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Žmonija žino viena mokslo traktata, kuris „vienvaldiškai viešpatavo už bet kuria
kita knyga, išskyrus Biblija“
 [1]. Tai Euklido (Evcleidis, IIIa. pr. Kr.) „Pradmenys“
(„Stoicheia“ graiku k., „Elementa“ lotynu k.). Per visa civilizacijos istorija jie buvo
studijuojami, verčiami ir leidžiami daugiau, negu kuri kita knyga. Todėl faktas, kad
didysis Antikos veikalas buvo išleistas prieš du šimtus metu Vilniuje yra neabejotinai reikšmingas Lietuvos mokslo istorijoje. Tačiau šis ivykis
yra pamirštas ir liko

nepaminėtas leidžiamosios „Visuotinės lietuviu enciklopedijos“ straipsnyje „Euklidas
(Eukleides)“ [2]. Lenku autoriai minima fakta žino ir yra išplėtoje savo veikaluose [3].
Šiuo straipsniu tikimasi pristatyti vilnietiškojo „Pradmenu“
 leidimo turini ir
nusakyti jo vieta mūsu mokslo istorijoje. 1807 metais Vilniuje, Imperatoriškojo universiteto Jozefo Zawadskio spaustuvėje pirmakart
išspausdinama knyga „Euklidesa
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dodanemi przypisami dla pozytku mlodzi akademickiey wytlumaczone przez Jozefa
Czecha“ (Euklido Pradmenu aštuonios geometrijos knygos tai yra šešios pirmos,
vienuolikta ir dvylikta su pridedamomis pastabomis skirti akademinei jaunuomenei
Jozefo Čecho išversta). Lietuvos bibliotekose nepavyko rasti vilnietiškojo Euklido
„Pradmenu“
 pirmojo leidimo (Vilniaus universiteto (VU) bibliotekoje tėra kataloginė šio leidimo kortelė), todėl bus remiamasi antruoju leidimu, pasirodžiusiu 1817
metais [4].
Pastarajame leidime skirtingai nuo pirmojo dar buvo patalpintas Roberto Simsono
(R. Simson) „Plokštumos trigonometrijos“ (Edinburgas, 1781) vertimas. Tai neatsitiktinai, kaip teigia lenkiški šaltiniai, kad ir Euklido „Pradmenys“ buvo verčiami ne iš
graikiško ar lotyniško leidimo, bet iš angliškojo ir gal būt vokiškojo.
vertėjas Jozefas Čechas (J. Czech, 1762–1810),
Tituliniame puslapyje ivardintas

filosofijos daktaras, Krokuvos universiteto elementariosios matematikos profesorius,
Volynės gimnazijos direktorius, Varšuvos mokslo mylėtoju draugijos narys. Jis gimes

ir auges
 Krokuvoje, ten universitete baiges
 matematikos studijas (1780 m.), mokytojavo Liubline (1780–1784 m.), Plocke (1784–1785 m.), Krokuvoje (1785–1791 m.).
Pagal lenku biografus J. Čechas yra mokes
 ir būsima VU chemijos profesoriu Andriu Sniadecki (A.Sniadecki), kurio globėju buvo profesorius vėliau VU rektorius
Janas Sniadeckis. Pastarasis pastebėjo gabu mokytoja ir pakvietė isitraukti
i moksline

veikla [5].
Taigi nuo 1791 m. J. Čechas pradėjo dirbti Krokuvos universiteto observatorijoje,
o nuo 1794 m. užėmė elementariosios matematikos profesoriaus vieta. Plečiant švie-
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Ukraina). Jos pirmuoju direktoriumi paskirtas J. Čechas nepamiršo matematikos ir
rūpindamasis jos kokybišku dėstymu, ėmėsi vadovėliu rengimo. Šiuo laikotarpiu
pasirodė J. Čecho „Krotki wyklad aritmetyki“ (Trumpas matematikos kursas, Vilnius,
1807m.). Gilesniai pažinčiai su geometrija jis pasiryžta išversti i lenku kalba Euklido „Pradmenis“. Šitaip buvusios Abieju Tautu Respublikos akademinei jaunuomenei
buvo suteikta galimybė lenkiškai studijuoti išleista žymuj
 i Antikos mokslo traktata.
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atikos teorija aksiomatiniu metodu išdėstyta aštuoniomis knygomis. Pabaigoje pateikti
priedai – dešimt lenteliu, iliustruojančiu 367 brėžiniais dėstoma teorine medžiaga. Leidinio antrojo leidimo prakalboje aptariama geometrijos ir apskritai matematikos didaktika. Manoma, kad šios prakalbos autorius yra J. Sniadeckis [6], kuris domėjesis

matematikos mokymo mokykloje problemomis.
Pirmuj
 u šešiu knygu turinys apima planimetrija,
 o iš ju – keturios iš eilės nagrinėja geometrija, kurioje apsieinama be proporciju teorijos. Pirmosios knygos ver– bendro
time (p. 1–52) fiksuota 35 apibrėžimai (opisanie), 3 postulatai (žadania)

pobūdžio teiginiai, skirti elementariems geometriniams objektams, o taip pat 12 aku, tarnaujančiu ne tik geometrijai, bet
siomu (pewniki), kitaip tariant bendruj
 u savok

ir aritmetikai. Pastarosios dvi paskutinės aksiomos (apie stačiuj u kampu lyguma ir
savybe)
dvieju lygiagrečiu, perkirstu trečiaja,

