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HITZAURREA

2001eko urtarrilean EHU/UPVk antolatutako itzulpen-ikastaro batera joan nin-
tzen. Bertan zeuden Filosofia fakultateko bi irakasle ezaguni galdetu nien ea inor
ari zen Euklidesen Elementuak euskaratzen. Baten erantzuna hau izan zen lan
hori, inork euskaratzekotan, nik izan behar nuela; erantzun zuena Agustin
Arrieta izan zen.

Ideia nire buruan sartu eta lo geratu zen, 2002. urtean esnatu zen arte. Buruan
egosten tarte motz bat eman eta gero hasi nintzen lanean. Aitortu beharra dut ez
nekiela inondik inora ere non sartzen ari nintzen. Hamar urte lehenago, N.
Piskunov-en Kalkulu diferentziala eta integrala liburu ezaguna euskaratu genuen
zenbait lagunen artean; beraz, eskarmentu hura izanik, pentsatu nuen, zergatik
ez ekin beste honi? Eta lanean hasi nintzen inori esan gabe. Nire asmoa lana
aurreratzea zen. Gero etorriko ziren argitaratzeko eta abarreko kontuak.

Ideiek eta lanak hartu nindutenean, mingaina askatu egin zidaten, eta fakulta-
teko lankide batzuei egiten ari nintzena azaldu nien. Hara non agertu zen dea-
bruarena egitea gustukoa duen bat. Zergatik euskaratuko duzu Elementuak?
Zeinek irakurriko du Elementuak? Erabilgarria al da Elementuak liburua gaur
egun? Zer etorkizun izango du liburuak? Zer da Elementuak liburua zientziaren
munduan?... Beste irakasle bat eta biok aldeko argudioak ematen saiatu ginen,
eta ez zen erraza izan. Ez dakit konbentzitu genuen, baina ni tematuta nengoen
eta aurrera egin nuen. Handik gutxira, deabrua etorri zitzaidan, sarean dagoen
Euklidesen Elementuak lanaren bertsioarekin eta itzultzen laguntzen duen pro-
grama batekin. Harrezkero beti egon da prest ni laguntzeko eta zirikatzeko.
Deabruak jainkoak baino maiteago ditudalako ote? Deabruak hasieran egin ziz-
kidan galdera haiek hutsaren hurrengoak ziren gero egin zizkidanekin alderatuz.
Nola egin behar nuen itzulpena, hitzez hitzekoa edo moldatua? Nondik itzuli
behar nuen? Nork zuzenduko zuen? Norentzat egingo nuen? ...
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Ez dakit grezieraz. Beraz, ezin nuen jatorrizko hizkuntzatik euskaratu. Horren
ordez, gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak eskuratu nituen, eta horietaz
baliatu naiz. Geroago, Yosu Yurramendik frantsesezko itzulpen askea utzi zidan,
grezierazko testua zuena; hori zalantza batzuk argitzeko erabili dut. Ezin dut
esan lan honen oinarria zein den, gaztelaniazkoa edo ingelesezkoa. Esan beha-
rra dago biak egin direla J. L. Heiberg-ek XIX. mendean bildu zuen grezierazko
testuan oinarrituz. Esango nuke biak berdintsu erabili ditudala, baina, matemati-
karen eta zehaztasunen aldetik, ingelesezkoari gehiagotan begiratu diodala. Biak
alderatu ditut une oro, eta, zalantzazko kasuetan, beste bertsio batzuez ere
baliatu naiz. Bestalde, frantsesezko itzulpena ere eskuratu dut, eta zuzenketak
egiteko eta zalantza batzuk argitzeko erabili dut. Hori ere J. L. Heiberg-en lana-
ren gainean eginda dago. Azkenik, Heiberg-ek aipatu zituen interpolazioak
direla eta, ingelesezko testuari egin diot jaramon. Hiru bertsioetan frantsesezkoa
da, agian, Heiberg-en testua gehien errespetatu duena.

Zer itzulpen-mota egin dut, orduan? Saiatu naiz Euklidesen estilo soilari heltzen,
Euklidesek bere estiloa zuela esan badaiteke. Kontuan izan behar da lehenik,
jatorrizko testua galdu egin zela; bigarrenik, erabili ditudan testuen oinarria
Heiberg-ek bildu zuela iturri desberdinetatik; eta hirugarrenik, nire oinarriak
gaztelania eta ingelesa, eta gero frantsesa, izan direla, eta hizkuntza bakoitzak
bere estiloa duela. Horrek arazo asko sortu dizkit, gaztelaniaren, ingelesaren eta
frantsesaren egitura asko oso antzekoak baitira, eta euskararen egiturekiko oso
bestelakoak. Gainera, hor zegoen deabrua zirikatzen: zergatik ez itzulpen mol-
datua? Orduan, nire barruan ideia bat hasi zen gorpuzten. Liburu hau duela
2.300 urte idatzi zuen Euklidesek. Garai hartan, ez zegoen greziera baturik; dia-
lekto batzuk zeuden: joniarra, doriarra... eta “greziera batua” hastapenetan
zegoen. Bestalde, orduko geometrek ez zituzten, terminologiaren eta adierazpen
sinbolikoaren ikuspuntutik, orain dauzkagun tresnak adierazpen matematikoak
idazteko. Beraz, gaur egun aditu denak nekez ulertuko du liburua lehenengo
begiratuan, edozein hizkuntzatan (hori ere, itzulpen moldatu asko egin izanaren
arrazoia da). 2.300 urte geroago, hemen Euskal Herrian, euskara batua gaztea da
eta ez dago liburu teknikoak euskaraz idazteko ohitura handirik (gehienak, azke-
neko hogei urteotan idatzi dira); beraz, esan daiteke euskara batuak antzeko ara-
zoak dituela terminologiaren eta idazkeraren arloetan; antzekotasun hori dara-
bilkit buruan. Hori al da egin dudan itzulpena egiteko arrazoia? Ez dakit, baina
horrela egin dut.

