavý je článek XLII. Quomodo in trigono orthogonio cathetus et basis 
quaerantur, ve kterém se počítají odvěsny pravoúhlého trojúhelníka, jehož pře
ponu a obsah známe (25 a 150). V naší moderní symbolice jde o řešení soustavy 
rovnic 

x2 + y2 = 252 , -xy = 150 . 

Gerbertův výpočet odpovídá tomuto postupu: 

2xy = 600 , 

x2 + 2xy + y2 = 1225 , 

x + y = 35 , 

35 + 5 
X = = 20 

x2 — 2xy + y2 

x-y=5, 

y = 15. 

25 

V následujícím článku XLIII. Ad inveniendam basis et catheti disjunctionem 
in trigono je situace zjednodušena, neboť kromě přepony 17 a obsahu 60 je dán 
ještě součet obou odvěsen 23. Úloha je vlastně „přeurčena", hledané odvěsny 
jsou 8 a 15. 

V článku XLIV. In trigono oxygonio, cujus in lateribus numeri quantitate 
dissimiles sint, invenire perpendicularem, etc. je počítána výška v trojúhelníku, 
jehož délky stran jsou 13, 14, 15 (strana délky 14 je chápána jako základna, 
zbývající strany jako menší a větší rameno): 

132 + 142 = 365 15" = 225 , 

140 : 2 = 70 70 : 14 = 5 132 

365 - 225 = 140 , 

= 144 , ҳ / Ш : 12 . 

Výpočet odpovídá následujícímu postupu (položme a = 14, 6 = 13, c = 15 
a označme písmenem v výšku na základnu a a x část základny, která je přilehlá 
k ramenu b). Potom je podle Pythagorovy věty 

2 i o2 2 

гг = 13 - x 
v2 = 1 5 2 - ( 1 4 -x) 
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Odečtením těchto vztahů získáme rovnici 

2-14-x = 132 + 1 4 2 - 1 5 2 , 

která vysvětluje výše uvedený postup. Vypočteme x a pak podle Pythagorovy 
věty vypočteme výšku v: 

v= \/l 2 - 5 2 = 12 . 

V článku XLVI. Trigoni orthogonii embadum invenire je obsah pravoúhlého 
trojúhelníka o stranách 6, 8, 10 počítán patrně podle nějaké modifikace Héró-
nova vzorce. Text však není příliš jasný, zdá se, že je deformován pozdějším 
přepisem, který byl konán bez porozumění. Vypočte se polovina obvodu da
ného trojúhelníka, tj. 12, od té se odečte odvěsna 8, vyjde 4; nyní se vypočte 
součin 4 • 6 • 2 = 48, číslo 48 se vynásobí svojí čtvrtinou a součin se odmocní. 
Vychází 24. Takto formulované pravidlo však neplatí pro libovolný pravoúhlý 
trojúhelník. Ve druhém odstavci tohoto článku je prezentováno známé pravidlo 
pro výpočet obsahu pravoúhlého trojúhelníka (polovina součinu odvěsen). 

V článku XLVIL Per cathetum basim invenire se z jedné odvěsny pravo
úhlého trojúhelníka, která má lichou délku, určí druhá odvěsna a přepona. 
Postup odpovídá užití pythagorejské trojice (p, £-—-, l^tl). Z odvěsny 5 se tak 
vypočte odvěsna 12 a přepona 13. Nakonec se vypočte obsah tohoto trojúhel
níka. 

V článku XLVIIL Trapizetici embadum invenire je vypočten obsah (snad 
pravoúhlého) lichoběžníka o základnách 40 a 25 a výšce 30. Nejprve je vypoč
ten obsah obdélníka o stranách 25 a 30, pak obsah pravoúhlého trojúhelníka 
o základně 40 — 25 = 15 a výšce 30; součet obou obsahů dává hledaný výsledek 
975. 

Tři články se zabývají výpočtem výšky v trojúhelníku, nejprve rovnostran-
ném, pak rovnoramenném, pak obecném. 

V článku XLIX. Trigoni isoplevri, cujus šunt singula latera 30, embadi pe-
des comprehendere je podle Pythagorovy věty počítána výška a obsah rovno
st ranného trojúhelníka o straně 30. Velmi zajímavý okamžik zde nastane před 
odmocněním, kdy se - „aby to vyšlo" - přičte jednička. Výpočet: 

302 - 152 = 675 , 675 4- 1 = 676 , A/676 = 26 , 15 • 26 = 390 . 

V článku L. Trigoni isoscelis cathetum invenire vel embadum je podle Py
thagorovy věty počítána výška v rovnoramenném trojúhelníku a jeho obsah. 
Trojúhelník má základnu 14, ramena 25, výskaje tedy 24 a obsah 168. Výpočet: 

252 - 72 = 576 , \/576 = 24 , 24 • 7 = 168 . 
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V článku LI. Trigoni scaleni cathetum invenire je počítána výška v trojúhel
níku, který má všechny tři strany různě dlouhé, a to 15, 20, 25. Postup výpočtu 
je však správný jen pro pravoúhlý trojúhelník: 

152 + 252 = 850 , 252 - 152 = 400 , 850 - 400 = 450 , 450 : 2 = 225 , 

225 : 25 = 9 , 92 = 81 , 152 - 92 = 144 , \ÍUA = 12 . 

Velmi poučné je srovnání tohoto článku s článkem XLIV, ve kterém je podáno 
obecné řešení úlohy. 

V článku LV. Quomodo trigonus, tetragonus, hexagonus, etc. aequilateri suas 
areas impleant jsou počítána figurální čísla. Postupně jsou zde uvedeny návody 
na výpočet k-tého trojúhelníkového, čtvercového, ..., devítiúhelníkového čísla, 
které odpovídají následujícím vzorcům: 

k2 + k 2 3k2 - k 4fe2 - 2k 
_ _ > k ? _ _ ? . _ } 

5fc2 - 3k 6k2 ~~ 4k 7k2 - 5k 

2 2 2 
Tím je dán i obecný návod na výpočet k-tého n-úhelníkového čísla pro jakékoliv 
k a n. 

V článku LVI. Cujuscunque rotundi vel circuli diametrum invenire et emba-
dum Gerbert popisuje, jak se ze znalosti obvodu kruhu vypočte jeho průměr 
a obsah. Je-li obvod roven 22, odečte jedničku, vydělí třemi a tak získá prů
měr 7. Výpočet odpovídá tomuto postupu: 

22 21 
o = ird , tj. 22 = — d , 21 = — d = M , d = 7 . 

Následují návody na výpočet obsahu, které odpovídají těmto vztahům: 

b = ~4~ ~ " F ~ 4 ' ~ 2 ' 2 ' 

V článku LVU. In hemicyclo areám invenire je vypočten obsah polokruhu 
o průměru d = 28. Výpočet odpovídá tomuto postupu: 

H * ( . r = r < Í 7 = »*{, = *»-
V článku LVHL Sphaerae areám colligere je podán výpočet obsahu oválu 

nebo elipsy o „délce41 4 a „šířce" 3. Vypočte se aritmetický průměr délky a šířky 
(3,5), umocní se (12,25) a vynásobí zlomkem ~~. Vychází 9,625. 

V následujících třech článcích jsou počítána jehlanová čísla. Tato proble
matika byla zkoumána již pythagorejskou školou; přes Diofanta, Nikomacha 
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a Boěthia přešla až do středověku. Tématicky navazují následující články na 
článek LV. 

V článku LX. Regula ad constituendas pyramides in omnibus figuris a multis 
angulis procedentibus et aequi lateris je popsáno pravidlo pro výpočet jehlano
vého čísla, jehož základnou je pravidelný n-úhclník. Výpočet odpovídá užití 
vzorce 

i-(2Pn* + fc).(* + l ) , 

kde P% je fc-té n-úhelníkové číslo. Obecné pravidlo je dále použito pro jehlanové 
číslo nad trojúhelníkem o straně 10 (tj. k = 10, n = 3), tj. je vypočteno číslo 

55 + 45 + 36 + 28 + 21 + 15 + 10 + 6 + 3 + 1 = \ • (2 • 55 + 10) • (10 + 1) = 220. 
6 

V článku LXI. Invenire pyramidem in tetragono, cujus sint singula latera 
pedeslO et embadumlOO Gerbert počítá jehlanové číslo se čtvercovou základnou 
o straně 10 (tj. k = 10, n = 4); je vlastně vypočten součet 

100 + 81 + 64 + 49 + 36 + 25+16 + 9 + 4 + 1 = £• (2-100 + 10) • (10+ 1) = 385 . 

