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Eukleidés z Alexandrie

EUKLEIDÉS
Život a d í l o .
Kukleidcs žil p a t r n é ve d n i h c polovině čt vitého a v první polovině třetího
-ÍMIHJ pfed naším letopočtem v Alexandrii, jeho působištěm byl Múseiou,
i ) Kukleidově živote dnes nelze s jistotou říci téměř nic; na.se ncjst.arší uceh v ué
informace pocházejí az od Prokla, který /il v pátém století našeho letopočtu,
tj. a>i o sedm století později. O Kukleidovi napsal:
O nčco inhulší (než Hcrmotimos
z Kolofontu a Kilippos z Mcdmcy)
byl
Kukleidcs, který napstd „Zéikhuly". Sclmd v jeden alek myšlenky
vyslovené.
K.ndonm, zdokojialil mnohé jiné, které vyslovil Thcaitetos,
a podal
nesporné
důkazy o toru, co jclio ]>rcilcliádci dokéizali jen málo přesvědčivě. Tento muž
::d v době prvého Ktolcmaiovcc,
neboť Archimédés,
který žil hned po prvém
i Violrmawvci),
Knklcida vzpominéi. Yypréwi se fež, že se ho (Kuklcida)
jednou
1'tolrnuuos ptal, je-li ke ycomctiii nějakéi kratší vesta nežit ta, kterou
vyložil
v „ZéLkladceli". Kukleidcs odpověděl, že pro krédě není ke yeomct.rii zvléišlní
a sty. , . . ! l
.lak je patrné* /, c i t á t u . Proklos nemel žádné informace ani o tuíst.u a. době
Kuklcidova narození ani o jeho smrti. Věděl však, že žil v Alexandrií za. vlády
Ptolemaia I. Sotcra (Sótér -~ Zachránce, Spasitel; ovládl Alexandrii roku 323,
luálem byl v letech 300 2*3 př. n. I.) a že byl mladší než Platon (427 3-17) i jeho
žáci. že vsak byl starší než Archimédés ze Syrákús (asi 287 212) a Kratosthenés
/ Kyrény (asi 27á
19a). který byl správcem alexandrijské knihovny. Kukleidés
pravděpodobné patřil k žákům Platonových žáku; v Athénách nebo snad
v Alexandrii se seznámil s m a t e m a t i k o u , prostudoval matematické učení
Pythagora a jeho žáku. práce Hippokrata z Chin a Archyta z Tarentu, i závažné
výsledky Theaitétovy a Kudoxovy. Na základe Aristotelových logických spisu
pochopil význam systematického budování deduktivní teoiic. Velké množství
matematických výsledku svých předchůdců i současníku Kukleidcs shromáždil
a utřídil, oddělil definice od vět, upravil a doplnil mnoho důkazu a téměř celé
tehdejší matematické vědění jasné a přehledné vyložil jako ucelenou, jednotnou
a systematickou teorii s ustálenou terminologií; důsledně vycházel z principu,
které pro výstavbu vědci kých disciplín stanovil Aristoteles.
Kuklcidés tak sepsal geniální d:'lo Stoic.hcia (latinsky Klementa, česky Zéi~
klady} obsahující planiinctrii, stereomcf rii, aritmetiku, teorii čísel a geometric
kou algebru.
Zéiklady přetrvaly do současnosti; je to nejstarší řecký zcela dochovaný ma
tematický text. Po více než dvě tisíciletí byly základní učebnici m a t e m a t i k y
ípřesněji řečeno geometrie). ' l o t o dílo se navíc stalo vzorem pro budování ma
tematické teorie, vzorem deduktivního systému, ukázkou vědeckého přístupu.
14
« Vský překlad A, Felixe z knížky V. F Kakaná A rehimv.des> Orbis, Pnilia, 1953, sir. 12.
Viz též lile], sir. 354, [lni], str. 68. Připomeňme, že; podobná historka se vypráví i o Alexandrii
Velikém a Mei.eachmovL
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vzorem systematičnosti, přehlednosti, přesnosti, uvázlivosti ve výběru mate
riálu atd. atd.
Z dalších Eukleidových matematických prací zůstaly zachovány dvě; spis
Data a spis O dělení obrazců.
Problematika studovaná ve spise Data, který má 90 vět, doplňuje prvních
šest knih Základů.
Spis O dělení obrazců se zachoval pouze v arabských a latinských překladech;
jeho obsahem jsou různé úlohy o dělení obrazců na útvary stejného nebo jiného
tvaru.
Spis Pseudaria (Mylné úsudky), který se nedochoval, uváděl podle Prokla
různé typy chybných úsudků a příklady takovýchto chybných myšlenkových
postupů. Patrně šlo o logickou průpravu ke studiu Základů.
Spis Porismata, který se rovněž nezachoval, byl podle Pappa a Prokla
věnován problematice geometrických míst (geometrickými místy byly však
patrně pouze přímky a kružnice).
