
vůni a chuť užíváním složitějších přísad než byl přirozený tuk opékaného kusu masa, 
anebo popel. Mod erní fysiologie zjistila, že látky, které vznikají pečením masa 
i chleba, silně podněcují vyměšování trávicích šťáv, hlavně žaludeční. Je otázka, 
zda si lidský žaludek průběhem dlouhých dob zvykl na tyto látky a jaksi se na 
ně zařídil, či zda měl tuto vlastnost již dávno a vlastně přiměl člověka ke kuchyň
ské úpravě potravy. Přes to, že se dnes mnohem opatrněji než dříve soudí na pravěké 
obyčeje podle zvyků dnešních primitivů, přece jen se nacházejí u primitivů způ
soby přípravy pokrmů, které ethnologové právem pokládají za velmi staré a které 
se od pravěkých liší snad některými podružnými podrobnostmi, ale nikoliv hlav
ním postupem. Tak na př. našli ještě nepříliš dávno cestovatelé na Andamanských 
ostrovech, že domorodci rozdělávali oheň v dutých stromech a do žhavého po
pela pak zahrabávali rybu nebo sele. — Jiný obyčej byl popsán na Tahiti, kde 
si upravovali pec tak, že se vyhloubená jáma vyložila plochými kameny a na
plnila palivem. To se zapálilo a nové se přikládalo po několik hodin, takže se 
kameny i okol ní půda rozpálily. Potom se vybral popel i zbytky paliva, dno jámy 
takto vyčištěné se vystlalo kokosovým listím. Zvíře, které se mělo péci, se vy
vrhlo, zabalilo do banánového listí, položilo do jámy a zasypalo žhavým popelem. 
Na ten se pak nakladla vrstva plodů chlebovníka, také zabalená v listí, znova 
se navrstvil žhavý popel a kameny až po povrch jámy, která se pak zasypala 
hlínou. Za nějakou dobu bylo maso i chlebovníky upečené. — Pravěký člověk 
žijící mimo krajiny tropické a subtropické měl ovšem skromnější výběr listí a plodin, 
ale jistě i on znal způsob, jak uchrániti opékaný pokrm od přímého dotyku ohně 
nebo žhavého popela. Sotva asi to bylo něco jiného než rožeň anebo — a to 
je bližší analogie k tahitským domorodcům — obalení masa nějakou „isolaci". Tu 
mu poskytla s postačujícím úspěchem hlína. Jestliže rožeň má další historii význač
nou a dodnes zaujímá čestné místo v gourmandské kuchyni, nepovznesl se druhý 
způsob tak vysoko. Sice i dnes se ještě tu a tam drůbež nebo ryba peče tak, že 
se obalí hlínou a strčí do žhavého popela, ale kromě u cikánů a u napodobitelů 
„divokého" přírodního života se toho neužívá. 2’