V článku LXII. In pentagono aequilatero denarii numeri pyramidem inda-
gare je obdobným způsobem vypočteno jehlanové číslo, jehož základnou je 
pětiúhelník o straně 10 (tj. k = 10, n = 5): 

145 + 117 + 92 + 70 + 51 + 35 + 22 + 12 + 5 + 1 = - • (2-145 + 10) • (10+ 1) = 550. 
6 

V článku LXIII. In omni circulo, duobus circumscripto tetragonis, scire, 
quantum ab extracedente vincatur, etc jsou vypočítány rozdíly obsahů čtverce 
a vepsaného kruhu a do tohoto kruhu vepsaného čtverce. Výchozí čtverec má 
stranu 14 a obsah 196, vepsaný kruh má tedy průměr 14 a obsah 154, menší, tj. 
do kruhu vepsaný čtverec má tedy úhlopříčku 14 a obsah 98. Rozdíly obsahů 
jsou 42 a 56. 

V článku LXIV. Montis jugera invenire je vypočten obsah čtyřúhelníka (snad 
rovnoramenného lichoběžníka) o stranách 1000, 300, 800 a 800 stop. Aritme
tický průměr čísel 1000 a 300 je vynásoben číslem 800 a získaný obsah 520000 
čtverečních stop je vydělen číslem 28800 (počet čtverečních stop v jednom 
jitru). Vychází 18 jiter a 1600 čtverečních stop. Poznamenejme, že stejnou 
metodou počítali obsah čtyřúhelníku již ve starém Egyptě. 

V článku LXV. Quomodo quadrata, et latera trigoni, tetragoni, pentagoni, 
etc, nascantur je ukázán způsob, jak lze ze známého n-úhelníkového čísla s 
vypočítat jeho „stranu" k. Pro trojúhelníkové, resp. čtvercové, resp. pětiúhelní
kové, ..., resp. dvanáctiúhelníkové číslo odpovídají podané návody následujícím 
výrazům: 

> / S š + T - l л/îбã ,, V24s + 1 + 1 
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1/8O5 + 64 + 8 
k = 20 • 

V závěrečném odstavci článku je ještě podrobně vysvětleno, jak jsou vytvá
řena čísla, která se v jednotlivých návodech (pro konkrétní n) vyskytují jako 
koeficienty. 

V článku LXVI. In oxygonio cathetum ei embadum invenire je řešena stejná 
úloha jako v článku XLIV., tj. výpočet výšky v trojúhelníku, jehož strany mají 
délky 13, 14 a 15 (strana délky 14 je chápána jako základna); početní postup 
je stejný jako v článku XLIV. V závěru článku se konstatuje, že délka úhlo
příčky čtverce je rovna 1—násobku délky jeho strany a že čtverec „zdvojíme", 
vezmeme-li jeho úhlopříčku za stranu hledaného čtverce. 

Následující tři články obsahují úlohy převzaté z Alkuinovy sbírky Proposi-
tiones ad acuendos iuvenes.40 

V článku LXXII. In civitate quadrangula ponere domos certae longitudinis 
ei latitudinis je třeba zjistit, kolik obdélníkových domů velikosti 40 x 30 stop 
se vejde do města, které má tvar čtyřúhelníka o stranách 1100, 1000, 600 
a 600 stop (patrně rovnoramenný lichoběžník). Aritmetický průměr délek 1100 
a 1 000 je vydělen číslem 40 (délka domu), aritmetický průměr čísel 600 a 600 
je vydělen číslem 30 (šířka domu) a tyto dílčí výsledky (celočíselné, tj. 26 a 20) 
jsou vynásobeny. Vychází 520. 

V článku LXXIIL In civitate triangula de eadem re je úkolem zjistit počet 
domů velikosti 20 x 10 stop, které lze umístit do trojúhelníkového města o stra
nách 100, 100 a 90 stop. Aritmetický průměr délek 100 a 100 je vydělen číslem 
20 (délka domu), polovina čísla 90 je vydělena číslem 10 (šířka domu) a tyto 
dílčí výsledky jsou vynásobeny. Vychází 20. 

V článku LXXIV. In civitate rotunda domos certae longitudinis et latitudinis 
locare je třeba stanovit počet obdélníkových domů o velikostí 30 x 20 stop, které 
je možno postavit do kruhového města o obvodu 8008 stop. Nejprve se vypočte 
poloměr města: obvod 8008 se vydělí číslem 22 (vyjde 364), 364 se odečte od 
8008 (vyjde 7 644), 7644 se vydělí třemi (vyjde 2 548), 2 548 se vydělí dvěma 
a vyjde poloměr 1 274. Výpočet odpovídá použití vzorce o = 2nr a následujícím 
vztahům: 

22 1 21 
8008 = — 2 r , 364 = - 2 r , 7644 = — 2 r , 2548 = 2 r , 1 274 = r . 

Polovina obvodu je 4 004, proto je obsah kruhu 5101096 (výpočet odpovídá 
užití vzorce S = ^ • | = 4 004 • 1274). Toto číslo se vydělí výměrou domku, 
tj. číslem 600; vyjde 8501 domů a zbývá 496 čtverečných stop. 

Poznamenejme, že v předchozích třech příkladech se vypočte výměra města, 
tj. obsah čtyřúhelníka, trojúhelníka, resp. kruhu - v prvním příkladu podle při
bližného vzorce, který byl známý jíž starým Egypťanům (podobně se v druhém 

4 0 Podrobněji víz Karel Mačák: Tři středověké sbírky matematických úloh, Dějiny mate
matiky, sv. 15, Prométheus, Praha, 2000. Jde o úlohy 27, 28 a 29. 
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příkladu počítá obsah trojúhelníka) - a ten se vydělí výměrou domku. Ulice se 
neuvažují, neuvažuje se ani to, zda lze domky opravdu do uvedeného útvaru 
umístit.4 1 

I následující úlohu nalézáme u Alkuina; jde o úlohu 30. 
V článku LXXV. Basilicae pavimentum quot laterculi debeant supplere se 

počítá výměra basiliky o rozměrech 240 x 120 stop, ale v jednotkách laterculus 
(tj. 12 x 23 uncí, stopa má 12 uncí). Výměra basiliky je 120 • 240 = 28800 
čtverečních stop, tj. 4147200 čtverečních uncí. Nyní je 

4147200= 15026-12-23 + 2 4 , 

tj. výměra basiliky je 15026 laterculi a 24 čtverečních uncí. 

V článku LXXVII. In circulo embadum invenire je vypočten obsah kruhu 
o průměru 14; výpočet odpovídá užití vzorce 

S = \wd2 = 142 • \\ = 154 . 
4 14 

V článku LXXVII1. Ex diametro circulum indagare počítá Gerbert obvod 
kruhu o průměru d = 14; výpočet odpovídá našemu vzorci o = nd; výsledkem 
je 44. 

V článku LXXX. In orthogonio, cujus cathetus sit pari numero notatus, 
basim et hypotenusam invenire se z jedné odvěsny pravoúhlého trojúhelníka, 
která má sudou délku, určí druhá odvěsna a přepona. Postup odpovídá užití 
pythagorejské trojice (2p,p2 — l , p 2 + 1), kterou znal již Platón. Z odvěsny 8 
se tak vypočte odvěsna 15 a přepona 17. Tématicky tento článek navázal na 
článek XLVII. 

V článku LXXXVI. Circuli inauraturam invenire je popsán způsob výpočtu 
obvodu kruhu, který odpovídá vzorci o = n • d. 

V článku LXXXVII. Columnae inaequalis pedes invenire je předveden vý
počet objemu komolého kužele s průměry podstav 13 a 5 a výškou 30. Výpočet 
odpovídá užití vzorce 

V = ^ . ( d ? + d 1 d 2 + d l ) - | = ^ - ( 1 3 2 + 13-5 + 5 2 ) - y = 2035. 

V článku LXXXVIII. Hexagonum facere je stručně popsána známá kon
strukce pravidelného šestiúhelníka. 

V článku XCI. Prismatis pedes invenire in orthogonio je vypočten objem 
trojbokého hranolu, jehož podstavou je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 9 
a 12, který má výšku 20, a povrch jeho pláště. Vychází 1080 a 720. 

4 1 Více viz Karel Mačák: Tři středověké sbírky matematických úloh, Dějiny matematiky, 
sv. 15, Prométheus, Praha, 2000. 
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V článku XCIII. Quod stadia in tenis respondeant Zodiaci partibus, eic. je 
pojednáno o známém Eratosthenově měření Země. 