O nedochovaném Eukleidove díle Kuželosečky nás informuje Pappos. Eukleidovy čtyři knihy o kuželosečkách snad zahrnovaly látku, kterou později vyložil
Apollónios v prvních třech knihách svého stejnojmenného díla.
Eukleidův spis Místa na ploše o dvou knihách připomíná Pappos i Proklos;
byl patrně věnován některým otázkám stereometrie (snad rotačním plochám,
křivkám na plochách apod.).
Eukleidés se zabýval rovněž astronomií, optikou a teorií hudby.
Dochovaný Eukleidův astronomický spis Jevy obsahuje mimo jiné sférickou
trigonometrii.
V Eukleidove dochovaném spisu Optika je prezentována tehdejší nauka
o šíření a odrazu světla, teorie vidění, podle které z oka vycházejí paprsky
a odrážejí se od pozorovaných předmětů; tato teorie má kořeny v pythagorejské
škole. V Optice jsou zařazeny i některé praktické otázky založené na shodnosti
a podobnosti (např. výpočty výšky předmětu apod.).
Spis Dělení kánonu, který je někdy Eukleidovi připisován, je věnován
hudební teorii (pythagorejská teorie intervalů).
Eukleidovo autorství spisů Katoptrika (nauka o odrazu světla a o zrcadlech)
a O tíži, které se zachovaly v latinských překladech z arabštiny, je pochybné.
Autorem Katoptriky je patrně Theón Alexandrijský.
Legendy o Eukleidovi.
Jak už bylo řečeno, o Eukleidove životě nebylo nic známo. Snad proto se
objevily anekdoty či legendy o jeho původu, životě a působení.
ftímský spisovatel Ióannés Stobaios (2. pol. 5. stol. n. 1.), autor tématicky
řazené Anthologie, která obsahuje úryvky z velkého množství děl řeckých
autorů, tvrdil, že Eukleidés byl výborný pedagog. O jeho pedagogickém
působení vypráví následující historku:
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Kdosi se začal učit u Eukleida geometrii. Když se naučil první větu, zeptal se
Eukleida - „Co mohu získat, když se naučím tyto věci?" Eukleidés řekl svému
otroku: „Dej mu tři oboly, chce mít ze svého studia prospěch. " 1 5
S Eukleidovým jménem je spjata i jedna z úloh rekreační matematiky, která
je známa již od čtvrtého století:
Osel a mezek nesli pytle. Osel naříkal a klesal pod tíhou nákladu. Mezek mu
řekl: „Dvakrát tolik bych nesl, kdybys mi jeden pytel dal. Kdybych ti já jeden
dal, nesli bychom stejně."
V devátém století se objevila arabská legenda, podle níž byl Eukleidés
synem Naukrata, který byl synem Zenarcha, narodil se v Tyru a usídlil
v Damašku, byl starověkým řeckým filozofem a autorem slavné učebnice
geometrie ([He], str. 355). Tato legenda nebyla převzata z řeckých zdrojů, její
původ je patrně arabský, neboť uvádí nejen Eukleidova otce, ale i děda, což
je typické právě pro arabský svět. Legenda měla ukázat, že v dávné minulosti
byli Arabové v kontaktu se slavnými Řeky. Podobně je v arabských textech
popisován původ Pythagora, Hipparcha a Archiméda.
Další legenda se objevila ve středověku; matematik Eukleidés byl prvními
evropskými překladateli a editory Základů ztotožněn s filozofem Eukleidem
z Megary, který byl současníkem Platónovým (427-347). Snad byla tato legenda
inspirována poznámkou Valeria Maxima, římského rétora a spisovatele doby
Tiberiovy (nar. 42 př. n. 1., vládl 14-37 n. 1.), který tvrdil, že Platón apeloval na
řešení proslulého starověkého problému zdvojení krychle a zaslal výzvu k jeho
řešení geometru Eukleidovi. 16
Tento omyl se ve středověku rozšířil; např. Theodorus Metochita (zemřel
r. 1332) psal o Eukleidovi z Megary jako o současníku Platóna, autorovi
traktátu o geometrii, optice atd. Chybné tvrzení přijal ve třináctém století
za správné i Campanus z Novary, který Základy překládal, v šestnáctém století
pak např. Niccoló Tartaglia (1499-1557) a Francois Flussates Candalle (1502
až 1594), vydavatelé Základů.
Na druhé straně je třeba poznamenat, že již v patnáctém století odlišoval
Constantinus Lascaris Eukleida z Megary od geometra Eukleida. Rovněž
Federico Commandino poukázal roku 1572 v předmluvě ke svému překladu
Základů na mylné ztotožnění těchto dvou osob stejného jména. 1 7
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[He], str. 354.
[He], str. 355-356.
17
O Eukleidově životě, díle a o době, ve které žil, viz [Bre], [BCS], [CS], [Ca], [Fl], [He],
[Ho], [Hei], [Lol], [Lo2], [Se], [Wi] a [Vo].
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