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1307 AN. at \NL. SEV. DOETIl 130* 

EUCLIDIS MEGAREIVSIS 

GEOMETRIE LIBRI DUO 
AB AJX. MAIVL. SEVERIIYO BOETIO TRAIVSLATI-

LIBER PRIMÜS. 

Quia vero, mi Patrici geometraгum exercitatis-
stmt, Eoclidis de artit georaetпcje Qguris obscura 
prolata, tt aduorlanle, exponeuda etlucidiore эditu 
tжpolieoda susccpi, impriшìs quid sit шeosura deii-
nieoфim opinor. 

Dш mtmнra. 
Iftnsiira vero ttt quîdquid pondere, capacilдte, 

longiludme, atitudiiie, iatitodiot, animoque liчi-
tiir. Priocipium auttuł nieosurai puoctum vocatur. 
Pttoctom ett, cujus pars nolla esu Linea тero sîvt 
1-tituJiot loogiiudo est, lineзe тero fiuea poocia 
tttOL 

Dt gtнtrièыt lintarыm. 
Recta linea est qux atqualiter in suis protendilur 

pttnctis. Superiicies vero est quod loogitudioe la-
titudioeque ceusetur. Superûciei auttm Ques liuex 
sunt. 

Rtcta liotэ. 

Plana SuperПces dicitur quu xqualiler in rectis 
м ît lìneis continctur. 

Sмpeгtlcie* i-lэna 

Л Cum vero recta ľшea super rectam Uotam slaos 
circum ie xqoos sibi iuvicem íecerit angulos, rectкt 
est uicrque xqualium эngulorum. F.l linea stiper rec-
tam lineaui stans perpe-.d.cularis diciiur. Suьtusut 
angulus mэjur гecto est. 

Лcuiшл aultм angмluл recto шмtor шu. 

OЫusus 

Dt møäit figшrarшm. 
Figura est quod sub aliquo vel a Пquilus (ermiяts. 

coшinetur. 
Termiuus vero quod cujusque esl Гшis. 
Circulus vero est Пgura quxdam płaиэ et circum-

B ducta et sub unз liuea conien a, quж circurшVreo. 
tiэ vocalur, ad quam a puncю quod iшra figuгam. 
posltuin est omnes quпe iucîdunt rectx lineж libi 
invicem suitt xquales, lioc u*ro puncium ceniruя 
cirťult noiнiiiatur. 

De gtatrikut angulorum. 
Pbnits angttlus est duaruin linearum in piano in-

vieem sttt Ungeoiium, el o.»o in directo jaceotiura 
ad aliemlram cooclusio. Q 

Qtiэudo aulem qttr angulшo conliiienl liiiex 
rtctaв stiяt, tunc гeciilineus angiťus u>»iniiiaiur. 

Diametros autem circuli esl recta quxdam liuca 
per centпim ducta, et ab ulraque ptrit iu circum-
Гerentta ciгculi termiuaia. quзs in duas xquas partts 
circulum dividit. 

Semicirculus тe>o est piana Sgura qttx sub dìa-
iuetro, et ea quani diametrus эppieheiidił, ciгcumíe* 
reotia coiitiиelur. 

Reeiilinex figuras sunt qox sob recti* tiueis cot-
tliitntur. 

Euclidis Megarensis Geometriae Libri Duo 

(A. M. S. Boetio, Patrologiae Latina) 
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EUKLEIDOVY ZÁKLADY 

V ŘÍMSKÉ ŘÍŠI 

Římané neměli příliš zájem o teoretickou geometrii, omezili se převážně jen 
na to, co bylo využitelné pro praktické měření a počítání. Římští zeměměřiči 
(agrimensores) se spokojili jen s minimem teoretické geometrie. Pokud vůbec 
římští vzdělanci studovali Eukleidovy Základy, bylo to v řečtině. 0 překlad Zá
kladů do latiny nejevili zájem, neboť řečtina byla tehdy obecně srozumitelným 
jazykem vědy a vzdělanosti. 

První latinský autor, který se ve svých spisech De oratoře (O řečníkovi) 
zmiňoval o významu Eukleida pro geometrii a který doporučoval studium 
jeho Základů, byl římský politik, spisovatel a řečník Marcus Tullius Cicero 
(106 - 43); nezmínil se však o tom, že by existoval jejich latinský překlad. 
Ve svých Tuskulských rozhovorech vyzdvihl řecké geometry a ostře kritizoval 
římské matematiky, jejichž znalosti zdaleka nedosahovaly úrovně matematiků 
řeckých. 

Římský zeměměřič Balbus (1, stol. n. 1.) sepsal zeměměřicko-geometrické 
dílo Expositio et raiio omnium formarum (Výklad a výpočet všech tvarů), které 
kromě přehledu měr obsahuje i definice některých geometrických pojmů. Mimo 
jiné poukázal na tehdejší nízkou úroveň znalostí teoretické geometrie a uvedl 
latinské verze některých definic z první knihy Základů. Pokud je nám známo, 
jde o první latinský překlad některých partií Základů a první překlad do jiného 
jazyka vůbec 

První a druhá Balbova definice zahrnuje první tři definice Základů: 

Signum est} cujus pars nulla est. 
Linea est longitudo sine latitudine, lineae autem fines signa?0 

Uveďme ještě pro zajímavost Balbovu čtvrtou, třináctou a čtrnáctou definici: 

Recta linea est quae aequaliter suis signis posita est. 
Extremitas est quo usque uni cuique possidendi ius concessum est, aut quo 

usque quisque suum seruat. 
Forma est quae sub aliquo aut aliquibus finibus continetur?1 

Cenorinus (3. stol. n. 1.) přeložil do latiny některé partie Eukleidových 
Základů; z jeho překladu se zachovalo jen několik fragmentů obsahujících 
definice, postuláty a axiomy první knihy. O celkovém rozsahu jeho překladu 
můžeme jen spekulovat. 