 Skirtinguo priskirtinos prie postulatu.
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postulat
u
ir
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u
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Toliau pirmoji knyga aprašo 48 teoremas (podanie), kuriose nagrinėjama trikampiu
brėžimas, lygumas, panašumas bei stačiakampiai, daugiakampiu lygumas, parodoma
Pitagoro teorema.
Antroji knyga (p. 53–73) talpina 14 teoremu, kurios algebrines tapatybes interpretuoja santykiais tarp stačiakampiu, kvadratu plotu. Trečioji knyga (p. 74–115)
iš pradžiu pateikia 11 apibrėžimu, liečiančiu apskritima, skrituli ir esančiu juose
savokas.
Po to dėstomos 37 teoremos, kukampu (centrinio, apibrėžtinio, ibrėžtinio)


rios susieja geometrinius objektus – apskritimus, stygas, liestines ir pan. Ketvirtoji
ir apibrėžtus apie
knyga (p. 116–135) apima 16 teoremu, kurios nagrinėja ibrėžtus

apskritima taisyklinguosius daugiakampius. Be to, parodomas 3-, 4-, 5- 6-, 10-, ir 15kampio brėžimas. Penktoji knyga (p. 136–178) supažindina su bendraja
 proporciju
teorija, kuria paremta Eudokso santykiu teorija, tinkančia tiek skaičiams, tiek atkarpoms. Tai išdėstyta 25 teoremomis, kurios ir nusako proporciju skaičiavimo savybes.
Šeštoji knyga (p. 179–229) gvildena daugiakampiu panašuma. Čia pateikta 32 teoremos, kuriomis parodomas proporciju teorijos taikymas geometrijoje ir irodomi
tei
giniai apie stačiakampiu ir lygiagretainiu, turinčiu lygias aukštines santyki, panašiu
proporcinguj
figūru plotu santyki ir pan. Be to irodyta

 u atkarpu,
 gautu perkirtus kampa
dviem lygiagretėmis, savybės.
Paskutiniosios dvi leidinio turini sudarančios knygos paskirtos erdvės geometrijai –
stereometrijai. Vienuoliktoji knyga (p. 230–300) apima 30 apibrėžimu ir 40 teoremu.
Juose nagrinėjama plokštumos, tiesės, daugiasieniai kampai bei ju padėtys erdvėje.
Taipogi parodomi gretasieniu ir prizmiu tūriu santykiai. Dvyliktoji knyga (p. 301–352)
pateikia 18 teoremu apie geometriniu kūnu tūriu ir paviršiu santyki. Pažymėtina, kad
remiamasi plačiai Antikoje naudotu išsėmimo metodu.
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Kaip reikšminga vilnietiškojo „Pradmenu“
 leidimo privaluma būtina pažymėti knygoje pateiktas pastabas – komentarus (p. 353–407). Juose vertėjas, remdamasis Euklido traktato žinovu – italu F. Commandino, Ch. Clavius lotyniškais veikalais, aptarė šio ir kitu (pirmiausia lotyniškojo ir graikiškojo) vertimu leidimu skirtumus bei
atsižvelgdamas i matematikos mokslo pažanga lydėjusius britu R. Simsono, T. Simpsono, prancūzu A.C. Clairaut, F. Peyrard naujausius darbus, patikslinio ar praplėtė visu
Be to, pateiktos naujos žiknygu kai kuriuos apibrėžimus, teoremas bei ju irodymus.

nios apie rutuli, ritini, kūgi, plokštuma bei tiese (p. 408–460).
Vilnietiškojo Euklido „Pradmenu“
 pasirodymas prieš du šimtus metu vertinamas
dviem aspektais – dalykiniu ir istoriniu. Vertinant dalykiniu aspektu, būtina pripažinti,
kad šio leidinio išspausdinimas buvusioje Abieju Tautu Respublikoje, lyginant su kitais Europos kraštais (pavyzdžiui lotyniškasis leidimas pasirodė 1482 m., angliškas
– 1655 m., olandiškas – 1695 m., rusiškas – 1739 m.) buvo kiek pavėluotas. Tačiau
jis pasitarnavo sistemingam geometrijos dėstymui lenku kalba, o tai padėjo stumti iš
vartosenos universitetuose lotynu kalba. Istoriniu požiūriu šis lenkiško Euklido „Pradmenu“
 pasirodymas Vilniuje artino krašta prie priešakiniu Europos šaliu ir teikė galimybe plačiau susipažinti su Antikos palikimu. Tuolaik buvo teigiama, jog, kur klesti
matematika, ten garbinami Euklido „Pradmenys“.
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SUMMARY
J. Banionis. Euclid’s elements publication in Vilnius
200 years ago in Vilnius the famous Elements by Euclid was set in print in the Polish language. The
translation was made by professor of mathematics Jozef Czech (1762–1810) and published in J. Zawadski’s
printing house in 1807. This publication consisted of 8 books, i.e., the first six, eleventh and twelfth books
on planimetry and stereometry. In 1817 the Elements was published once more. The fact that Euclid’s
Elements appeared in print in Vilnius can be discussed from two viewpoints. First, the society of the former
Commonwealth of the Two Nations could get access to the heritage of antiquity. Second, the treatise was
translated and published later then in other European countries. As a result, the Elements did not become
the only textbook on geometry.
Keywords: Euclid’s elements, J. Czech’s translation, Vilnius University, books, planimetry, stereometry.

