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Spravedlivost by poºadovala, ó nejproslulej²í veliteli, abych, získáme-li na-

tolik mnoho dobrodiní od Tvého vynikající a nemající mezi sebou rovného �-
lantropie, já Ti odpov¥d¥l tím nebo jiným projevem vd¥£nosti. Ty, moºná, se
podivuje², vzne²ený muºi, ºe m·j vd¥k Tob¥ se snaºím vyjád°it geometrickými
nákresy (stejn¥ jako Egyp´ané vyjad°ovali své pocity hierogly�ckými znaky).
Ale pro£ ne? Copak Aristippos, kdyº p°istál u rhodského b°ehu, neobjevil, ºe
takové ná£rty sv¥d£í o moudrosti obyvatel, jako úctyhodné stopy lidí? Tak pro£
je nesprávné moje °e²ení vyjád°it vd¥£nost Tob¥ geometrickými ná£rty (ano,
to, co bude slouºít jako symboly mé otrocké povinnosti ve vztahu k Tob¥?) Je-
likoº, vyjád°ujíc se podle záv¥ti na²í matky Elokvencie (Ýëîêâåíöèè(,Rétorika.
S. L. já chci nade v²e také být vd¥£ný a zdát se takový; proto jsem povaºoval
za správné zv¥£nit Tvé jméno v t¥chto geometrických spekulacích, by´ ty také
nejsou dopracovány, jaksepat°í. Ale jak °ekl Perseus:Satira I, ver²e 2-3. S.L.

�Kdopak z nich bude £íst?� - zeptal ses m¥. - �Herkulesem
�Zap°ísahám se, ºe nikdo!� - �Nikdo?� - �Anebo nikdo, nebo dva!�
�Ubohý hanebný úd¥l!� Pro£pak?�
Protoºe geometrické úvahy oplývají na kaºdém kroku £etnými t¥ºkostmi;

bez ohledu na to, jak byly lé£ivé pro rozum, du²e lidí se jich obvykle v²emoºn¥
straní, skute£n¥ ho°kých lék·.

Ale pouze pokud byste je, váºený pane, p°e£etl, nebo´ pro m¥ ty jediný se
nachází² nad celým lidstvem, jako jeden jediný poslucha£ Platón pro n¥jakého
Antimacha, deklamujícího mu svoji nesnadno pochopitelnou poému. Rozzá°ený
vy²²ím sv¥tlem ve v²ech druzích v¥d, Ty jsi ve v²ech dosáhl encyklopedick-
ých znalostí, coº je jako osud dáno nemnohým. Ty výborn¥ ví², jak velkou
hodnotu má geometrie pro studujících u²lechtilého um¥ní, té geometrie, kterou
nejvýmluvn¥j²í Fillon nazval v·dcem a matkou v²ech ostatních v¥d. Ze stejné
p°í£iny také velký organizátor Akademie uzav°el p°ístup do st¥n gymnázia nez-
najícím geometrie. Kdyº se jej zeptali na hodnotu delfské úlohy, odpov¥d¥l,
ºe Apollonius klade za vinu �ek·m jejich pohrdání geometrií. Více neº to, on
vytýkal Eudoxovi, Archytovi a Menechmovi to, ºe p°i °e²ení této úlohy pouºili
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mechanické metody; hovo°il, ºe p°i takovém p°ístupu hyne a propadá zkáze a
hyne cennost geometrie, kterou také hledáte n¥co pro £isté v¥d¥ní. Nakonec, on
p°ece zasypal geometrii takovými pochvalami, ºe do²el dokonce k potvrzení, ºe
B·h se neustále zabývá geometrií.

To, co je zde vyloºeno, se vztahuje k obtíºn¥j²ím z mnoºství geometrických
rozbor·, tím více, ºe po této cest¥, kterou jsem si zvolil, abych k nim p°i²el,
nakolik vím, ºe je²t¥ nekrá£ela noha ani jednoho £lov¥ka. Ty se p°esv¥d£í², ºe zde
jakoby se objevil nový pavouk spojitého, tkoucí geometrii, pokud se nemýlim,
mimo°ádným aº dosud zp·sobem: namísto vláken pavu£iny má ned¥litelné. Já
povaºuji za povinnost p°inést Tob¥ jako dar tento objev, nakolik to je, by´ i
nepatrn¥, ale nové, Tob¥, jako muºi, který p°ed£il matematické v¥dy natolik,
nakolik také v²echny ostatní.

Neopovrhuj, nejproslulej²í hlavo, tímto skromným dílem vd¥£né a oddané
du²e, ale pokra£uj nap°í²t¥ blahosklonn¥ v pomoci také mn¥ a mé v¥decké práci,
která natolik postoupila vp°ed pod Tvou nejmilostiv¥j²í ochranou, a já budu
neustále prosit v²emohoucího Boha, aby nakolik je moºné dále Tebe uchovával
nedotknutým a ²´astným ku prosp¥chu v²ech p°íznivc· neju²lechtilej²ích v¥d.
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