Argi utzi nahi dut lan hau egin daitezkeen itzulpenen aukera bat baino ez dela,
hau da, testu osoa hartuta edo zati batzuk hartuta beste aukera asko daude hone-
lako lana egiteko, itzulpen moldatua, Heiberg-ek argitaratu zuen edizio kritiko-
aren hitzez hitzeko itzulpena, matematikaren ikuspuntutik itzulpen eguneratua...
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Bestalde, hau lehenengo saio modura ulertu behar da; hots, nik itzulpenari soi-
lik ekin diot. Baina badago lan sakonagoa egiteko aukera. Horra hor J. L.
Heiberg-en, T. L. Heath-en eta B. Vitrac-en lan erraldoiak, non Elementuak lana-
ren itzulpenaz gain Euklidesen eta haren lanaren inguruko azterketa kritikoa
agertzen duten.

Bukatzeko, ezin ditut isilpean utzi lan hau egin dudan bitartean gertatu diren
pasadizoak: 

Itzulpena-lanetan ari nintzela, Alexandrian, 2002ko abenduaren 16an Biblioteka
berria ireki zuten, UNESCOren babespean.

Gero, itzulpena bukatzen ari nintzela, sarean dagoen ingelesezko bertsioaren
katalanezko lehena aurkitu nuen, 2002-2003an egina. Katalanezko bertsioan
agertzen den informazioan datu hau topatu nuen: Donemiliaga Kukulan dago
Euklidesen Elementuak liburuaren lehen inpresioaren lehenengo edizioaren
kopia bat (Erhard Ratdolt, Venezia, Giovanni Campanoren itzulpena, 1482);
2003ko azaroan izan nintzen han eta nire eskuetan izan nuen liburua.

Azken zuzenketak egiten ari ginela, Porto-n, liburu zaharren denda batean
Elementuak liburuaren portugesezko lehen bertsioa aurkitu eta eskuratu nuen
(João Angelo Brunelli, Lisboa, Commandino-ren bertsioaren I-VI, XI eta XII libu-
ruak, 1768).

Aurkikuntza horrek akuilaturik, gaztelaniazko bertsioren baten bila sartu nintzen
sarera; eta Madrilgo liburu zaharren denda batean ale bat aurkitu eta eskuratu
nuen (Sebastian Fernandez de Medrano, Anberes, I-VI eta XI eta XII liburuak,
1728).

Horiek guztiak zer dira, txiripa edo deabrukeriak?

IRAKURLEARI LAGUNTZEN

Sarrerako testuetan eta oin-oharretan hitz hauek aurki ditzakezu:

– editio princeps: inprimatu den lehenengo edizioa.

– interpolazio: eskuizkribu zahar baten testuan sartutako hitzak edo esaldiak.

– iruzkin (comentario/commentary/commentaire): lan bati buruz egiten diren
azalpenen eta oharren multzoa.

– ohar (escolio/scholium/scholie): testu bati jartzen zaiona azaltzeko.
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– palinpsesto: lehen idatzia ezabatu eta gainean beste testu bat idatzi den per-
gaminozko eskuizkribua.

Badakit hitzez hitzeko euskaratze honek irakurleari, adituei eta, are gehiago,
aditu ez direnei arazoak sortuko dizkiona, baina, alde batetik, “jatorrizko” tes-
tuak duen/zuen egitura dialektikoari heldu nahi izan diot; bestetik, Euklidesek
erabili zuen estiloa gorde nahi izan dut.

Testuaren gogortasuna leuntzeko gomendio batzuk eman nahi dizkizut:

– Esan badaiteke, irakurleari irakurketa joko gisa har dezala gomendatuko
nioke, saia dadila asmatzen zer esan nahi duen enuntziatu bakoitzak.

– Testua irakurtzen duzunean, irudia aldean izan ezazu beti; irudia laguntzaile
aparta da proposizioetan esaten dena ulertzeko, baita esaten dena egiazta-
tzeko ere; izan ere, irudiak proposizioetan esaten denari zehatz-mehatz
jarraituz egin ditut.

– Proposizioen enuntziatu batzuek ulertezinak dirudite. Bi aldiz irakurri ondo-
ren jo frogapenetara; hor aurkituko dituzu ulertzeko behar dituzun elementu
guztiak.

– Euklidesek datuak (puntuak, segmentuak, triangeluak...) zerrenda batean
ematen zituen, komen bitartez bakarrik banatuta. Batzuetan, bi zerrenda
agertuko dira, eta ondoz ondo joango dira euskaraz; bi zerrenden artean nik
lehenengo zerrendari dagokion hitza jarri dut, jatorrizko testuan ez badago
ere.

– Horrez gain, askotan, elementuak zerrenda batean agertzen dira, banaka
hartu beharko balira bezala, baina elementuen batura modura ulertu behar
dira. Beste batzuetan, ordea, datu bakoitza bere aldetik doa. Esate baterako,
“EAB, EBA angeluak EABren bikoitza dira” esaldian hau ulertuko dugu: “EAB, EBA

angeluen batura EAB angeluaren bikoitza da”.

– Oin-oharretan (H), (P) eta (V) idatzi ditut informazioa nondik atera dudan
adierazteko, Health-en, Puertas-en edo Vitrac-en itzulpenetatik, hurrenez
hurren.

– Aristotelesen Metafisika lana batzuetan agertzen da testuan. Hortik ateratako
testuak euskarazko bertsiotik atera ditut, nahiz eta itzulpen hori eta hau gai
guztietan bat etorri ez. Esaterako, hemen ‘elementu’ eman duguna han ‘osa-
gai’ eman zuten. Herodotoren Historiak lanaren aipamen bat ere agertu da,
eta berdin egin dut.
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Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet lan honekin lagundu didaten guztiei:

Jose Ramon Etxebarriari, lan gogorrena bere gain hartu duelako eta bere egoe-
ran leku bat eskaini diolako. Aitortu behar diot, batzuetan, nire burugogorkeriak
bere gomendioa gainditu egin duela, eta ez dudala kontuan hartu bere iradoki-
zuna, baina benetan oso lagungarria izan da. Besteak beste, testua leuntzen eta
euskalduntzen lagundu du. Badakit lan neketsua egin duela, eta hori ez dago
ordaintzerik.

