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VI.
ČTRNÁCTÁ A PATNÁCTÁ KNIHA
EUKLEIDOVÝCH ZÁKLADŮ
v překladu Josefa Smolíka

V této kapitole je otištěn Smolíkův překlad tzv. čtrnácté a patnácté knihy
Eukleidových Základů] text těchto dvou knih dosud česky publikován nebyl.
Josef Smolík je překládal v osmdesátých letech 19. století z předkritické verze
Základů, kterou vydal David Gregoři roku 1703.
Obě knihy jsou zde připsány Hypsiklovi z Alexandrie a označeny jako
Hypsikla Alexandrinského „o pěti tělesech" kniha prvá a Hypsikla Alexandrin
ského „o pěti tělesech" kniha druhá.
Dnes je za autora čtrnácté knihy považován Hypsikles z Alexandrie. Autor
ství patnácté knihy je nejasné; autorem může být Isidor z Milétu nebo někdo
z jeho žáků. V patnácté knize se totiž objevuje Isidorovo jméno jako autora
zpracovaných myšlenek a velikého učitele.
Čtrnáctá a patnáctá kniha neobsahují žádné definice, obě mají sedm vět,
které se týkají platónských těles. Diskutován je vzájemný vztah povrchů
platónských těles, jejich vzájemné vepsání, počty vrcholů, hran a stěn, úhly,
které svírají jejich stěny atd. Ani strukturou ani obsahem však nedosahují
úrovně Eukleidových knih.
Text Smolíkova překladu byl přepsán doslova, včetně všech znaků, symbolů,
znamének i diakritiky. Pokud to jen trochu šlo, byla zachována i celková úprava
textu (odstavce, podtrhávání, zápisy rovností apod.). Byly provedeny jen dvě
změny.
První změna se týká označení bodů v textu i na obrázcích. Smolík je značí
velkými psacími písmeny, při přepisu byla použita velká tiskací písmena.
Druhá změna se týká obrázků. Ve Smolíkově rukopisu jsou všechny obrázky
narýsovány tužkou a umístěny na vnějších okrajích stránek. 1 V našem přepisu
jsou obrázky zhotoveny počítačovým programem 3D a vsazeny na příslušná
místa do textu.

1
Viz první stránka XV. knihy, která je zde vlevo, resp. celá první kniha, která je v obrazové
příloze.

