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EUKLEIDOVY ZÁKLADY 

V HEBREJŠTINĚ 

Málo známé jsou dnes překlady Základů do hebrejštiny, které vznikly ve 
třináctém století ve Španělsku a v jižní Francii. Židovští učenci měli v těchto 
oblastech ve dvanáctém století poměrně příznivé podmínky pro odbornou 
práci, neboť se dostávali do těsného kontaktu s arabskou i křesťanskou vědou 
a účastnili se práce na překladech odborných spisů z arabštiny do latiny. Ve 
třináctém století byly však příznivé kontakty přerušeny. Arabové byli v té době 
vyhnáni z velké části Evropy a Židé se dostali do nezáviděníhodné situace. 
Nenávist křesťanů, která byla původně zaměřena proti Arabům, se nyní často 
obracela proti nim. 

Ve Španělsku vznikaly v první polovině třináctého století hebrejské komen
táře a obsáhlé výtahy z prvních knih Základů. Judah ben Solomon Ha-Kohen 
(naroz. asi r. 1219) zvaný též ibn Matqah, který působil střídavě v Toledu a na 
toskánském dvoře, kompiloval ve čtyřicátých letech latinský encyklopedický 
traktát (později přeložený do hebrejštiny jako Midrash ha-hokmah). Toto dílo 
obsahuje v první části výklad Aristotelovy logiky, fyziky a metafyziky sepsaný 
podle arabské práce ibn Rusdha a komentáře Starého zákona, ve druhé části je 
stručný výtah z první až šesté a z jedenácté až třinácté knihy Základů, dále vý
klad Ptolemaiova Almagestu s komentáři Jábira ibn Aflaha, základy astrologie 
a Ptolemaiovo Quadripartium.120 

Ve třináctém století vznikly dva hebrejské překlady Základů, které podstatně 
ovlivnily rozvoj matematického myšlení židovské komunity.121 

Jacob b e n M a h i r ibn T i b b o n (asi 1236 - 1304). 

První hebrejský překlad všech patnácti knih Základů je spjat se jménem 
Jacob ben Mahir ibn Tibbon; byl to provensálský matematik, astronom 
a zoolog.122 Jacob byl vnukem slavného překladatele Samuela ben Judah ibn 
Tibbona (1. pol. 13. stol.), proslavil se především jako astronom, neboť sestavil 
astronomické tabulky pro Montpellier; tyto tabulky vznikly modifikací tabulek 
arabského astronoma al-Zarqálího (12. stol), do latiny byly přeloženy pod 
názven Almanach perpetuum Prophatii 

Jacob ben Mahir ibn Tibbon dokončil kompletní překlad Základů roku 1255, 
pravděpodobně v Montpellier. Jeho překlad se stal v židovské komunitě velmi 
populárním. Poznamenejme, že stejně oblíbeným se stal i jeho traktát Be'ur 
ha-keli ha-niqra roba'Yisrael věnovaný popisu astronomických přístrojů.1 2 3 

1 2 0 Více o životě a díle Ha-Kohena viz [S], [Stl], [St2] a [St3]. 
1 2 1 Více o významu hebrejské matematické literatury viz [LI], [L2] a [L3]. 
1 2 2 Více o prvním hebrejském překladu Základů viz [LI]. 
1 2 3 Více o životě a díle Jacoba ben Mahir ibn Tibbona viz [R]. 
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Moses b e n Samuel ibn T ibbon (asi 1240 - 1283). 

Autorem druhého kompletního hebrejského překladu Základů je provensál-
ský matematik, fyzik, astronom a překladatel z arabštiny Moses ben Samuel ibn 
Tibbon. Zabýval se filozofií, teologií, matematikou, astronomií, fyzikou a medi
cínou. V roce 1270 dokončil v Montpellier překlad všech patnácti knih Základů, 
který je známý pod několika názvy: Shorashim, Yesodot, Uqlides či Uqlidis. 

Je velmi pravděpodobné, že arabské komentáře Základů od al-Fárábího a ibn 
al-Hajthama přeložil do hebrejštiny rovněž Moses ben Samuel ibn Tibbon. 1 2 4 

Provensálský matematik a fyzik Qalonymos ben Qalonymos ben Meir ha-
Naši (naroz. kolem r. 1286 v Arles) zvaný též „maestro Calo", moralista a skvělý 
znalec arabštiny, přeložil roku 1309 do hebrejštiny čtrnáctou knihu Základů 
a připojil i překlad Simplikiova komentáře.1 2 5 

Abba Mari ben Eligdor zvaný též Sen Astruc de Noves napsal ve čtrnáctém 
století úvod k první knize Základů; tento spis inspiroval ke studiu geometrie 
a pravděpodobně ovlivnil i Levi ben Gersona. 

Levi ben Gerson (1288-1344). 

Nejvýznamnějším představitelem hebrejské matematiky byl provensálský 
učenec Levi ben Gerson, zvaný též Gersoni, Gersonides, Geršón, Leon de 
Bagnols, Leo de Balneolis či Leo Hebraeus. Narodil se v Bagnols v kraji Gard 
ve starobylé a učené rodině. Je pravděpodobné, že měl jen základní znalosti 
arabštiny a latiny; hebrejská slova totiž často vysvětloval provensálský. Zdá 
se, že arabské texty nebyl schopen podrobně pročítat, jeho bohaté znalosti 
řecké a arabské matematiky, filozofie a ostatních věd byly patrně čerpány 
z hebrejských spisů. Gerson však byl člověk obdivuhodně širokých zájmů; 
věnoval se teologii, filozofii, fyzice, astronomii, aritmetice, algebře, geometrii 
i trigonometrii. 

Ve své práci Sefer ma'aseh hosheb (Práce o počítání) z roku 1321 vyložil 
základní poznatky aritmetiky a teorie čísel podle sedmé až deváté knihy Základů 
a základní aritmetické operace a algoritmy.126 

Gersonovy práce z geometrie jsou první svého druhu v hebrejském jazyce. 
Vyšel z druhého hebrejského překladu Základů, k němuž sepsal četné ko
mentáře, které byly určeny začátečníkům; objasňovaly některá obtížná místa 
v první až páté knize. Největší pozornost však věnoval rozboru axiomů a postu
látů. Pokoušel se je dokázat a vytvořit tak „geometrii bez axiomů"; nevědomky 
však předpokládal jiné axiomy založené na geometrických, filozofických a me
chanických principech. Na základě těchto myšlenek sepsal práci Hibbur hokmat 
ha-tishboret (Věda geometrie), z níž se však zachoval jen nepatrný fragment 
obsahující pokus o důkaz pátého postulátu. 1 2 7 

124 y | c e 0 g j v o té a díle tohoto učence viz [LI] a [R]. 
1 2 5 Více viz [LI] a [St3]. 
1 2 6 Více víz [C], [ChP], [L4] a [L5]. 
1 2 7 Tento fragment je zachován v hebrejském kodexu no. 36 v Mnichově. 
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