Obrázek 1: Archimédes

(a) Archimédes ( kolem 287-212
p°.n.l.)

Zrození ideje

1
Te¤ jsme p°e²li k té dob¥, kdy tvo°il jeden z nejv¥t²ích p°edstavitel· tv·r£ího
pokolení - Archimédes. Ne éra, °íkají, ale lidé, ºijící te¤ i ti, kte°í budou ºít
pozd¥ji, znali, znají a budou znát Archiméda.
O Archimédu je známo více neº o d°íve vzpomínaných matematicích. A
to se vysv¥tluje nejen významem jeho v¥deckého hrdinství, ale i tím, ºe ºil v
Syrakusách a byl p°inucen se v písemné podob¥ stýkat s matematiky Alexandrie
o svých objevech, texty jeho poselství a n¥kterých jeho d¥l se zachovaly a staly
se sou£ástí pokladnice v¥dy. Existují dokonale vydaná díla v ruském jazyku
s úvodním slovem I.N. Veselovského

1 Badatelé pí²í, ºe Archimédes byl nejen

p°íbuzný, ale i p°ítel a rádce krále Hierona, coº pravd¥podobn¥ ovlivnilo jeho
plodnou £innost. P°íbuzný otce Archiméda - astronoma a matematika Fidiase,
Hieron byl nejprve bohatým ob£anem. Ve vojskách Pirra, které p°i²ly v r. 280
p°. n. l . na Sicílii z kontinentálního ecka, aby pomohly Sicilián·m v boji proti
nep°átel·m- ímu a Kartágu, se Hieron vyznamenal, po odchodu Pirra do ecka
získal v Syrakusách neomezenou moc.
Archimédes se narodil r. 287 p°. n. l. v Syrakusách, po£áte£ní vzd¥lání získal u otce Fidia, který mu p°edal lásku k matematice, astronomii a mechanice.
Potom se vydal do Alexandrie, kde studoval Eudoxa, Eukleida a díla jiných matematik· Starov¥ku. Zde se seznámil s astronomem a matematikem Kononem
ze Samu, jeho ºákem Dosifejem a matematikem Eratosthenem. S nimi pak vedl
v¥deckou korespondenci. Konon ze Samu je znám z legendy o vlasaté Berenice.
Dcera Kyrenského krále Berenika byla ºenou Ptolemaia III. Euergeta, vládnoucího od r. 247 p°. n. l. Kdyº se Euergetes vypravil na pochod do Sýrie, Berenika
kv·li p°ání ²´astného návratu muºe p°inesla boh·m jako ob¥´ vlasy. Poté kdy
se Euergetes vrátil, objevila se jejich ztráta v chrámu. Podle pov¥r té doby,
padouch, který uloupil vlasy, nad nimi £aroval a mohl p°inést Berenice smrt.

1 Pozn. p°ekl.: V £e²tin¥ vy²el ºivotopis Archiméda: Gillian Bradshawová: Kruhy v písku,
Metafora, 2003 ISBN 80-86518-34-5
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Euergetes byl vyd¥²en. Kdyº se o tom, co se stalo, dozv¥d¥l Konon ze Samu,
vypravil se ke králi a vyjevil, ºe vlasy byly vyneseny bohy na nebe a a vytvo°ily
nov¥ souhv¥zdí nazvané jím Vlasy Bereniky.
Osobnost Archiméda je obest°ena legendami. V²em je známá historka o objevu zákona o hydrostatickém tlaku, kdy Archimédes, po osvícení v dob¥ pobytu
ve van¥, vyb¥hl na ulici s k°ikem: Heuréka (objevil jsem). Vypráví se, jak odhalil klenotníka, který skryl £ást zlata p°i zhotovení koruny pro krále Hierona.
Stalo se i toto: na p°íkaz Hierona v zastoupení krále Egypta byl zkonstruován
koráb Syrákusia, ale ani v²ichni obyvatelé m¥sta nebyli schopni ho spustit na
vodu. Hieron se obrátil na Archiméda a ten zkonstruoval za°ízení, s jehoº pomocí
Hieron (nebo Archimédes?) jedním pohybem ruky dokázal tuto nemoºnou v¥c.
V²ichni znají výrok Archiméda: Dejte mi pevný bod a já pohnu celým sv¥tem
a také výzvu vojákovi, který vtrhl do jeho domu: Nedotýkej se mých kruh·!:
Více neº dost je legend, spojených s obranou Syrakus. Av²ak zde je mnoho
rozpor·, a auto°i dávných a následujících popis· zahájili polemiku, kdyº uvád¥jí nejr·zn¥j²í argumenty. Zanecháme spory historik·m v¥dy, nás zajímá jakoby zobecn¥ný obraz Archiméda. A jeho role v této historické epizod¥ je jasná:
organizoval dlouho obranu Syrakus. Evidentní je i to, ºe zem°el v r. 212 p°. n. l.
rukou ímana po dobytí m¥sta.
O dobytí Syrakus psali Plutarchos, Titus Livius, Ciceron. I. N. Veselovskij
pokládá za nejv¥rohodn¥j²í verzi Polybia, vyloºenou v jeho osmé knize Historie
(do na²í doby se pln¥ zachovalo ²est knih a úryvky z dal²ích). Polybios ºil bezprost°edn¥ po Archimédovi a byl sv¥dkem mnoha událostí, kdy se upev¬ovalo
panství íma nad eckem a Makedonii.
Poko°ení Syrakus se uskute£nilo b¥hem 2. punské války. Syrakus p°edstavovaly siln¥ opevn¥nou pevnost, jejíº obranu v£as p°ipravil Archimédes z prost°edk·, p°id¥lených mu na p°íkaz Hierona, který zem°el nedlouho po obléhání
Syrakus.
Vojsk·m íma velel Mark Klaudius Marcellus a Appius Klaudius, obléhání
se uskute£nilo v roce 212 p°. n. l. (n¥kte°í auto°i tvrdí, ºe trvalo dva roky od r.
214 do 212, jiní uvád¥jí dobu osmi m¥síc·). Polybios napsal:

ímané vybrali prokonzuly Appia Klaudia, dali mu k dispozici pozemní vojska, velení nad otilou vloºili do rukou Marka Klaudia.
Ná£elníci se usadili nedaleko od m¥sta a rozhodovali, pozemní vojska povedou útok ze strany Hexapylony a otila proti Achradin¥ u
ochozu, obleºeného Skytskými, kde se st¥na táhne podél mo°e na
vlastní základn¥. ímané .. nevzali v úvahu um¥ní Archiméda, Nedovtípili se, ºe n¥kdy talent jednoho £lov¥ka m·ºe být schopen provést více neº ohromné mnoºství rukou. Te¤ se p°esv¥d£ili na vlastní
k·ºi.. Archimédes zhotovil uvnit° m¥sta proti úto£ník·m z mo°e takové prost°edky obrany, ºe mezi obránci nebyla nouze p°esv¥d£ovat
se o nep°edvídané práci na p°ípadné neo£ekávané útoky napadení:

m¥li p°ipravené v²e odraºení nep°ítele ve v²ech p°ípadech 2
2 citováno podle Veselovskij I. N.: Archimédes, 1957, str. 8
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