Deabru zirikatzaileari, Xabier Artolari, bera gabe ez nukeen indarrik izango eta
lan hau burutzeko; laguntza eskatu diodanean nire alboan egon da beti.
Xabierrek bultzatu ninduen Porto-ko liburudenda hartan Elementuak liburuaz
galdetzera; eta ez dut zalantzarik bera ni bezainbeste poztu zela liburua aurki-
tzeaz.

Agustin Arrietari, ideiaren jatorria eta liburuaren hasiera izan delako, eta nire
asmoaren berri izan zuenean ni animatzeko zalantzarik izan ez zuelako.

Cristina Lasari eta Javier Alonsori, grezierazko hitzak ongi emateko ezinbesteko
laguntza eskaintzeagatik; eta baten bat ongi idatzita ez badago, neuri egotz ieza-
dazu okerra, eta ez haiei.

Elhuyar Fundazioari, berriro ere nire lan bat, nire “bitxikeriak” onartuz, argitara
eman duelako.
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EUKLIDESEN ELEMENTUAK: FROGAREN ERRESUMA

Agustin Arrieta Urtizberea

Logika eta Zientziaren Filosofia saila (EHU)

ILCLI

Euklides (K.a. III. mendea) matematikari grekoa dugu. Ez dago informazio gehie-
girik hari buruz. Batetik, jakin badakigu Platonen ikasleak baino gazteagoa eta
Arkimedes baino zaharragoa zela (Platon K.a. 347. urtean hil zen; Arkimedes,
ordea, K.a. 287an. Aristoteles, besteak beste, Platonen ikaslea izan zen).
Bestetik, Alexandrian irakasle izan zen. Euklidesen lan nagusia da idazki honen
bitartez aurkeztu nahi duguna, Elementuak izeneko lan erraldoia.

Euklidesen Elementuak arrazonamendu zehatzaren eta zientifikoaren eredua
izan da bi mila urtez, eta, segur aski, bibliografia zientifikoaren barruan testurik
klasikoena da. Bertan geometriaren gaineko ezagutza modu antolatuan aurkez-
ten zaigu, 'axiomatikoa' deritzan moduan, hain zuzen ere. Geroago ikusiko
dugunez, antolamenduak berak zeresan ugari eman du. Dena den, idazki hone-
tan, eta izenburuak dioen eran, froga kontzeptua izango da ardatz nagusia.
Eztabaidak eztabaida, froga kontzeptua eta, harekin lotuta, dedukzio (eta
dedukzio-sistema) kontzeptua Euklidesen geometrian gorpuzten dira, eta geroz-
tik ezagutza zientifikoaren berezko ezaugarriak mugatu dituzte.

1 ZER DA FROGATZEA?

Gertakari baten gainean edo egia batez pertsona bat konbentzitu nahi dugunean
estrategia desberdinei hel diezaiekegu. Alabaina, arrazoimenak agintzen digu
argudiatzea dela estrategiarik egokiena. Grezian, K.a. III. mendean, argudiatzeko
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era desberdinei buruzko gogoetak abian jarri ziren. Hau da, argudiatzeaz gain,
argudiatzeari berari buruzko teoriak lehenengo aldiz plazaratu ziren. Eta froga-
tzea, azken buruan, argudiatzeko modu bat da, eta, bidenabar, besteak konben-
tzitzeko baliabide bat. Grezian, bada, zenbait faktore txirikordatu ziren,
Euklidesen Elementuaken froga kontzeptua gorpuztea ahalbidetu zutenak. Alde
batetik, esan bezala, filosofian eta dialektikan interes nabarmena zegoen besteak
konbentzitzeko estrategietan, eztabaidetan jendea trebatzeko metodoetan eta
argudiatzeari buruzko teorietan. Testuinguru horretan koka daiteke, esaterako,
logikaren (zuzen argudiatzeari buruzko teoriaren) sorrera. Bestetik, matematikak
bazuen garapen-maila altu bat. Geometriaren lehenengo arrastoak Babilonian
eta Egipton jaso baziren ere eta lurralde horietan geometria, izenak berak dioen
eran, helburu praktikoei begira sortu bazen ere, Grezian erdietsi zuen frogazko
zientziaren izaera. K.a. III. mendean froga kontzeptuak bere urratsak emanak
zituen, eta jada frogatzeko zenbait estrategiak bereganatua zuten estatus egon-
kor bat matematika-lanetan. Esaterako, eta paradigmatikoki, absurdora erama-
tea. Hortaz, matematikan frogatzearen praktika bat sendotzen ari zen bitartean,
dialektikan eta filosofian begirada eztabaidetara eta eztabaidetan erabil daitez-
keen argudiatze-estrategietara lerratu zen. Ikuspegi orokor horren testuinguruan
froga kontzeptuari berari buruzko gogoetak bultzatu ziren.

Haatik, zertan datza frogatzea?

