
·está noc
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– Asi si myslí‰, Ïe já jsem ten jedin˘, fiekl ãert Mate-
matikus, kdyÏ se zase objevil. Tentokráte sedûl na
skládací Ïidliãce uprostfied nekoneãnû dlouhého
brambofii‰tû.
– Jedin˘ co? optal se Robert.
– Jedin˘ Mistr Matematikus. Ale tak to není. Já
jsem jen jeden z mnoha. Tam, odkud pfiicházím,
totiÏ z ráje ãísel, tam jsou nás celé houfy. BohuÏel
nejsem právû ten nejvût‰í. Skuteãní ‰éfové posedá-
vají ve sv˘ch komnatách a pfiem˘‰lejí. âas od ãasu
se nûkter˘ z nich zasmûje a fiekne nûco jako: „Rn
a rovná se Hn faktoriál krát fn závorku otevfiít a plus
theta závorku zavfiít“ a pak ti ostatní k˘vají sou-
hlasnû hlavou a smûjí se. Já sám nûkdy ani nechápu,
o co vlastnû jde.
– Na tak ubohého ãerta jsi ale dost sebevûdom˘,
namítal Robert. Nebo tû mám snad litovat?
– A proã si myslí‰, Ïe zrovna mû v noci posílají
pryã? ProtoÏe panstvo nahofie má dÛleÏitûj‰í vûci na
práci neÏ nav‰tûvovat takové uãnû, jako jsi ty, mil˘
Roberte.
– TakÏe mám vlastnû ‰tûstí, Ïe se mi o tobû aspoÀ zdá.
– Prosím, nechápej mû ‰patnû, fiekl RobertÛv pfiítel.
Ti dva se mezitím stali témûfi star˘mi pfiáteli – vlast-
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nû nemám nic proti tomu, co ti pánové tam nahofie
vykoumají. Jeden z nich, kterého mám obzvlá‰tû
rád, je Bonaãi. Ten mi obãas vysvûtloval, na co v‰ech-
no pfii‰el. Byl to Ital. BohuÏel je dávno mrtv˘, ale to
u ãertÛ poãtáfiÛ, jako jsem já, nehraje Ïádnou roli.
Sympatick˘ chlap, ten star˘ Bonaãi. Ostatnû, on
byl jeden z prvních, kdo pochopili nulu. Sám ji sice
nevynalezl, ale zato pfii‰el na tu vûc s Bonaãiho ãísly.
Nádhern˘! Jako vût‰ina dobr˘ch nápadÛ zaãíná
jeho vynález jedniãkou – jak jinak. Pfiesnûji fieãeno,
dvûma jedniãkami: 1 + 1 = 2.

Z toho vezme obû 
poslední ãísla a seãte je,

tedy…
a pak…
zas poslední 
dvû ãísla…
a tak dál.
– AÏ do mlhavého nekoneãna.
– Samozfiejmû.
Teì zaãal Matematikus rychle odfiíkávat Bonaãiho
ãísla, ba dokonce na té své skládací Ïidliãce upadl
do jakéhosi zpûvavého transu. Byla to pfiímo Bona-
ãiho opera.
– Jednajednadvûtfiipûtosmtfiináctdvacetjednatfiicet-
ãtyfiipadesátpûtosmdesátdevûtstoãtyfiicetãtyfiidvûstû-
tfiicettfiitfiistasedmdesátsedm…

MATEMATICKY_CERT.qxd  15.9.2006 11:41  Stránka 98



99

Robert si zacpával u‰i.
– Ale vÏdyÈ já uÏ pfiestanu, upokojoval ho Matema-
tikus. MoÏná bude lep‰í, kdyÏ ti je napí‰u sám, aby
sis je mohl lépe zapamatovat.
– Kam?
– Kam chce‰, tfieba na nûjak˘ papír.
Od‰rouboval konec své ãarovné hole a vytáhl z ní
tenk˘ svitek papíru. Hodil ho na zem a strãil do nûj.
Bylo neuvûfiitelné, kolik papíru bylo v té holi ukry-
to. Nekoneãn˘ had, kter˘ se odvíjel podél brázdy
v orani‰ti dál a dál, aÏ jeho konec zmizel v nedo-
hlednu. A samozfiejmû byl popsan˘ celou Bonaãiho
posloupností s jejími ãísly.

Od toho ãísla byla ta dal‰í tak vzdálená a tak malá,
Ïe je Robert uÏ nedokázal ãíst.
– No, a co dál? zeptal se.
– KdyÏ tûch prvních pût ãísel seãte‰ a pfiidá‰ jedniã-
ku, vyjde ti sedmé. KdyÏ seãte‰ prvních ‰est a jedno
pfiidá‰, vyjde osmé a tak dále.
– Aha, fiekl Robert, av‰ak nevypadal pfiíli‰ nad‰en˘.
– Ale ono to funguje, i kdyÏ jedno Bonaãiho ãíslo
pfieskoãí‰, jenom ta první jedniãka u toho musí
vÏdycky b˘t, vysvûtloval ãert.
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Tak se podívej: 

(a teì jedno pfieskoãí‰)

(a zase jedno pfieskoãí‰)

(a je‰tû jedno pfieskoãí‰)

Tahle ãtyfii seãte‰ a co z toho vyjde?
– Tfiicet ãtyfii, fiekl Robert.
– Tedy dal‰í Bonaãiho ãíslo po 21. Pokud se ti to
zdá moc namáhavé, jde to také pomocí hopsání.
Vezme‰ napfiíklad Bonaãiho ãíslo ãtyfii a nechá‰ ho
hopsnout. âtvrté je 3, a 32 je?
– Devût, doplnil Robert.
– Pak vezme‰ dal‰í Bonaãiho ãíslo, tedy páté a ne-
chá‰ ho hopsnout.
– 52 = 25 odpovûdûl Robert bez váhání.
– Dobfie a teì ta dvû ãísla seãte‰

– Zase Bonaãiho ãíslo, vykfiikl Robert.
– A protoÏe se ãtyfii a pût rovná devût, je toto deváté,
fiekl Matematikus a mnul si ruce.
– Chápu. V‰echno je to docela pûkné, ale povûz mi
taky, k ãemu je to dobré.
– Ó, fiekl Matematikus, jenom si nemysli, Ïe mate-
matika je nûco, co je dobré jenom pro matematiky.
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