Zmiňme se ještě pro zajímavost o některých mírách, o kterých Gerbert píše 
v článku XVI. De protensione quarumdam mensurarum terrae svého spisku 
Libellus de numerorum divisione a v článcích II. De vocabulis et quantitate 
mensurarum ab antiquis inventářům, III. De descriptione quantitatis earum-
dem mensurarum trifaria a XV. Nomina mensurarum quibus geometrae utuntur 
svého spisu Geometria; v závorkách uvedeme jejich hodnoty.42 

DigituSy palec, je nejmenší délkovou mírou (18,5 mm). 
Uncia, unce, má l | palce; jiný typ unce má tři palce. 
Palmus, dlaň, má 3 unce, resp. 4 palce (74 mm). 
Sexta má 3 dlaně, resp. 9 uncí, resp. 12 palců. 
Pes} stopa, má l | sexty, resp. 4 dlaně, resp. 12 uncí, resp. 16 palců (296 

mm). 
Cubítus1 loket, má l | stopy, resp. 2 sexty, resp. 6 dlaní, resp. 18 uncí, resp. 

24 palců (444 mm). 
Gradus má 2 | stopy, resp. 10 dlaní. 
Passus, dvojkrok, má 3 | lokte, tj% 5 stop, resp. 20 dlaní (1,48 m). 
Pertica, prut nebo sáh, má 2 dvojkroky, resp. 10 stop, resp. 40 dlaní. 
Clima má 12 dvojkroků, tj. 60 stop. 
Stadium má 125 dvojkroků, resp. 625 stop. 
Milliariumy římská míle, má 8 stadií, resp. 1000 dvojkroků, resp. 5000 stop 

(1480 m). 
Leuva, leucaf leuga apod., galská míle, má 12 stadií, resp. 1500 dvojkroků, 

resp. 5000 loktů, resp. 7500 stop. 
Gerbert uvádí i následující plošné míry: 
Pes quadratus, čtvereční stopa (asi 0,087 m 2 ) . 
Laterculus má jednu stopu na délku (tj. 12 uncí) a 23 uncí na šířku, tj. 276 

čtverečních stop. 
Actus quadratus má 120 x 120 stop, tj. 14400 čtverečních stop. 
Jugerum, jitro, má 240 x 120 stop, tj. 28800 čtverečních stop, je dvakrát 

větší než actus. 
Heredium, velikost dědičného statku, má dvě jitra (asi půl hektaru). 
Centuria, původně sto přídělů po dvou jitrech pro stovku osídlenců, má 200 

jiter (asi 50 ha). 
Saltus3 hvozd, jednotka míry pro lesní hospodářství, má 4 centurie, tj. 800 

jiter (asi 201 ha). 
Kromě toho Gerbert užívá i plošné a objemové stopy, sexty, dlaně, unce, 

palce atd. (víz např. III. článek spisu Geometria); termíny označující délku, 
obsah a objem jsou linearis, constratus, resp. quadratus a solidus. 

V jednom z dopisů Adelboldovi, biskupovi z Utrechtu, Epištola ad Adelbol-
dum. De causa diversitatis arearum trigoni aequilateri geometrice arithmeticeve 

4 2 Viz Encyklopedie antiky, Academia, Praha, 1973, Slovník antické kultury, Svoboda, 
Praha, 1974. 
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expensi43 Gerbert vysvětluje rozdíl mezi obsahem rovnostranného trojúhel
níka a odpovídajícím trojúhelníkovým číslem; šlo o rovnostranný trojúhelník 
o straně 30 (jeho výška je přibližně 26 a obsah přibližně 390); právě tento 
trojúhelník uvažuje Gerbert v XLIX. článku své Geometrie. Odpovídající troj
úhelníkové číslo je 

30 + 29 + 28 + + 3 + 2 + 1 = ]• • (302 + 30) = 465 

Gerbert vysvětluje problém na jednodušším příkladu. Uvažuje trojúhelník 
o straně 7 (výskaje přibližně 6 a obsah přibližně 21)4 4 a odpovídající trojúhel
níkové číslo 

7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = ^ - ( 7 2 + 7 ) = 28 . 

Problém objasňuje na obrázku, na kterém je trojúhelníkové číslo znázorněno 
rovinným útvarem složeným z 28 jednotkových čtverců, který obsahuje uvažo
vaný trojúhelník o obsahu 21. 4 5 Z obrázku je zřejmé, že trojúhelníkové číslo 
chápané geometricky musí mít větší obsah než příslušný trojúhelník. 

Některým tématům souvisejícím s matematikou je věnována i autentická 
Gerbertova korespondence. 

Jsou to hlavně dopisy mnichu Konstantinovi z Fleury, ve kterých Gerbert 
objasňuje některé pasáže Boěthiových spisů o hudbě, které se týkají čísel a po-

4 3 Dopis se zachoval ve více opisech. První tištěné vydání viz [P], tomus III., pars II., 
coll. 81-84; viz též [PL], coll. 151-154; [O], str. 477-478; [Bl], str. 41-45; [LUP], str. 299-301; 
v závěru tohoto článku je celý text dopisu otištěn. Poznamenejme ještě, že jeden Adelboldův 
dopis Gerbertovi nazvaný Libellus de ratione inveniendi crassitudinem sphaerae je otištěn 
v [P], tomus III., pars II., coll. 85-92 (viz též [O], str. 471-475, resp. [Bl], str. 300-309). 
Kromě jiného je tam správný výpočet objemu koule o průměru 7, resp. 14, který odpovídá 
použití vzorce V — d3 — | y • d3. 

4 4 Uvedeným délkám strany a výšky rovnostranného trojúhelníka (tj. 7 a 6) by odpovídala 
přibližná hodnota \/3 = -^; výše uvedenému rovnostrannému trojúhelníku o straně 30 a výšce 
26 by odpovídala hodnota \/3 .= | | . 

4 5 Obrázek otištěný v [PL] i v [P] je defektní. 
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měrů, a rovněž o aritmetice,4 6 ale i dopis mnichu Remigiovi z Trieru z roku 
988,47 dopis jakémusi bratru Adamovi48 nebo zlomky z dalších jedenácti do-
pisu. y 

Gerbertoví jsou někdy připisována další díla. Pravidla počítání na abaku 
(Regula de abaco computi nebo též Regulae de numerorum abaci rationibus)50 

jsou inspirována počtářskými partiemi Boěthiova spisu o geometrií. 
A. Ollerís považuje za Gerbertovo dílo i spis O zlomcích (De minutiis), 

N. M. Bubnov Gerbertovo autorství odmítá.5 1 

Není jisté, zda je Gerbert autorem Knihy o astrolábu (Liber de astrolabio); 
někdy je za autora považován Hermannus Contractus.5 2 Tento spis obsahuje zá
klady astronomických měření a popis astronomických přístrojů; arabská jména 
a termíny naznačují, že pří sepisování díla bylo čerpáno z arabských zdrojů. 

Gerbert používal řadu přístrojů pro astronomická pozorování a zeměměřické 
práce, pro znázorňování přírodních dějů apod., některé prý sám vytvářel a zdo
konaloval. Zkonstruoval prý zemský a hvězdný globus, hodiny a snad i varhany. 
Během pobytu v Magdeburku roku 995 sestrojil sluneční hodiny, k tomu účelu 
prý konal pozorování Polárky; v Lateránském paláci v Římě prý dal vybudovat 
hvězdárnu, která byla nazývána „ďáblovo dílo". 

Gerbert je rovněž autorem spisu De rationali, et ratione uti libellus.53 Jeho 
církevní spisy najdeme např. v [PL] 54 

7. Gerber tov í žáci a následovnicí. 

Gerbertovým žákem byl Rícher z Remeše (Richerus, monachus S. Remígii 
Remensis, Richer de Saínt-Remy, asi 945 - po r. 997), od kterého pochází řada 
informací o Gerbertově životě a díle; právě on připisuje Gerbertoví při počítání 
na abaku užívání apexů z kostí čí rohoviny. Sepsal knihu nazvanou Liber abaci, 

4 6 Fragmentům de norma rationis abaci, [Bl], str. 23-24, De sphaera, [PL], coll. 155-156, 
[O], str. 479-480, [Bl], str. 24-28, Scholium ad Boethii Musicae Institutionis, l.II, c. 10; 
l.IVf c. 2, [Bl], str. 28-30, Scholium ad Boethii Musicae Institutionis, l.II, c. 21, [Bl], 
str. 30-31 (víz též [LHP], str. 39-42), Scholium ad Boethii Arithmeticam Instítutionem, 
l.II, c. I, [Bl], str. 31-35. 

4 7 Epištola ad Remigium IVeverensem, [O], ep. 124, [H], ep. 134, [Bl], str. 36-38. 
4 8 Epištola de horologiis duorum climatum ad fratrem Adam z roku 989, [O], ep. 155, [H], 

ep. 153, [Bl], str. 38-41. 
4 9 Viz [Bl], str. 98-106. 
5 0 Viz [Bl], str. 205-221, [O], str. 311-324, 326-333; A. Ollerís považuje v [O] za au

tora Gerbert a, N. M. Bubnov toto dílo přičítá Gerbertovu vrstevníkovi Herígerovi, který 
byl v letech 970-990 učitelem (scholasticus) a v letech 990-1007 opatem v belgickém městě 
Lobbes. 