Aristotelesen Aurreneko analitikoak izeneko testua da logikaren historietan
aipatzen den lehenengoa. Argudiatzeko modu zuzenetan arakatzen du logi-
kak. Haatik, aipatutako testu horri behako bat luzatzen badiogu, berehala iku-
siko dugu Aristotelesek lehenengo lerroetan iragartzen digula testu hori froga
kontzeptuari buruzkoa dela. Aristotelesek berak ematen digu bidea gertakari
hori ulertzeko: frogatzea zertan den aztertu aurretik beharrezkoa da aztertzea
zertan den argudiatzea, frogak argudio motak baitira. Zuzen argudiatzea
(Aristotelesen hitzetan: syllogismós) hauxe da: premisa batzuetatik abiatuz,
ezinbestean ondorioztatzen dena finkatzea. Ildo horretan, Aristotelesen logi-
katik kanpo gelditzen dira, esaterako, indukziozko argudioak, berorietan pre-
misen eta ondorioaren arteko lotura ez baita ezinbestekoa. Izan ere, induk-
ziozko argudioetan premisak egiazkoak izatea eta ondorioa, ordea, faltsua
izatea gerta daiteke, indukziozko argudioa, zentzuren batean, zuzena izan
arren. Beraz, dedukziozko argudio zuzenak interesatzen zaizkio Aristoteles
logikariari. Hona hemen adibide garden bat: zakur guztiak arrainak dira,
arrain guztiak ugaztunak dira; hortaz, zakur guztiak ugaztunak dira. Esan
bezala, dedukziozko argudio zuzen horretan ezinezkoa da bi premisa horiek
egiazkoak eta ondorioa faltsua izatea. Hori da, bada, logika aristotelikoaren
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esparrua. Dena dela, Aristotelesek zenbait lekutan esaten digu frogak deduk-
ziozko argudio zuzenak direla, baina ezaugarri bereziak dituzten argudioak.
Are gehiago, frogak izango dira zientzian erabiliko diren argudioak. Zientziari
buruzko Aristotelesen ikuspegia Ondorengo analitikoak izeneko testuan ager-
tzen da.

Zein dira frogazko argudioen ezaugarriak?

Aristotelesek esaten digunez, frogetan premisak egiazkoak dira, baita ondorioa
bera baino funtsezkoagoak ere. Horrenbestez, gorago aurkeztu dugun deduk-
ziozko argudio zuzena ez da froga bat, besteak beste premisak faltsuak direlako,
hau da, zakurrak arrainak ez direlako.

Aristotelesen ikuspegian, egiazkoa den zerbait, O eman dezagun, frogatu nahi
baldin badugu, gutxienez, hiru urrats hauek eman behar ditugu:

(i) Eraiki dedukziozko argudio zuzen bat, non ondorioa O bera den.

(ii) Argudio horretako premisek egiazkoak izan behar dute.

(iii) Premisa horiek ondorioa bera baino funtsezkoagoak izan behar dute.
Izan ere, ezaugarri epistemologiko bat behar dute, hau da, ondorioak dioena
azaltzeko gaitasuna izan behar dute. Premisek, azken buruan, ondorioa fro-
gatu behar dute.

Demagun norbaitek baleak ugaztunak direla frogatzea eskatzen didala.
Demagun nik honako hau erantzuten diodala: baleak ugaztunak dira; beraz,
baleak ugaztunak dira. Garbi dago dedukziozko argudio zuzena eraiki dudala
(egia esan, adibide zehatz horrek, Aristotelesen ikuspegian, ez luke beteko lehe-
nengo baldintza. Dena dela, arazo hori alde batera utziko dut idazki honetan).
Garbi dago premisa egiazkoa dela. Hortaz, (i) eta (ii) betetzen dira. Hala ere,
Aristotelesek ez luke onartuko argudio hori froga gisa, (iii) baldintza betetzen ez
delako. Garbi dago (iii) baldintza horrek hartzen duela bere baitan edozein fro-
gak izan behar duen ezaugarri epistemologikoa. Premisak funtsezkoagoak dira
ondorioa baino; ondorioa azaltzeko gaitasuna izan behar dute; ondorioa baino
nabariagoak ere izan behar dute.

2 GEOMETRIAREN AURKEZPEN AXIOMATIKOA

Azken buruan, frogatzea zuzen argudiatzea da, eta frogak berak, halaber, ondo-
rioaren azalpena eman behar digu, ezagutzaren ikuspegitik egokia den azal-
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pena, hain zuzen ere. Froga baten aurrean ondorioaren egiaz konbentziturik
geratzen gara. Edo, behinik behin, hori da helburua.

Zerbait frogatu nahi dugunean aipatu baldintzak betetzen dituzten premisak jarri
behar ditugu mahai gainean. Baina, premisak ere frogatu behar al dira? Arazo
horri heldu zioten zenbait eszeptikok ezer frogatzerik ez dagoela justifikatzeko,
frogak berak etenik ez duen bidean sartzen delako: O frogatzeko, P1 premisa
gisa onartu behar da eta frogatu behar da; P1 frogatzeko, P2 premisa gisa onartu
behar da eta frogatu behar da,... Eszeptikoak Oren frogarik ez dagoela burutze-
rik ondorioztatzen du.

Kontua da bide hori etetea badagoela, frogazko eraikinean, oinarri gisa, frogae-
zin batzuk finkatzen baldin baditugu. Hortaz, frogak kateatu egiten dira: jada
frogatutakoa beste zerbaiten frogan erabil daiteke premisa gisa, baina badaude
proposizio batzuk frogatzeko prozesuaren mugan daudenak, frogaezinak, hain
zuzen ere.

'Elementuak' (stoikheîa) hitzak arestian azaldu dugun prozesuari erreferentzia
egiten dio. Elementu bat, azken buruan, frogazko eraikinean funtsezko zeregina
duen proposizioa da, edo beste proposizio bat frogatzeko erabiltzen dugulako
edo, zentzu orokorrago batean, eraikin osoaren oinarrian dagoelako.