Starověký clearing. Koláříkův článek o mnohostranném clearingu 
(str. 133 n.) osvětlil techniku složitého vyrovnávání závazků vyjádřených penězi. 
Snad bude zajímati zmínka o tom, že byl kdysi už jakýsi způsob clearingu, opí
rajícího se však nikoliv o peníze, nýbrž o zboží. Poučují o tom velmi názorně 
papyrové listiny a záznamy z hellenistického a římského Egypta. Převážná vět
šina egyptského obyvatelstva se zabývala zemědělstvím a protože země se po
kládala za majetek králův, odváděla se úroda do skladišť králových, případně 
do skladišť chrámů nebo velmožů, jimž král dal v užívání tu či onu část půdy. 
Důležitým zařízením byla proto veřejná skladiště. Počínajíc dobou ptolemajskou, 
jež navazovala na staré a ustálené zvyklosti, nabyla tato skladiště nového vý
znamu, sloužíce nejenom jako sběrny zemědělských produktů, nýbrž také jako 
důležité zařízení daňové a obchodní. Zboží odvedené do skladiště bylo vkladem,
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tak jako na př. peníze uložené do banky. Z tohoto vkladu do veřejného skla
diště se vkladateli odpisovaly částky, jež byl povinen z titulu daně nebo nájmu, 
ale vkladatel mohl na účet složeného zboží vyrovnali také své soukromé závazky 
prostým poukazem odevzdaným správě skladiště, která provedla zúčtování, ode
psavši poukázanou částku z „konta“ poukazujícího a připisujíc ji k dobru konta 
adresátova. Takové převody se neprováděly jenom v oblasti jednoho skladiště, 
nýbrž také s místa na místo, z kraje do kraje a vůbec na celém egyptském 
území. Celá manipulace se prováděla písemně. Komitent, jenž vydal poukaz, 
dostal potvrzení, jenž bylo nejen potvrzením uděleného příkazu, nýbrž současně 
i kvitancí splněné platební povinnosti. Byly—li obě strany v obvodu správy jed
noho skladiště, provedl se převod prostě v knihách; šlo-Ii o poukaz jinam, po
slala správa skladiště, jíž byl poukaz odevzdán, příslušné správě jiného skladiště 
služební příkaz a na obou místech se provedly potřebné záznamy. Tato girová 
a clearingová služba ovšem nebyla zadarmo, nevíme však, jakými částkami za 
provedené úkony byla konta zatěžována. Zřejmě to nebyly částky vysoké, pro
tože je ze zachovaných dokladů patrno velké rozšíření tohoto odúčtovacího způ
sobu vyrovnávání pohledávek. 7

Studie o obvodu kruhu ve staré Číně. Není možno popírat i 
velký úpadek čínského vědeckého bádání již po mnoho století, avšak dějiny ukazují, 
že se Číňané důkladně zabývali četnými vědními obory již v dobách pradávných 

a že se v některých z nich dopracovali výsledků, které zasluhují pozornosti. 
Obzvlášťě zajímavá jsou zjištění, jichž dosáhli čínští učenci ve svých studiích 
o obvodu kruhu. Z nejstarších spisů matematických a hvězdářských víme, že staří 
Číňané užívali hodnoty 3 pro poměr obvodu kruhu k jeho průměru.

V prvním století před Kristem, v době, kdy vládla západní dynastie Han, žil 
šlechtic Liu Cing, který se tehdy vyznamenával ve všech odvětvích lidského 
vědění. Ve svém díle o kalendáři San Tung Li (Trojjediný kalendář) užíval 
krystalové konstanty 7ř = 3927/1250 = 3Ί4 1 6. Tato čísla najdeme také o několik 
století později v Indii ve spisech Pulisa a Aryabhata. Čang Heng žijící v letech 

78 — 139 po Kr. byl geniální hvězdář východní dynastie Han. Užíval ve svých 
studiích 7Ï = ý 10 nebo = 92/29 mnohem dříve než Brahmagupta (asi 628 po 
Kr.) v Indii. Trochu později Caj Jung (133 — 192) předpokládal, že Tř=3'125.

Bohužel však není známo, jak tyto výsledky odůvodnili a vypočítali. Generál 
Vang Fan (218 — 259) z království Vu v údobí Tří říší ohlásil, že odpovídající 
průměr kruhu je 45, měří-li jeho obvod 142 jednotek. Podle tohoto úsudku 
se rovná Tt = 3’15. Ve stejné době Liu Vi z jiného království jménem Vej snažil 
se vypočítali obvod kruhu vepsáním pravidelného mnohoúhelníku. Počal šesti
úhelníkem, neboť věděl, že jedna strana šestiúhelníku se rovná poloměru kruhu, 
do nějž je tento šestiúhelník vepsán. Tím způsobem pokračoval k dvanácti, čtyři- 
advacetiúhelníku atd. Čím více se množil počet stran, tím více se přibližoval 
obvod mnohoúhelníku obvodu kruhu. Liu Vi proto napsal: „Čím vícekráte ná-
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