5 1 Víz [O], str. 333-348, [Bl], str. 225-244. 
5 2 Víz Hermanni Contracti monachi Augiensis De utilitatibus astrolabii libri duo, [P], to-

mus III., pars II., coll. 109-130; Patrologíae cursus completus, seríes Latina, vyd. J. P. Mígne, 
vol. 143, Paris, 1853, coll. 389-412; [Bl], str. 109-147. 

5 3 Víz [P], tomus L, pars II., coll. 147-162; viz též [PL], coll. 157-168. 
5 4 Operum pars secunda - De rébus ecclesiasticus, coll. 169-350; víz též [P], tomus L, 

pars II., coll. 131-146. 
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rovněž je autorem díla Historiarum libri IIII.55 

Dalším Gerbertovým žákem byl patrně Bernelinus, který v i l . století napsal 
v Paříží spis Liber abaci obsahující podrobný popis abaku a početních úkonu, 
které je na abaku možno provádět.56 Velkou pozornost zde věnoval zejména 
dělení, podal i výklad aritmetických operací s římskými zlomky. Poznamenal 
mimo jiné, že na apexech lze užít i písma řecké abecedy. 

Gerbertovým žákem byl dále Fulbertus Carnotensis (Fulbert z Chartres, 
asi 960-1028), filozof a teolog, velký znalec arabské vědy; v Chartres založil 
pozoruhodnou školu, na které pak působil jako kancléř. V roce 1006 se stal 
chartreským biskupem.57 

Mezí Gerbertovými žáky byl i syn Hugo Kapeta, pozdější francouzský král 
Robert II., dále Adelbold, biskup z Utrechtu. Uvádí se, že Gerbertův vliv byl 
patrný na řadě katedrálních a klášterních škol, např. v kraji Lorraine. 

Gerbert patrně ovlivnil Adelharda z Bathu (11. - 12. stol.), anglického učen
ce a myslitele, autora řady děl a překladů z arabštiny, který rovněž napsal knihu 
o počítání na abaku nazvanou Regulae abaci. 

V 11. a 12. století napsali další významné práce o počítání na abaku Radulph 
(Radulphus Laudunensis, Raoul, ? - 1131), biskup z Laonu, který v Laonu vy
učoval na klášterní škole a sepsal Tractatus de abacof* Hermannus Contractus 
(Herman z Reíchenau, 1013-1054), který navázal i na Gerbertovy zeměměřické 
postupy, a další učenci. 

8. Ukázky. 

Následují tří ukázky z Gerbertových děl, resp. z děl, která mu jsou připiso
vána; jsou převzaty z [PL], na některých místech však byl text korigován podle 
publikace [Bl]. 

Znovu připomeňme, že čísla Gerbert původně zapisoval slovy nebo římskými 
číslicemi, zlomky slovy nebo specielními symboly. V publikacích [O] a [Bl] 
zůstala čísla římská, ve svazcích [P] a [PL] byla římská čísla převedena na náš 
současný způsob zápisu pomocí číslic índickoarabských; na některých místech 
však římská čísla omylem zůstala, navíc se pří přepisech čísel objevilo mnoho 
chyb (jsou již v [P] a odtud přešly do [PL]). 

5 5 Richeri Historiarum libri IIII, (884-995), Annales (995-998), Monumenta Germaniae 
historica, Scríptorum, T. 3, str. 561-657, vyd. G. H. Pertz, Hannoverae, 1839; Richeri His
toriarum libri quatuor^ Patrologíae cursus completus, seríes Latina, vyd. J. P. Migne, Paris, 
1853, vol. 138, coll. 17-170, viz též předmluva, coll. 9-18; Richers vier Biicher Geschichte, 
Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeít, Berlin, 1854; Richeri Historiarum libri IIII., 
Scríptores Rerum Germanicarum in usům scholarum ex Monumentís Germaniae Historicis 
Recusí, vyd. G. Waitz, Hannoverae, 1877; Rícher: Histoire de France (888-995), vyd. R. La-
toache, Paris, 1930, 1937. Víz též [Bl], str. 376-381. 

5 6 Víz [Bl], str. 383-384. 
5 7 S podporou francouzského krále Roberta II. Zbožného, který byl rovněž Gerbertovým 

žákem. 
5 8 Viz A. Nagl: Der arithmetische Tractat des Radulph von Laon, Zeítschríft fiir Mathe-

matik und Physik 34, Supplement, 1890, 85-133. Víz [Bl], str. 389. 
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V ukázkách, které následují, byla tato místa opravena; navíc byla místo sym
bolů pro římské zlomky použita čísla desetinná. Obrázky, kterými je provázen 
text Gerbertova spisu Geometria, v ukázkách převzaty ani nahrazeny nejsou. 
Není to zapotřebí, neboť jednotlivé články jsou v předchozím textu komento
vány a čtenář si může příslušný obrázek snadno načrtnout. 

Další ukázkou je krátký úryvek z Richerova spisu Historiarum libri 1111, a sice 
54. odstavec z knihy III a názvy několika dalších odstavců této knihy. Ukázka je 
převzata z Monumenta Germaniae historica, Scriptorum, T. 3, vyd. G. H. Pertz, 
Hannoverae, 1839. 

Poslední ukázkou je úryvek z knížky Život a utrpení svatého Vojtěcha, bis
kupa a mučedníka, jejímž autorem je Svatý Bruno z Querfurtu (Opus Dei, sv. 1, 
Benediktinské opatství v Břevnově, 1935, přeložil a opatřil poznámkami Jan 
Vilikovský, úvodní slovo napsal Rudolf Holinka); ukázka je ze stran 23-25. 

Silvestr II. 
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LIBELLUS DE NUMERORUM DIVISIONE 

Praefatio. 

Constantino suo Gerbcrtus scolasticus 

Vis amicitiae pone impossibilia redigit. ad possibilia. Nam quomodo ratio-
nes numororum abaci explicare contendoremus, nisi to adhortante, o mi dulee 
solamon lahorum, Constantine? Itaquo cum alicpiot lustra jam transierint, ex 
(pro nee libnun, nee exercitium harum rerum habuorimus, (luaedam, repot it a 
memoria, eisdern verbis proferimus, quaedam eisdem s<uit(uitiis. Nee. putet phi-
losophus sine litteris liaec alicui arti vol sibi esse oontraria. Quid cnim (licet esse 
digitos, articulos, minuta, qui auditor ma jorum fore dedignatur. Vult tamon vi-
deri solus scire quod mecum ignorat, ut ait Flaccus. Quid cum idem numerus 
modo simplex, modo compositus, nunc digitus, nunc oonstituatur ut articu-
lus? Hahes ergo, talium diligens investigator, viam rationis. brevein (inidein 
verbis, sod prolixam sententiis, et ad collect ionem intervallorum et distribu-
tionem in actualibus geometrici radii secundum inclinationein et erect ionem, 
(4t in speculationihus et actualibus siinul diinensionis co(ili vt t(vrra(i ])kma lido 
comparatam. 

CAP. I. De singulari numero. 

Si multiplicaveris singularern, [dabis unicuique] digito duntaxat usc|iie axi 
ternos, vel articulo quinquies binos. Deinceps pones digitos in singularibus et 
articulos in decenis, directe scilicet et conversim singularern per decenurn, dabis 
unicuique digito decern et omni articulo centum. 

Si singularern per centenum, dabis unicuique digito centum, ot articulo millo. 
Si singularern per millenum, dabis digito millo, et articulo decern millia. 
Si singularern per decenurn millenurn, dabis digito decern millia, et articulo 

centum millia. 
Si singularern per centenum millenum, dabis digito centum millia, ot articulo 

mille millia. 

CAP. II. De Deceno. 

Si decenurn per decenurn, dabis digito centum, ot articulo mille. 
Si decenurn per centenum, dabis digito mille, et articulo decern millia. ... 

CAP. III. De Centeno. 

CAP. IV. De Milleno. 

CAP. V. De Deceno milleno. 

CAP. VI. De Centeno milleno. 

Si centenum millenum per centenum millenum, dabis digito decies millies 
mille millia, et articulo centies millies mille rnillia. 
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Quomodo dividatur singularis per singularem, vel centenus per centenum, 
vel millenus per millenum. 

In particione numerorum abaci sicut se habent singulares ad singulares, sic 
quodarn modo habent se deceni ad decenos, centeni ad centenos, milleni ad 
millenos hoc modo: 

Si volueris dividere singulares per singulares, vel decenum per decenum, vel 
centenum per centenum, vel millenum per millenum, secundum denominatio-
nern eorum singulares singularibus subtrahes. 