Euklidesen Elementuak lanaren hasierari begirada bat luzatzen badiogu, bertan
proposizioen zerrenda bat agertzen zaigula antzemango diogu, gorago deskri-
batu dugun funtsezko zeregina, zentzurik orokorrenean, egiten duten proposi-
zioen zerrenda, hain zuzen ere. Izan ere, proposizio horiek, antza, frogazko
eraikinaren oinarria osatzen dute. Ildo horretan, Elementuak sistema axiomati-
koen aitzindaria dela esaten da. Oinarri horiek hiru taldetan banatuta daude:
definizioak (hóroi), postulatuak (aitémata) eta nozio agizkoak (koinaì énnoiai).
Egia esan, postulatuak eta nozio agizkoak dira benetako axiomak.
Definizioetan objektu geometrikoak definitzen dira: puntua, zuzena, zirkulua,
gainazala,... Nolabait, definizioen bitartez, testu horretan aztertuko den gaia-
ren aurkezpena egiten da, kasu honetan geometrian dauden objektuak defini-
tuz edo objektu horiek zer diren esanez. Ondoren postulatuak datoz. Horiek
dira frogazko eraikinaren frogaezinak, geometriari dagozkion berariazko fro-
gaezinak. Jarraian, nozio agizkoak. Horiek ere frogaezinak dira, baina ez bera-
riaz geometriari dagozkionak. Erabat orokorrak dira, geometrian eta beste edo-
zein teoriatan erabilgarriak, eta, horrenbestez, berorietan ez dira objektu geo-
metrikoak aipatzen, gauzak, zentzurik orokorrenean, baizik. Elementu horieta-
tik abiatuz, frogazko tresneria abian jartzen da, eta horrela banan-banan pro-
posizio berriak frogatzen dira.
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3 GEOMETRIA EUKLIDESTARRA ETA EZ-EUKLIDESTARRA

Seguru asko Euklidesek proposatu zuen 5. postulatua da gehien aipatu dena.
Aristotelesek zioenez, frogaezinek edo axiomek berez nabariak (edo teoremak
baino nabariagoak) izan behar dute. Alabaina, 5. postulatuak talka egiten du
eskakizun horrekin, haren formulazioa konplexua baita, gainerako postulatuekin
alderatuz gero bederen. Ezaugarri hori dela eta, matematikari asko saiatu ziren
5. postulatu hori gainerako postulatuak erabiliz frogatzen. Saialdi horien emai-
tza bakarra porrota izan zen. Hala ere, XIX. mendearen lehenengo laurdenean,
Bolyai eta Lobatxevski matematikariek, independenteki, ez-euklidestarra den
geometria kontsistentea eraiki zuten. Geometria horretan axiomen multzoan 5.
postulatua sartu beharrean, haren ukazioa hartu zuten aintzat.

Horrela, geometria dela eta, matematikariak egoera berri baten aurrean zeu-
den: bi geometriak (egia esan, bi baino gehiago) zituzten aukeran, biak kon-
tsistenteak, hau da, beren baitan kontraesanik ez zuten geometriak. Berehala
sortu zen eztabaida: zein da egiazko geometria? Matematikari eta filosofo
batzuen ustez erantzuna garbia zen: geometria euklidestarra da benetako geo-
metria, espazioa den bezala deskribatzen duen geometria Euklidesen geome-
tria baita. Ez-euklidestarra, ordea, eraikin edo hezurdura koherente bat da, bes-
terik ez. Azken buruan, espazioarekin zerikusirik ez duen joko logiko bat.
Beste batzuen iritziz, Gauss eta Lobatxevski haien artean, esperientzia da epai-
lea; alegia, zientzia enpirikoetan gertatzen den bezalaxe, esperimentuek eta
behaketek erabaki beharko dute zein den benetako geometria; berez bederen,
bi geometria horiek egoera berean daude. Eztabaida horretan sakontzea gure
helburuetatik kanpo geratzen da. Dena dela, esan beharra dago, ondorio gisa,
geometriaren gaineko zenbait uste kolokan jarri zirela, eta, bidenabar, axio-
matismoa ulertzeko beste modu bati ateak zabaldu zitzaizkiola. Hilbert-ek
(Grundlagen der geometrie, 1899) proposatu zuen ikuspegia aldaketa horien
islarik aipagarriena da. Axiomatismo modernoaren sorreran gaude. Euklidesen
axiomatismoan axiomek esanahi intuitibo zehatza dute, definizioek mugatzen
duten esanahia, hain zuzen ere. Areago, axiomak egiazkoak dira, berez, erre-
ferentziatzat hartzen den espazioan. Gainera, axiomak ondorioak (edo teore-
mak) baino funtsezkoagoak eta nabariagoak dira. Aitzitik, zenbaitetan hilber-
tarra deitzen den axiomatismo modernoa beste printzipio batzuen inguruan
gauzatzen da:

(i) 'Zuzen', 'puntu' eta abarreko terminoek ez dute berezko esanahirik.
Sistema axiomatiko osoaren interpretazioaren arabera mugatzen da haien
esanahia.
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(ii) Nabaritasunak ez du inongo eginkizunik axiomatismo modernoan. Are
gutxiago axiomak teoremetatik bereizteko.

(iii) Sistema axiomatiko osoaren zenbait ezaugarri formal gailenduko zaizkie
aipatu ditugun ezaugarri euklidestar-intuitiboei. Kontsistentzia, esaterako,
ezaugarri horietako bat da. Hortaz, kontua ez da, esaterako, ea sistema axio-
matikoa egokitzen den aldez aurretiko intuizio batera, baizik eta ea sistema
hori kontsistentea ote den. Kontsistentzia dela eta, geometria euklidestarra
eta ez-euklidestarra parean daude.

Filosofoen eta zientzialarien artean eztabaida mamitsuak izan dira egoera horren
aurrean. Batzuek honako hau esan dute: geometria euklidestarra eta ez-
-euklidestarra gertakariak kokatzeko eta azaltzeko hizkuntza desberdinak direla,
baina, azken buruan, geometria batean koka eta azal daitekeena bestean ere bai.
Ez dago, beraz, benetako edo egiazko geometriarik. Hori bai, aztertzen ari garen
esparruaren arabera, gerta daiteke geometria bat bestea baino erosoagoa izatea.
Erosotasunari begira, bada, geometria bat bestea baino egokiagoa izan daiteke.
Geometriak tresnak baino ez dira; ez du zentzurik ea zein den benetako geo-
metria galdetzeak. 'Konbentzionalista' izena duen ikuspegi horrek kontra egiten
dio tradizioan nagusia izan den ikuspegiari. Ikuspegi horren arabera, geometria
bakar batek izan behar du egiazkoa. Ez da posible kontraesankorrak diren geo-
metriak aldi berean egiazkoak izatea. 'Bietako batek egiazkoa izan behar du, eta
besteak faltsua', hori da Frege (1848-1925) matematikari eta filosofoaren leloa.
Ezaguna da Fregek geometriari dagokionez bat egiten duela ikuspegi tradiziona-
laren ordezkaritzat jo daitekeen Kantekin. Halaber, Frege Hilberten ideia berri-
tzaileen aurkaria dugu.