Martianus Minneus Felix Capella (asi 1. pol. 5. stol.) sepsal devítisvážkovou 
encyklopedii, ve které se mimo jiné objevila chvála Základů. Z matematiky 
zde vyložil v podstatě jen číselnou mystiku. Jeho encyklopedie přispěla ke 

3 0 Viz [Bu], stг. 419-421, a [Ba]. 
3 1 Viz [G], str. 43. 
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strukturování středověké v dy a vzd łanosti, aritmetika i geometrie se staly 
dvěma discipłínami sedmi svobodných um ní. 3 2 

Capella též napsal nepatrnou poznámku o tom, jak sestrojit rovnostranný 
trojúhelník, je-li dána jeho strana. Předłožil prý tento jednoduchý úkol spo-
lečnosti římských fiłozofů a doporučil jim studovat Eukleidovy Základy, pokud 
řešení této jednoduché úlohy neznají. Podłe jeho zpráv je jisté, že v té době, 
pokud byly vůbec Základy studovány, bylo to v řečtině.3 3 

První definici první knihy Základů Capella přeložil v tomto nepříliš šťastném 
tvaru: 

Punctum vero est cuius pars nihil est. 

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (asi 480 - 524/5), římský 
učenec, filozof a politik, překłádal díła Aristotelova a Porfyriova a komentoval 
je, sepsal učebnice pro cełé kvadrivium. Zachovala se jeho Aritmetika a Hudba; 
texty Geometrie a Astronomie se nedochovały, již ve středověku byly nahra-
zovány spisy jiných autorů. B hem svého věznění, na prahu smrti, sepsal své 
životní dílo 0 útěše z filozofie. 

Podle současníků, učence Cassiodora (asi 475-570) a císaře Theodoricha, 
přełožił Boëthius do latiny Eukleidovy Základy. 

Zásluhou tvých překladů čtou v Itálii hudebníka Pýthagora a astronoma 
Ptolemaia; poslouchají aritmetika Níkomacha a geometra Eukleida .. . 3 4 

Boëthiova Geometrie se v úplnosti nezachovala; z dochovaných textů, jejichž 
autenticita je sporná, łze soudit, že nešlo o doslovný překlad Eukleida, ale 
spíše o jakýsi výtah z prvních pěti knih Základû. Tak zvanou Boëthiovu 
Geometrii vydal v devatenáctém století Friedlein na základě rukopisů, které 
byly v jedenáctém století sestaveny z řady zdrojů a nejrůznějších zlomků (viz 
fFH2]). 

Tento „Boëthiův text" začíná definicemi z první knihy Základщ násłeduje 
pět postułátů a tři axiomy, definice ze druhé až čtvrté knihy. Dále jsou uvedeny 
v ty první knihy (bez důkazů), prvních deset vět druhé knihy a několik málo 
vět ze třetí a čtvrté knihy. V závěru je doslovný překład první až třetí věty 
první knihy doplněný důkazy. 

Překlad je pořízen z nějaké staré řecké verze Základщ texty definic se totiž 
odłišují od textů v zachovaných řeckých rukopisech z desátého století i století 
pozdějších. Nesou naopak stopy formulací, které jsou u Prokla a ve starých 
komentářích. Některé małé pasáže ukazují, že se autor textu pokoušel dodat 
i n co vlastního, aby lépe vysvětlil některé obtížnější partie.3 5 

3 2 O sedmi svobodných uměních a Capellovi viz J. Bečvář: Sedm svobodných umění, in 
J. Bečvář a kol.: Matematika ve středověké Evropě, Dějiny matematiky sv. 19, Prométheus, 
Praha, 2001, str. 65-101. 

3 3 O římských matematických rukopisech viz [Ca], 
34 0 r y v e j - z Cassiodorova dopisu Boěthiovi, který byl psán na pokyn krále Theodoricha. 

Viz J. Bečvář a kol.: Matematika ve středověké Evropě, Prométheus, Praha, 2001, str. 58. 
O Boěthiovi je na str. 32-39 a 71-72; viz též K. Mačák: Komentář ke čtyřem obrázkům 
z Boethiovy „Aritmetiky", str. 103-119. 

3 5 Boěthiovo dílo vyšlo několikrát tiskem, např. Opera, Venetiis, 1491 a 1492, Basileae, 
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Poznamenejme, že v Národní knihovně v Praze je uložen rukopis Boethii 
Quadrivium IX. C. 6 [1717] pocházející z přelomu desátého a jedenáctého 
století (rozměry 29,5 x 22 cm) obsahující části Boěthiových spisů Arithmetica, 
Geometria (Euclidis Geometria a Boethio translata), Musica a Astronornia. 
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