CAP. VII. Quomodo singulares sua quantitate metiantur decenos, centenos, 
millenos. 

In particione numerorum abaci, sicut se habent singulares ad decenos et 
centenos et millenos, sic se habent deceni ad centenos et millenos, et centeni ad 
millenos, et milleni ad ultra se compositos decenos millenos et centenos millenos 
hoc modo: Si volueris per singularem numerum dividere decenum aut centenum 
aut millenum, vel simul vel intermisse, differentiam a singular! ad decenum, per 
integram denominationem dividend! multiplicabis, et articulos quidem propria 
denomination et posita differentia diminues, digitos vero digitis aggregabis. 
Et si articuli provenient, ut supra diminues usque ad solos digitos. Et millenus 
quidem habebit articulos in millenis, digitos in centenis, centenus articulos in 
centenis, digitos in decenis, decenus articulos in decenis, digitos in singularibus. 

CAP. VIII. Quomodo decenus metiatur centenum aut millenum, vel centenus 
'millenum, vel millenus ulteriores. 

Si volueris per decenum dividere vel centenum vel millenum, aut per cente
num millenum vel ulteriores, aut per millenum sequent.es, differentiam divisoris 
(piasi singularis, ad decenum per integram denominationem dividendi multipli
cabis, id est per vocabula singularis ac deceni, articulos ac digitos diminues 
usque ad extremuni divisorem, sicut fiebat in singularibus qucmlibet numerum 
dividentibus. 

CAP. IX. Quomodo singulares juncti decenis metiantur decenos, centenos, mil
lenos, vel simul dividendos, vel intermisse. 

CAP. X. Item alia divisio centeni vel milleni et deinceps per eosdem divisores. 

CAP. XL Quomodo deceni juncti centenis vel centeni millenis metiantur cen-
tenos aut rnillenos aut ulteriores. 

Si volueris per compositum centenum cum deceno, vel per compositum mille-
num cum centeno, dividere aut centenum, aut millenum, considéra, quotam par
tem divisoris teneat decenus vel centenus vel millenus, et per denominationem 
earuni partium multiplica differentiam divisoris, sicut faciebas in singularibus 
junctis cum decenis. 
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CAP. XII. Item alia divisio centeni vel milleni, ct dcinccps per cosdcm com-
positos divisores et per simplices. 

Si volueris dividere centenurn vel milloiuun per deecnum, attt millenum per 
centenum, sûmes differentiam divisoris secundtun rationom singtilarium ad dc-
cenum et multiplicabis: ... 

CAP. XIII. Quomodo, uno medio numerorum intermisso, juncti duo extremt 
ceteros metiantur. 

CAP. XIV. Quomodo centenus cum singulari mctiatur millenum et ulteriores, 
vel millenus cum decerns decenos millenos et ulteriores. 

CAP. XV. Quot divisores sint in quolibct dividendo. 

Si volueris nosse, quot divisores sint in quolibet dividendo. articulos, a qui-
bus denominationes hunt multiplicationis, socundabis ad digitos. et si augmonto 
eortim articuli provonient, reflectes ad articulos; et si in smgularibus pares di-
visoribtis provenerint, totidem imitates collect ionibus aggrogabis. Igitur et in 
denominationibus a toto, ot a partibus, (jtiae sunt a soeundis ot tortiis et quar-
tis et deinceps, secundum eamdem rationem pro oxtromo divisore unit atom 
constitues. ... 

CAP. XVI. De protensione quarumdam mensurarum terrae. 

Digitus est minima pars agrestium mensurarum. 
Uncia habet digitos tres. 
Palmus in quatuor protenditur digitos. 
Pedem sedecim metiuntur digiti. 
Passus quinque pedum mensuram sortitur. 
Pertica duos passus, videlicet decern pedes explicat. 
Passus centum et viginti quinque stadium absolvunt. 
Stadia octo rnilliarium praestant. 
Mille passus, icl est rnilliarium et dimidium, leucam faciunt, habentem pa.ssus 

mille et quingentos. 
Duae leugae, sive milliaria tria, restam efficiunt. 
Quidam leucam, pro leuva legunt. 
Ambitus totius terrae ducentorum quinquaginta duorum millium stadiorum 

absolvitur, quae faciunt leuvas Gallorum viginti et imam, per duodecirn divisis 
eisdem stadiir; milliaria triginta unurn et qtiingenta: per quinquaginta in divisis 
eisdem stadiis. Passus tricies et semel, mille millia et quingentos pedes (centies 
vicies et quinquies, multiplicatis eisdem stadiis); centies quinqtiagics et septies 
mille (passibus) millia et quingcntas uncias (quinquies multiplicatis) rnillies 
octingenties (pedibus, nonagies mille millia (duodecios multiplicatis) mille mil
lia. Digitos quinque millia, sex centies septuagesies ot iimiru mille; unciae per 
tres multiplicatae. 

Reliqua desunt in ms. 
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GEOMETRIA 

CAPUT HI. De descriptione quantitatis earumdem mensurarum trifaria. 

Pertica habet lineares passus duos, constratos quatuor, solidos octo. 
Passus habet lineares pedes quinque, constratos 25, sołidos 125. 
Gradus habet lineares pedes 3, constratos 9, sołidos 27. ... 
Pes habet lineares digitos 16, constratos 256, solidos 4 096. 
Sexta habet lineares digitos 12, constratos 144, solidos 1 728. 
Palmus liabet lineares digitos 4, constratos 16, sołidos 64. ... 

CAPUT VII. De speciebus trianguli. 

Orthogonius est triangulus unum rectum angulum habens et duos acutos ... 
Amblygonitis est triangulus unum hebetem et duos acutos habens angulos ... 
Oxygonius autem est triangulus omnibus acutis angulis determinatus ... 

CAPUT XII. Quomodo minutiae addantur figuris. 

Quia vero interdum omnia latera hujusmodi orthogoniorum minutiis admix-
tis solent proponi, neque enim sagacem geometren minutiandi sollertiam decet 
ignorare, horurn etiam non ab re erit exempla subnotare: 

[zde jsou obrázky patnácti pravoúhlých trojúhelníků 
s uvedenými délkami stran a obsahy] 

In his itaquc aliisque orthogoniis in eisdem laterum proportionibus constitu
tes, videlicet pythagoricis, hoc módo per cathetum alia latera invenire poteris. 

Cathetus ter ducatur, nona pars incle auferatur, residui dimidium pro basi 
habeatur. Si eamdem, quam abstulisti, nonam inventae basi adjungis, hypote-
nusam habebis. 

Ut in eo, quern primům posui: cathetus, utpote 3, ter ductus novem; ablata 
nona, id est imitate, reliqui, id est 8, dimidia basim, quae quaternario titulatur, 
efficit. Cui si nona superius dempta, id est unitas, reddatur, hypotenusa 5 
unitatibus inscripta completur. 

Idemque in ceteris sequentibus sivé de integris seu minutiatis numeris com-
pactis invenitur: ut hoc, qui quatuor in catheto tenet: 4 per 3 ducti 12 faciunt. 
Horum nona, id est imitate et triente ablata residui, id est 10 et bissis, medietas 
basim in 5 et triente demonstrat. Quae itidem nona ad basim juncta podismum 
in 6 et bisse constare manifestat. 

Vel aliter idem invenias. Catheti dimidio triplicato, nonaque parte inde 
ablata, basim habeto. Eidem triplication! nona sua addatur, et hypotenusa 
creatur. 

Ut in eo, qui habet senariurn in catheto, dimidia ejus, id est 3, in se ter ducta 
9 creat. Unde ablata nona 8 erit basis. Nona vero ad ípsos novem addita fiet 
10 hypotenusa. ... 
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CAPUT XV. Nomina mensurarum quibus geometrae. utuntur. 

Mensurarum appellationcs, quibus utiinur, sunt hae: digitus, uncia, ]>alinus, 
sexta, quae et dodrans appellatur, pes, laterculus. cubitus, gradus, passus, de-
cempeda, quae et pertica appellatur, quasi portica a portando, elima, actus, 
qui et aripennis dicitur, jugerum, centuria, stadium, milliarium. 