Bertrand Russellek bere Filosofiaren arazoak liburuan honela deskribatzen du
egoera berria: “Sen onak beharrezkotzat hartzen dituen eta, lehenagotik, filoso-
foek beharrezkotzat hartzen zituzten Euklidesen axiometako batzuei buruz jakin
badakigu haien ageriko beharrezkotasuna espazio errealarekin dugun hurbilta-
sunetik eratortzen dela, ez, ordea, apriorizko inolako funts logikotik. Zenbait
mundu irudikatuz, non axioma horiek faltsuak diren, matematikariek logika era-
bili dute beren burua sen onak dituen aurreiritzietatik askatzeko eta gu bizi garen
espaziotik bereizten diren —batzuk gehiago, besteak gutxiago— espazioen ahal-
bidea erakusteko. Guk neur ditzakegun distantziak kontuan hartuz, espazio
horietako batzuen eta espazio euklidestarraren arteko aldea txikia da, eta beha-
ketaren bitartez ezinezkoa da gure espazio erreala euklidestarra edo beste mota
horietakoa ote den jakitea. Hortaz, egoera erabat aldatu da... Orain, logikak,
esperientziatik harantzago, zenbait espazio mota aurkezten ditu ahalezkoak
balira bezala, eta esperientziak, partzialki bakarrik, haien arteko erabakia har-
tzen du. Hortaz, denari buruzko ezagutza uste baino murritzagoa bada ere, izan
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daitekeenari buruzko ezagutza izugarri areagotu da. Murru estuetan preso sen-
titu beharrean, non txoko eta bazter guztiak mia daitezkeen, ahalbide askeak
dituen mundu ireki batean ikusten dugu geure burua, ... (Filosofiaren arazoak,
171).

Ikusten denez, espazioari buruzko oinarrizko eztabaidak piztu dituzte geometria
ez-euklidestarrari nahiz axiomatismo berriari lotutako ikuspegiek. Eta suak bizi-
rik dirau.

4 ELEMENTUAK: EGITURA ETA EDUKIA

Testua 13 liburutan banatuta dago. Oro har, liburu bakoitzaren hasieran zenbait
definizio aurkezten dira, eta jarraian proposizioak frogatzen dira, aldez aurretik
frogatutako proposizioez baliatuz eta prozedura logikoak eta grafikoak erabiliz. Bi
proposizio mota dago: problemak eta teoremak. Problemetan objektu geometri-
koak eraikitzen dira, eta teoremetan, ordea, objektuen propietateak eta erlazioak
finkatzen dira. Problema bat burututakoan 'eta hauxe da egin behar genuena' esal-
dia agertzen zaigu; teoremen kasuan, berriz, 'eta hauxe zen frogatu behar zena'.

Lehenengo lau liburuetan geometria lauaren oinarrizko teoria garatzen da.
Hurrengo bietan proportzioen teoria orokortua. Zazpigarren liburutik bederatzi-
garrenera aritmetika da gai nagusia. Hamargarrena dugu, adituen eta interpreta-
tzaileen ustetan, buruhauste nabarmenenak sortu dituena. Bertan elkarneurgaiz-
tasunaren auzia jorratzen da, baita zuzen irrazionalena ere. Azkeneko hiru libu-
ruek espazioaren geometriaz dihardute.

5 ELEMENTUAK EUSKARAZ

Ikusi bezala, bibliografia zientifikoaren barruan Euklidesen Elementuak testu kla-
sikoa da. Patxi Angulo matematikariaren eskutik euskal mundura iritsi zaigu, eta,
zalantzarik gabe, eskertzekoa da. Egin duen lana, testua bera bezala, erraldoia
izan da. Itzulpena ez da zuzenean grekotik egin. Ene iritzi apalean, matemati-
karia izatea, grekoa eta euskara menderatzea eta testu zientifiko klasikoetan inte-
resaturik egotea ez da ohiko konbinazioa, litekeena bada ere. Gaztelaniako,
ingeleseko eta frantseseko itzulpenak baliatu ditu, eta matematikaria den hei-
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nean arreta handia paratu du testu honen edukiaren xehetasun guztietan, alegia,
froga guztietan.

Karta guztiak agerian daude, eta irakurleak beti dauka epaia egiteko eskubidea
eta aukera. Neronek neurea egina daukat: mila esker Patxi.
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HIRUREHUN URTE ATZERA

Euklides lanean ari da Alexandriako Museoaren Bibliotekan; bere lan nagusia,
Elementuak, ari da biltzen. K.a. 300. urtea da, gutxi gorabehera, eta Ptolomeo I.a
Soter da Egiptoko nagusia.

Ptolomeo Alexandro Handiaren jeneraletako bat da. K.a. 323 urtean, Alexandro
hil bezain pronto, bere jeneralek banaketa antolatuko dute; lehenengo akor-
dioan inperioa bitan banatuko dute: Perdikas eta Leonato printzearen,
Alexandroren seme-alaba jaiotzekoaren, tutoreak izango dira, eta Asiako erre-
geordetza hartuko dute; Mazedonia eta Grezia Antipatrok eta Kraterok hartuko
dituzte. Infanteria ados ez dagoenez gero, banaketa berriz egingo dute: Perdikas
eta Meleagro jaioko denaren tutoreak izango dira, eta Kratero Filipo III.arena,
Alexandroren anaiarena; Perdikasek satraperriak banatuko ditu: Egipto
Ptolomeori, Trazia Lisimakori, Helespontoko Frigia Leonatori, Kapadozia
Eumenesi, Frigia, Lizia, Panfilia eta Psidia Antigonori, Media Pitoni, Lidia
Menandrori, Karia Asandrori, Siria Laomedonte eta Babilonia Arkonteri, eta
Seleukok hetairoen (lagunen), nobleen, agintea hartuko du. Horiek izango dira
antzezle nagusiak, diadokoak deituak, hurrengo 23 urteetan zehar.

