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Úvod.
V geometrii jsem na²el n¥které nedokonalosti, které povaºuji za p°í£inu toho, ºe
tato v¥da, jelikoº nep°echází do analýzy, do na²í doby nevy²la ani jeden krok
za hranice toho stavu, ve kterém k nám p°e²la od Eukleida. K t¥mto nedokonalostem °adím nejasnost v prvních pojmech o geometrických veli£inách, zp·soby,
kterými si p°edstavujeme m¥°ení t¥chto veli£in, a nakonec, váºnou mezeru v
teorii rovnob¥ºných £ar, k jejímuº dopln¥ní byla ve²kerá úsilí matematik· do
na²í doby marná. Námaha Legendra nep°idala k této teorii nic nového, jelikoº
byl p°inucen opustit ojedin¥le p°ísné vedení [výzkum·], z·stat na vedlej²í cest¥
a uchýlit se k pomocným v¥tám, které se bez zd·vodn¥ní snaºí zobrazit jako
nutné axiomy.
Sv·j první pokus v základech geometrie jsem publikoval v 
za rok 1829.

Êàçàíñêîì Âåñòíèêå

1 V nad¥ji, ºe jsem vyhov¥l v²em poºadavk·m, jsem se zabýval po-

tom zpracováním celé této v¥dy a tuto svoji práci jsem publikoval jako jednotlivé
stat¥ v 

Ó÷åíûõ çàïèñêàõ Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà za rok 1836, 1837, 1838
Íîâûå íà÷àëà ãåîìåòðèè ñ ïîëíîé òåîðèåé ïàðàëëåëüíûõ. Ve-

pod titulem 

likost této práce, zdá se, brání mým krajan·m zabývat se p°edm¥tem, o který se
po Legendrovi ztratil zájem. Já se drºím av²ak mín¥ní, ºe teorie rovnob¥ºných
£ar by nemusela být odmítnuta kv·li svým nárok·m na pozornost matematik·;
proto mám v úmyslu vyloºit zde podstatu mých výzkum·; p°i tom dop°edu vi-
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dím, ºe navzdory mín¥ní Legendra , v²echny zbývající nedokonalosti, jako nap°.
ur£ení p°ímky, se ukazují zde vedlej²í a zbavené jakéhokoliv vlivu na teorii rovnob¥ºných p°ímek.
Abych nevy£erpal £tená°e mnoºstvím takových v¥t, jejichº d·kazy nep°edstavují p°ekáºky, uvádím zde nejprve jen ty z nich, které jsou nutné pro násle-
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dující

Î íà÷àëàõ ãåîìåòðèè

1 Je mín¥no dílo 
2 Viz Legendre - Réections,

str. 372, bibliogracká data jsou uvedena na str. 24 uvedeného

vydání

3 Zde

uvedených 15 v¥t nese rozli£ný charakter. První z nich p°edstavuje jednu z moºných
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1. P°ímá £ára pokrývá sebe sama ve v²ech polohách.

Òímto rozumím, ºe p°i

rotaci povrchu p°ímá £ára nem¥ní své místo, jestli projde p°es dva nepohybující se body povrchu [1]
2. Dv¥ p°ímky se nemohou protínat ve dvou bodech. [2]
3. P°ímá £ára, kdyº byla dostate£n¥ prodlouºena na ob¥ strany, musí p°ejít
p°es v²echny meze a takovým zp·sobem d¥lí ohrani£enou rovinu na dv¥
£ásti. [3]
4. Dv¥ p°ímky, kolmé k jedné a té samé t°etí p°ímce, se nikdy neprotnou,
jakkoliv bychom je neprodlouºili.
5. P°ímá £ára vºdy protíná druhou p°ímku, jestli p°ejde z jedné její strany
na druhou. [4]
6. Vertikální úhly, u kterých strany jedné p°edstavují prodlouºení stran druhého, jsou rovny. Toto je správné jako v aplikaci k rovinným

ur£ení p°ímých £ar; jiné musí být zkoumány jako postuláty nebo axiomy (nap°. v¥ty 2, 3,
5); nakonec, zbývající podstatou teorémy, oby£ejn¥ jsou dokazovány v u£ebnicích geometrie.
V²echny tyto v¥ty nezávisí na postulátu o rovnob¥ºných £arách (tj. stanovují se, neopírajíc
se o tento postulát); Loba£evskij je uvádí jako materiál, který m·ºe pouºívat p°i rozvoji své
geometrické soustavy, neriskujíc vyúst¥ní do bludného kruhu - vyuºívat polohy, nezávislost
kterých se má odhalit, Av²ak do tohoto seznamu se neve²ly zdaleka v²echny v¥ty, nezávislé
na postulátu o rovnob¥ºných £arách; navíc, Loba£evskij v dal²ím výkladu sám pouºívá v¥ty,
které nevstoupily do tohoto seznamu; my je zapí²eme na své místo
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