Digitus est minima pars agrestium mensurarum. 
Uncia secundum quosdam digitos habet tres, secundum quosdam, quod ve-

rius est, digitum unum et tertiam digiti. 
Palmus habet digitos quatuor, uncias tres. 
Sexta digitos duodecim, uncias novem, palmos tres. 
Pes digitos 16, uncias 12, palmos 4, sextain unam et tertiam ejus. 
Laterculus pedem unum in latitudine, uncias 23 in longitudine. 
Cubitus sesquipedem, sextas 2, palmos 6, uncias 18, digitos 24. 
Gradus habet pedes 2 | ; passus 5; pertica 10; clima 60. 
Actus in latitudine 120, in longitudine 120. 
Jugerum> quod fit junctis duobus actibus, in longitudine 240, in latitudi

ne 120. 
Centuria 200. 
Stadium pedes 625, passus 125. 
Milliarium passus 1000, stadia 8. 

CAPUT XLIL Quomodo in trigono orthogonio cathetus et basis quaerantur. 

In trigono orthogonio, cujus podismus pedum est 25, ernbadum 150, cathe
tus et basis sic quaeratur. Hypotenusae numerus in se multiplicetur. Ad hanc, 
quae hinc excreverit, summarn, 4 embada, quae faciunt 600, adjiciantur; quae 
conjunctio 1225 repraesentat. Hujus surnmae erit latus 35. Deinde ut intersti-
tium duarum rectarum inveniatur, catheti scilicet et basis, ducto hypotenusae 
numero in se fient 625. Hinc embadis 4 sublatis, 25 remanent. Hujus latus erit 5. 
Quo ad latus superioris numeri 1 225 juncto, fient 40. Hujus pars media basim 
trigoni constituet. Ex hac vero sublato numero quinario videlicet, qui superior!, 
id est 35, ad basim constituendam fuerat aggregatus, aderit cathetus. 

CAPUT XLVL Trigoni orthogonii ernbadum invenire. 

Si quaeratur trigoni orthogonii ernbadum, trium linear urn, id est catheti et 
basis atque hypotenusae, numeri in unum redigantur, ut puta 6, 8, 10. Nam 
hi juncti 24 reddunt. Medietas hinc sumatur. Ex his basis seducatur, id est 
8; quod remanet, quatuor, per cathetum, id est 6, multiplicetur; illud quoque 
duplicetur, et fient 48. Quibus per quartam sui multiplicatis, illius surnmae 
latus habeatur pro embado. 

In amblygoniis autem vel oxygoniis jam dicta regula non habet consequen-
tiam, nee etiam in orthogoniis, nisi in illis, quos sesquitertia vel sesquiquarta 
regit proportio. In aliis autem vel orthogoniis vel oxygoniis vel amblygoniis 
sufficiat regula universalis, scilicet per cathetum basim ducere, ejus medium 
pro embado tenere. Nam per cathetum basirn ducere nihil aliud est, nisi aream 
quadrati vel antelongioris implere, quam, dum ab angulo in angulum dividis, 
trigonum reddis. 
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CAPUT XLVIL Per cathetum basim invenire. 

Per cathetum basim invenire si vis, cathetum ipsum ducas in se, id est 5, qui 
fiunt 25. Ex his uno dempto, reliqui 24 dimidium sumas, id est 12, quod erit 
basis. Huic vero adjicias unum superius demptum et invenies hypotenusam. 

Ernbadi autem pedes invenire cupiens, basim per cathetum, id est 12 per 5 
ducas, fient 60. Hujus sumpta dimidia, id est 30, erit embadum. 

CAPUT XLV1II. Trapizetici embadum invenire. 

Trapizeti, eujus est basis pedum 40, cathetus 30, coraustus 25, embadum 
dinoscere si vis, per cathetum multiplica coraustum, id est trigesies 25, fiunt 
750. Tunc, quod reliquum est basis, ducas per cathetum, id est trigesies 15, 
sunt 450, medium 225 junge superioribus, sunt 975. Ecce invenitur embadum.. 

CAPUT XLIX. Trigoni isopleuri, cujus sunt singula latera 30, embadi pedes 
comprehendere. 

Trigoni isopleuri, cujus sunt singula latera 30, embadi pedes comprehendere 
si vis, prius cathetum sic invenias. Latus unum in se due, fient 900. Item alterius 
lateris mediam in se, fient 225. Hos detrahas de 900, remanebunt 675. Quibus si 
addideris 1, fient 676. Hujus latus 26. Ecce cathetum. Quo per basis dimidiam 
multiplicato, id est 15 per 26, pedes invenies embadi 390. 

CAPUT L. Trigoni isoscelis cathetum invenire vel embadum. 

Trigoni isoscelis, cujus singula latera sunt pedum 25, basis vero 14, si cathe
tus quaeratur vel embadum, uno latere in se ducto, id est 25, fient 625. His 
si subduxeris dimidium basis in se 49, reliqui, id est 576, sumas latus, id est 
24, et tot pedum erit cathetus. Quo per basis dimidium multiplicato, invenies 
embadi numerum 168. 

CAPUT LV. Quomodo trig onus, tetragonus, hexagonus, etc. aequilateri suas 
areas impleant. 

Omnis trigonus aequilaterus unum latus in se multiplicat, ipsum latus ad 
earn multiplicationem addit, horum dimidiam sumit et sic aream suam implet. 

Onmis autem tetragonus aequa latera. habens unum latus in se multiplicat 
et. ea semel mult.iplicatione aream suam implet. 

Pentagonus, qui acquis continetur lateribus. ter multiplicationem unius la
teris in se expostulat, et ex illius summa multiplicationis semel aream diducere 
et reliqui medietatem sumere. 

Hexagonus (piater lateris multiplicationem expostulat, et ex summa mul
tiplicationis bis aream diducere, reliqui medietatem sumere. 

Heptagonus quinquies, aream ter. 
Octogonus sexies, aream quater. 
Ennagonus septies, aream quinquies. Et ceteri ad hanc consequentiam. 

CAPUT LVL Cujuscunque rotundi vel circuli diametrum invenire et emba
dum. 

Cujuscunque rotundi vel circuli si vis diametrum invenire et embadum, sic 
quaeras. Ex ipso ambitu 22 unitate ablata, reliqui, qui superfuerit, sumas ter-
tiam, quae fiet diametrum. 
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Embadum si vis invenire, vel tota circuitio per integrum diametrum ducenda 
est, et tunc quarta sumenda; vel dimidium circuitus per diametrum integrum 
et tunc medietas; vel quarta pars circuitus per diametrum et tunc totum. Quod 
idem esset, si per dimidium circuitus diametri duceretur dimidium. 

CAPUT LVII. In hemicyclo aream invenire. 

In hemicyclo, cujus basis sit pedum 28, diametrum 14, aream sic quaeras. 
Per diametrum ducas basim, fient pedes 392. His undecies ductis, fiunt pedes 
4312. Hujus surnpta decima quarta parte, fient 308; et tot pedum est hujus 
hemicycli area. 

CAPUT LVIII. Sphaerae aream colligere. 

Sphaerae, cujus est pedum longitudo 4, latitudo 3, sic colligatur area. Lon-
gitudine et latitudine simul junctis, fient 7; dimidium horum 3 semis. Hi in se 
12 et quadrans. Hi undecies fient 134 dodrans. Horum surnpta parte decima 
quarta, fiunt pedes 9, unciae 7 et semis unciae, id est septunx et semuncia. 
Sphaerae igitur haec erit area. Regula autem haec vera est in omni sphaera 
sive rotunda, sive oblonga. 

CAPUT LX. Regula ad constituendas pyramides in omnibus figuris a multis 
angulis procedentibus et aequi lateris. 

In omnibus figuris a multis angulis procedentibus et aequa latera habentibus 
ad pyramides constituendas haec sufficiat regula. Dictarum cujuscunque figu-
rarum area inventa bis ducatur, eiqua summae lateris unius numerus jungatur, 
et haec permixtio per numerum unitate tantummodo latus unum praecedentem 
multiplicetur, et ejus summae sexta pars sumatur, quae fiet pyramis superficiei 
ante duplicatae. 

Sed ut exemplum de singulis demus, prius trigonum, oxygonium et aequila-
terum sub oculis ponamus latera singula habentem denario numero designata, 
cujus embadum sit 55; quod bis ducatur, et fient 110, quibus uno latere juncto, 
id est 10, fient 120. Hi per numerum unitate latus unum praecedentem, id est 
undecies, ducti fient 1320. Hujus sexta surnpta, id est 220, jam dicti oxygonii 
fiet pyramis. 

CAPUT LXL Invenire pyramidem in tetragono, cujus sint singula latera pedes 
10 et embadum 100. 

Tetragoni vero, cujus sint singula latera pedes 10 et embadum 100, pyramis 
sic quaeratur, ut in trigono superius descripto: videlicet ut embadum ejus, quod 
est 100 bis ducatur, fiunt 200, eique summae latus unum jungatur, fient 210. 
Hi undecies propter supradictam causam ducti fient 2 310. Hujus sexta, id est 
385, fiet pyramis descripti tetragoni. 