Berehala hasiko dira altxamenduak, eta hurrengo urteetan elkarren kontra borro-
katuko dira inperioaren zati bat eskuratzearren. Tartean sartuko dira, edo sartuko
dituzte, hiri-estatuak, Mazedonia, Alexandroren ama Olinpia eta emazte Roxana.
Bukaerarik gabeko gudetan hilko dira eta erailko dituzte diadokoak banan-banan;
baina hildakoen oinordekoek ere bere lekua hartuko dute. Lehenengo altxamen-
duetan Antipatrok, Kraterok, Leonatok, Antigonok eta Ptolomeok koalizioa
egingo dute, alde batetik; bestetik, Eumenes eta Perdikas daude. Leonato Grezia
aldean hilko da eta Perdikas Pitonek eta Seleukok erailko dute Egipton; bi urte
pasatuak dira Alexandroren heriotzatik. Armada Triparadison, Sirian, bilduko da
eta inperioa berrantolatuko du: Antipatrok erregeordetza eskuratuko du, Eumenes
traidore izendatuko dute eta bere satraperria Nikanorri emango diote, Ptolomeok
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Egipto eta Zirenaika hartuko ditu, Seleukok Babilonia, Arrideok Helespontoko
Frigia, Antigonori zeukana eta armadaren buru izatea egokituko zaio, Klitok
Lidia, Pitonek Media, Antigenesek Susiana; Antipatro Mazedonian geratuko da bi
erregeekin eta, Asian, Antigono utziko du buru.

Ez dira, ordea, gauzak baretuko. Antigono hasiko da, edo segituko du, borrokan;
baina ez da bakarra izango. Kasandro, Antipatroren semea, eszenara sartuko da,
aita hil baino lehen Mazedoniaren oinordekotza Poliperkonteri eman baitio.
Olinpia, Filipo eta bere emazte Euridize, Roxana eta bere seme Alexandro, ere
agertzen dira eszenan, baina galtzaileen papera egokituko zaie. Olinpiak Filipo
eta Euridize erailko ditu; Kasandrok Olinpia eraildakoen lagunen esku utzi eta
Roxana eta semea giltzapetuko ditu. Orain, K.a. 316. urtean, gutxi gorabehera,
inperioa hirutan banaturik dago: Kasandrok Mazedonia eta Grezia ditu,
Antigonok Asiako satraperriak eta Ptolomeok Egipto eta Zirene.

Hurrengo ekitaldietan, Seleuko agertuko zaigu satrapak matxinatzen
Antigonoren kontra. Ptolomeo bi aldiz hasiko da borrokan, baina paper itsusia
egokitu zaio, eta atzera egingo du bere babeslekura, Egiptora; Antigonok eta
bere seme Demetriok Greziako eszenatokian jokatuko dute demokraten alde eta
Kasandroren aurka; bitartean, Seleukok Babilonia eskuratu du. K.a. 311. urteko
banaketa berrian, Antigonok Asia mantentzen du, Lisimakok Traziako satrape-
rria, Ptolomeok Egipto eta Txipreko protektoratua, Kasandrok Mazedoniako erre-
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geordetza; Antigonok, zeharka, bakea, Seleuko itunean ez sartzea eta hiri gre-
ziarren askatasuna lortu ditu.

Hurrengo ekitaldian, Roxana eta bere semeari papera bukatu egingo zaie,
Kasandrok erailko dituenean, K.a. 310.ean Seleukok bereari eusten dio
Antigonoren aurrean. Ptolomeo berriro saiatuko da Mediterraneoko kostaldea
bereganatzen, eta berriro egingo du porrot, baina Egipto betiko izango du salbu.
Demetriok Kasandro bota egingo du Atenastik, eta horrekin batera, Demetrio
Falerokoak, azken hamar urteetan Atenasko gobernadoreak, alde egin beharko
du. K.a. 302. urtean Korintoko Liga berria eratuko du; baina Kasandrok,
Lisimakok eta Seleukok aurre egingo diote. Urtebete geroago, Ipsoko gudan,
Frigian, Antigono hilko da; Antigonoren erresuma banatu egingo da: Seleukok
Armenia, Kapadozia, eta Siria hartuko ditu, zeukan Babiloniarekin batera;
Kasandroren anaia Plistarkok Karia eta Zilizia eta Lisimakok Asia Txikiko gaine-
rakoa; Ptolomeo banaketatik at geratuko da; Demetrio Efeson babestuko da eta
Tiro, Sidon eta Txipre mantenduko ditu.

Hamaika urtean lortuko du Alexandrok inperio bat konkistatzea; hogeita hiruan
haren jeneralek elkar hiltzea lortuko dute. Hamaika urtean mazedoniarrek lider
bat izango dute, eta horri itsuki jarraituko diote, garaiko abenturarik harriga-
rriena izango den hartan.

K.a. 356. urtean Filipo II.aren seme Alexandro jaioko da; 16 urte dituela,
Mazedoniako erregeorde izendatuko du aitak, eta 18 urterekin parte hartuko du
Keroneako gudan, K.a. 338. urtean. K.a. 336. urtean tronura igoko da; lehenbizi,
Mazedoniako mugak salbu utziko ditu; gero, Liga Panhelenikoaren jeneral guz-
tiahaldunaren izendapena lortuko du, eta, azkenik, bere abenturari ekingo dio,
Antipatro Mazedoniako erregeorde utzita. K.a. 334. urtean, Helesponto itsasar-
tea gurutzatzen duenean, hamaika urteko abentura erraldoia hastear da.