CAPUT LXIV. Montis jugera invenire. 

Montis si quaerantur jugera, qui in verticis circuitu habeat pedes 300, in 
ascensu 800, in imo per circuitum 1000, jungantur duae circuitiones, id est 
1300. Ex his media sumatur, id est 650. Hi per ascensum 800 ducantur, fient 
520000; tot erunt pedes totius montis, sed ad jugera invenienda per pedes unius 
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jugeri, id est 28800 supradictus numerus dividatur; quo facto in monte jugera 
invenientur 18, remanentibus pedibus 1 600. 

CAPUT LXV. Quomodo quadrata, et latera trigoni, tetragoni, pentagoni, etc, 
nascantur. 

Ornnis trigonus, qui ducitur octies, accepto uno facit quadratum, cujus qua
drat! latus dempto uno et dicta parte secunda facit trigoni latus. 

Omnis tetragonus ductus decies sexies facit quadratum, cujus quadrati latus 
dicta parte quarta facit tetragoni latus. 

Omnis pentagonus ductus vigesies quater et accepto uno facit quadratum, 
cujus quadrati latus accepto uno et dicta parte sexta facit pentagoni latus. 

Omnis hexagonus ... 
Omnis heptagonus ... 
Omnis octogonus ... 
Omnis ennagonus ... 
Omnis decagonus ... 
Omnis undecagonus ... 
Omnis duodecagonus ductus octuagies acceptis 64 facit quadratum, cujus 

latus acceptis 8 dicta parte vigesima facit duodecagoni latus. 
Vide consequential!!, ut horum ductio octonario semper accrescat nuniero, 

augmentationes a pentagono numero impari naturaliter. Trigonus namque oc
ties, tetragonus decies sexies, pentagonus vigesies quater, hexagonus trigesies 
bis ducitur, ut est ab octo octies, a sedecim sedecies, et sic subsequenter. Inter 
quas denominationes octo semper inesse nemo dubitet differentiam, et sic in 
ceteris. A pentagono autem incipientes augmentationes omnium multiplicati-
onum impari naturaliter numero discrepare manifestum est. Nam pentagoni 
multiplicatio uno tantummodo, hexagoni 4, heptagoni 9 augmentatur, octo-
goni 16. Inter primos namque, id est: 1 et 4, primus impar numerus differentiae 
locum obtinet, id est tres; inter quatuor et novem secundus, id est quinarius; 
inter novem et sedecim tertius, id est Septimus. 

CAPUT LXVI. In oxygonio cathetum et embadum invenire. 

In oxygonio, cujus sit latus minus pedum 13, majus 15, basis vero 14, cathe
tum et embadum sic quaeras. Latus minus in se fit 169, et basis in se fiunt 196, 
utrumque in unum fiunt 365. Deinde hypotenusa in se fient 225. His deductis 
de 365 fit reliquum 140. Hujus pars dimidia erit 70. Cujus decima quarta, id 
est 5, erit praecisura minor, in qua cadet cathetus. Haec in se fient 25. His 
deductis de 169 fit reliquum 144. Hujus latus, id est 12, erit cathetus. Quo per 
basis dimidium multiplicato invenitur embadum. 

In omni quadrato aequilatero scito diagonum ipsum habere in sui longitudine 
latus unum et triens lateris. 

Quadrati aream duplicare si vis, diagonum quadrati minoris facito latus 
majoris. 
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CAPUT LXXII. In civitate quadrangula ponere domos certae longitudinis et 
latitudinis. 

In civitate quadrangula, quae habet in uno latere pedes 1100, ín ałtero 
1000, et in fronte una pedes 600, ín ałtera totidem, si vis ponere domos ita, ut 
cujusque łongitudo sit pedum 40, latitudo vero 30, síc facito. Junge duas hujus 
civitatis longitudines; junctae fient 2 100. Simiłìter duae si fuerint latitudines 
junctae, fient 1 200. Ergo duc mediam de 1 200, fiunt 600. Rursus duc mediam 
de 2 100, fiunt 1050. Et quia unaquaeque domus habet in longo pedes 40 et in 
lato pedes 30, duc quadragesimam partem de 1 050, fiunt 26, remanentibus 10; 
atque iterum assume trigesimam de 600, fiunt 20. Viginti ergo vigesíes sexies 
ducti fiunt 520. Tot domus capiendae sunt. 

CAPUT LXXIII. In civitate triangula de eadem re. 

In civitate triangula, quae habet in uno latere pedes 100, in altero 100, in 
fronte vero 90, si vis scire, quot domus capiat ita, ut quaeque domus habeat 
in longitudine pedes 20, ín latitudine 10, ita facito. Duc mediam de lateribus 
junctis, id est de 200, fiunt 100. De fronte similiter, id est de 90, 45 fiunt. Et quía 
longitudo uniuscujusque domus habet pedes 20 et latitudo 10, duc vigesimam 
de 100, fiunt 5, et decimam de 40, fient 4. Duc igitur quinquies quatuor, fient 
20; tot domus capiet hujusmodi civitas. 

CAPUT LXXIV. In civitate rotunda domos certae longitudinis et latitudinis 
locare. 

In civitate rotunda, cujus ambitus est 8008 pedum, domos łocare si vis, qua-
rum łongitudo 30 sit pedum, latitudo vero 20, sic facias. Vigesimam secundam 
partem, id est 364, auferas, reliquorum vero 7644 tertiam sumas, íd est 2 548, 
hos pro diametro habeto. Hujus igitur diametri medietas, id est 1 274, si per 
medietatem ambitus, id est 4 004, ducatur, impletur area tota pedibus 5 101096 
qui per 600, id est per vigesies 30, divisi faciunt domos 8 501, remanentibus 496 
pedibus. 

CAPUT LXXV. Basilicae pavimentum quot laterculi debeant supplere. 

Basiłicae, cujus łongitudo pedum sit 240, latitudo 120, pavimentum quot 
laterculi implere debeant, sic accipe. Laterculus autem in longitudine 23 habeat 
uncias, in latitudíne 12. Longitudo per łatitudinem multiplicetur, id est 120 per 
240, fiunt 28800. Hos per duodecíes duodecim, id est 144 (tot enim uncias habet 
pes unus) per latitudinem et per longitudinem mułtipłicans, invenies uncias 
4147200. Quas si diviseris per duodecies 23, id est per uncias uníus laterculi, 
quae sunt 276, fient 15026, remanentibus 24 unciis. Tot igitur łatercułi dictae 
basiłkae pavimentum contegere possunt. 

CAPUT LXXVII. In circulo embadum invenire. 

In circulo, cujus diametrurn sit pedum 14, embadum sic quaeras. Diametrum 
in se, fiunt 196. Duc undecies, fiunt 2 156, sume partem decimam quartam, fit 
154; et tot pedum erít embadum. 
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CAPUT LXXVIII. Ex diametro circulum indagare. 

Ex diametro circulum sic quaeras. Diametrum, exempli gratia 14, ducas 
vigesies bis, fient 308; sumas partem septimam, fit 44; quod est circulus. 

CAPUT LXXX. In orthogonio, cujus cathetus sit pari numero notatus, basim 
et hypotenusam invenire. 

In orthogonio, cujus cathetus sit pari numero adnotatus, velut 8, sic basim 
et hypotenusam quaeras. Catheti sumpta pars dimidia, id est 4, in se mul-
tiplicentur, fient 16, et his uno dernpto remanet basis, cui duobus redditis fit 
hypotenusa. 

CAPUT LXXXVI. Circuli inauraturam invenire. 

Circuli inauraturam sic quaeras. Diametrum circuli in se ductum vigesies bis 
multiplica. Effectae summae septimam accipias, et haec circuli erit inauratura; 
quod idem esset, si per diametrum circulum multiplicares. 

CAPUT LXXXVII. Columnae inaequalis pedes invenire. 

Si fuerit columna inaequalis, cujus ima latitude pedum sit 13, summa 5, 
altitude 30, ejus pedes sic quaeras. Ima latitudine in se multiplicata, ac summa 
in se, ac utraque invicem, bisque tribus summis simul compositis, fiunt pedes 
259. His undecies ductis, ac exinde effectae summae quarta decima detracta, 
venient 203 semis, scilicet arearum summae et mediae ac infimae. His deinde 
per tertiam altitudinis multiplicatis, erunt solidi pedes 2 035. 

CAPUT LXXXVIII. Hexagonum facere. 

Si volueris hexagonum facere, cujus latus habeat pedes 10, facies 10 pedum 
lineam et in extremitate ejus circinum figas et circulum facias; et qualis est 
linea a medio centro circuli usque ad extremitatem ejusdem, similes sex per 
extremitates circuli ducas et hexagonum habebis. 

CAPUT XCI. Prismatis pedes invenire in orthogonio. 

Si data prisma fuerit orthogonii, cujus sit cathetus pedum 9, basis 12, alti
tude) 20, ejus pedes sic quaeras. Per cathetum et basim aream prius orthogonii 
reperias, quae erit 54. Hanc per altitudinem, id est 20, ducas, fient 1080; tot 
erunt pedes prismae. 

Quam inaurare si vis, circuitum ipsius orthogonii, id est 36, per altitudinem, 
id est 20, ducas, et fient 720; qui erunt pedes inauraturae. 

CAPUT XCIII. Quod stadia in terris respondeant Zodiaci partibus, etc. 

Eratosthenes philosophus, idemque geometra subtilissimus, magnitudinem 
terreni orbis noscere volens, tali hujus artis dicitur usus argumento. Nam a men-
soribus regis Ptolomaei, qui totam Aegyptum tenebat, adjutus, a Siene usque 
ad Meroen stadiorum numerum invenit. Dispositis namque per intervalla lo-
corum a septentrione meridiem versus horoscopicis vasis simili dimensione et 
gnomonum aequa longitudine formatis, totidem doctos gnomonicae supputati-
onis homines, quot vasa fuerant, singulis quibusque in locis imposuit, atque una 
die omnes umbram meridiani temporis observare fecit notareque unumquemque 
sui gnomonis umbram, quantae fuisset longitudinis. ... 
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EP1STOLA AD A D E L B O L D U M 

De causa diversitatis arearum trigoni aequilateri 

geometrice arithmeticeve expensi. 

Gerbertus Adelboldo nunc usque dilecto semperque diligendo fidei integri-
tatem integritatisque constantiam. 

In his geometricis figuris, quas a nobis sumpsisti, erat trigonus quidam aequi-
laterus, cujus erat latus 30 pedes, cathetus 26, secundum collationem lateris et 
catheti area 390. Hunc eumdem trigonum si absque ratione catheti secundum 
arithmeticam regulam metiaris, scilicet ut latus unum in se multiplicetur eique 
multiplicationi lateris unius numerus adjiciatur, et ex hac summa medietas su-
matur, erit area 465. Videsne, qualiter hae duae regulae dissonent? Sed et ilia 
geometricalis, quae per rationem catheti arearn in 390 pedes metiebatur, sub-
tilius est a me discussa, et catheto suo non nisi 25 et quinque septimas unius 
concede, et areae 385 et quinque septimas. Et sit tibi regula universalis in omni 
trigono aequilatero cathetum inveniendi; lateri semper septimam deme, et sex 
reliquas partes catheto concede. 

Ut quod dicitur melius intelligas, in minoribus numeris libet exemplificare. 
Do tibi trigonum in latere 7 pedum longitudinem habentem. Hunc per geornet-
ricalem regulam sic metior. Tollo septimam lateri et senarium, qui reliquus est, 
do perpendiculo. Per hoc latus duco, et dico: sexies septem, qui reddunt 42. Ex 
his medietas 21 area est dicti trigoni. 

Hunc eumdem trigonum si per arithmeticam regulam metiaris, et dicas: 
septies septem, ut fiant 49, latusque adjicias, ut sint 56, dividasque, ut ad 
aream pervenias, 28 invenies. Ecce sic in trigono unius magnitudinis diversae 
sunt areae, quod fieri nequit. 

Sed ne diutius mireris, causam tibi diversitatis aperiam. Notum tibi esse 
credo, qui pedes longi, qui quadrati, qui crassi esse dicantur, quodque ad areas 
metiendas non nisi quadratos recipere solemus. Eorum quantulamcunque par
tem trigonus attingat, arithmeticalis regula eos pro integris cornputat. Depin-
gere libet, ut manifestius sit, quod dicitur. 

[Zde Gerbert pfipojil obrazek, ktery je jiz vyse uveden.] 

Ecce in hac descriptiuncula 28 pedes, quamvis non integri, habentur. Unde 
arithmeticalis regula pro toto partem accipiens cum integris dimidiatos recipit. 
Solertia autem geometricae disciplinae particulas latera excedentes abjiciens, 
recisurasque dimidiatas intra latera remanentes componens, quod lineis clau-
ditur, hoc tantum computat. Nam in hac descriptiuncula, quam septenarius 
per latera metitur, si perpendiculum quaeras, senarius est. Hunc per 7 ducens 
quasi quadratum imples, cujus sit frons 6 pedum, latus 7, et aream ejus sic in 
12 pedes constituis. Hunc si dimidiaveris, trigonum in 21 pedes relinquis. 

Ut lucidius intelligas, oculos appone et mei semper memento. 
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R I C H E R Z REMESE 

H I S T O R I A R U M L I B R I IUI 

Domino ac beatissimo patři, Gerberto remorum archiepiscopo, Richerus mo~ 
nachus. 

Gallorum congressibus in volumine regerendis, imperii tui pater sanctissime 
Gerberte, auctoritas seminarium dědit. Quam, quia summam utilitatem aífert, 
et rerum materia sese multiplex praebet, eo animi nisu complector, qua iubentis 
mira benivolentia pertrahor. ... 

43 . Adventus G e r b e r t i in Galliam. 

54. Confectio abaci. 

In geometria vero non minor in docendo labor expensus est. Cuius intro-
ductioni, abacum id est tabulam dimensionibus aptam opere scutarii effecit. 
Cuius longitudini, in 27 partibus diductae, novem numero notas omnem nu-
merum significantes disposuit. Ad quarum etìam similitudinem, mille corneos 
effecit caracteres, qui per 27 abaci partes mutuati, cuiusque numeri multiplicati-
onem sive divisionem designarent; tanto compendio numerorum mułtitudinem 
dividentes vel mułtipłicantes, ut prae nimia numerositate potius intellígi quam 
verbis valerent ostendi. Quorum scientiam qui ad plenum scire desiderat, legat 
eius librum quem scribit ad C. [= Constantinum] grammaticum; ibi enim haec 
satis habundanterque tractata inveniet. 

55. F a m a G e r b e r t i p e r Gallias et Italiam diffusa. 

56. F i g u r a G e r b e r t i philosophica p e r malivolos depravata , 
ab Otr ico r e p r e h e n d i t u r . 

6 1 . R e p r e h e n s í o divisionis ab Otr íco inutilis, 
ac G e r b e r t í responsío. 
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B R U N O Z Q U E R F U R T U 

Ž I V O T A U T R P E N Í SVATÉHO V O J T Ě C H A , 

biskupa a mučedníka 

... Vojtěch ... byl poslán k sedmi chlebům moudrosti, aby pojedl svůj díl, 
poslán totiž do pravé Parthenopole, nové to metropole Němců, aby se naučil 
svobodným uměním. ... 

Přišel tedy jako host před školu, vstoupil do obávané brány, kde bylo vidět 
mnoho jídel předložených, z nichž dychtivými ústy bral veselý zástup žáků, 
jak koho vedly touhy mladého srdce. Školy řídil tehdy jistý Oktrik, muž velmi 
výmluvný, téměř jako druhý Cicero toho času, jehož slavná památka žije až 
podnes v celém Sasku; velikost jeho hlásá i pouhý pohled, beze slov, na jeho 
žáky, a očividně ji dokazuje i učenost, rozšířená po všech okolních městech. 
I jsou přiděleni vychovatel i pán ke čtení, jak byl zvyk doma se učit; milost 
Boží byla při chlapci, bohatou žilou proudilo nadání, smysl a rozum. To prý 
bylo při něm podivuhodné, že někdy, když se učitel náhodou vzdálil, ztrávil 
celý den hrou, jak se stává při dětské těkavosti; když z určeného úkolu ani 
slova nevěděl, a řádně rozhněvaný učitel ho počínal bíti, zvolal: Pusť mne, budu 
čísti - a když ho pustil, četl velmi dobře, jako by věc již znal. Také prý mluvil 
třemi jazyky místo jedním. Žáci měli totiž obyčej mluviti latinsky, a nikdo se 
neodvážil před učitelem mluvit jazykem barbarským. Pročež když učitel sáhne 
k pálícím prutům, nejprve žvatlá: Můj pane, když však roste bolest, jež nezná 
zákona, týmž slovem i Sas i Slovan prosí o milosrdenství. 

Po devět let brousil v školské aréně zbraně svého nadání, a dobývaje z půdy 
srdce skryté smysly, probíjel se ke dni vědění proti husté noci nevědomosti. Pak 
jim učitele odňal dvůr královský. Škola řekla: Dost se již napily louky, a sbor 
žáků se rozešel, každý do svého sídla a domova. Vrátil se i Vojtěch s novým 
jménem, nesa s sebou sladké prameny moudrosti ... 
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