K.a. 334. urtean bertan borrokatuko dira pertsiarrekin lehen aldiz, baita irabazi
ere; Graniko izango da guda-gunea. Ondoren, itsas armada etxera bidaliko du;
ez dago atzera egiterik. Asia Txikian ez da guda gehiagorik egingo; Gordion,
korapiloarenean, jarriko du kanpamendua. Hurrengo gudan, Alexandro eta Dario
III.a Kodomano izango dira aurrez aurre, K.a. 333. urtean eta Isos antzokian.
Mazedoniarrak pertsiarren kanpamentuan sartuko dira, eta Darioren ama, emaz-
tea eta alabak hartuko dituzte preso, Dariok berak alde egiten duen bitartean.

Alexandro ez da erregearen atzetik joango, ez; kostaldetik, hegoaldera abiatuko
da; Egipto du helburu. Bideko hiri batzuk hartzeko aukera ez du galduko, hala
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ere: Arados, Biblos eta Sidon errenditu egingo dira eta Tiro, “adoretsu” esaten
den bezala, eusten saiatuko da, eta suntsituta bukatu. Egipton, Alexandrok eto-
rri, ikusi eta irabazi egingo du, beste erromatar hark baino hirurehun urte lehe-
nago. K.a. 332. urtean Alexandria eratuko du eta 331. urtean Egipto utzi egingo
du Darioren bila joateko.

Oraingoan, Gaugamelan egingo dute topo elkarrekin bi armadek; berriro ere mazedo-
niarrei egokituko zaie irabazleen papera, eta Dariori alde egitekoarena, Kurdistanera
orain. Berriro ere, Darioren atzetik joan beharrean, bereari eutsiko dio Alexandrok;
Babilonia, Susa, Pertsepolis konkistatuko ditu, eta, pertsiarren ekintza baten mende-
kuz, Xerxes I.aren jauregia erretzeko denbora ere hartuko du. Gero, Ekbatana-ra abia-
tuko da Dario harrapatzeko asmoz; baina, berandu helduko da. Hor, tropa greziarrak
etxera bidaliko ditu; asko, hala ere, mertzenario gisa geratu egingo dira. Irango lurre-
tatik ibiliko da Alexandro Darioren atzetik, eta Hekatonpolisen harrapatuko du, baina
hilda, Baktrianako satrapa Besok preso hartu eta erail egin baitu, K.a. 330. urtean;
Alexandrok Pertsiako herri guztien erregetzat hartuko du bere burua.

Hemen hasiko da abenturaren alderik bitxiena; mazedoniarrak eremu ezezagu-
netan sartuko dira; abenturak, konkistaren eiteaz gain, aurkikuntzena ere izango
du; datu geografiko asko bilduko dituzte, geroago Eratostenesek erabiliko ditue-
nak: Aria (Herat), Etimandro ibaia, Arakosia (Kandahar), Hindu-Kush mazizoa,
Bukhara herria, Marakanda (Samarkand), Yaxartes ibaia (K.a. 329). Abentura
neketsu egingo zaie mazedoniarrei, eta konplotak egiteko eta nerbioak galtzeko
aukera ere izango dute, abentura on guztiek behar duten bezala. Alexandrok
Filotas eta bere aita Parmenion erailko ditu, konplota dela eta; beste liskar
batean Klito laguna hilko du Alexandrok berak.

K.a. 327. urtean Indiaren konkista hasiko da; Aornosetik pasatu ondoren,
Hidaspes ibaiaren aldean, Poros printzearekin borrokatuko dira, eta berriro gai-
lenduko dira, baina azkeneko garaipena izango da; izan ere, Hifasis ibaira hel-
tzen direnean, soldaduek jarraitzeari uko egingo diote eta Hidaspesera itzuliko
dira. Hortik Patalara ibaitik eta ibaiaren ertzetatik joango dira eta bederatzi hila-
bete beharko dituzte. Armada hirutan banatuko dute: Nearkok Eufrates ibaiaren
bokalea bilatuko du itsasoz; armadaren zati bat Arakosiara abiatuko da
Krateroren agindupean; Alexandrok Gedrosia gurutzatuko du; Karmanian,
Ormuztik gertu, elkartuko dira Alexandro eta Nearko; K.a. 324. urtearen hasie-
ran helduko da Alexandro, orain bai, Handia Pasagardera; inperio pertsiarraren
jaun bezala helduko da, Helespontotik Hifasisera, Kaukasotik Nubiara: Lidia,
Frigia, Kapadozia, Egipto, Siria, Media, Partia, Aria, Arakosia, Baktriana,
Sogdiana, Gandara, Indus ibaia, Gedrosia, Karmania, Pertsia, Babilonia.

Susan, Alexandro, nagusi mazedoniar asko eta soldadu asko emakume noble
pertsiarrekin ezkonduko dira; K.a. 324. urteko jaialdi olinpikoan irakurriko da
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Alexandroren xedapena erbesteratuak herriratzeko; beste xedapen batean gre-
ziarrei jainko bezala gur dezaten eskatuko die; Babilonian, Arabia indarrez har-
tzeko plana prestatzen ari denean, hilko da Alexandro K.a. 323. urtean, 33 urte
dituelarik; hamaika urte igaro dira Helesponto gurutzatu zuenetik.

Oso azkar bizi izan da Alexandro; 33 urterekin goia jo du, baina ez du bere
lanaz gozatzeko aukera izan. Alexandroren abentura hori ezinezkoa izango zen,
haren atzetik herri bat izan ezean. Herri horrek historian ate nagusitik sartu nahi
zuen, eta sartu da. Mazedoniak urte gutxitan lortu du Greziak lortu ezin izan
zuena.

K.a. 359. urtean Filipo II.ak hartuko du Mazedoniako erregeordetza, eta ez du
inoiz utziko; ekialdean, Artaxerxes II.a Mnemon hilko da hurrengo urtean.
Filiporen lehenengo lana barneko gatazkekin eta auzoekiko liskarrekii amaiera
ematea izango da; bitartean, armada berrantolatuko du eta noblez inguratuko
da; Mazedoniako familiak errege Filiporen atzetik bilduko ditu; bestalde, argi du
greziarren kultura ezinbestekoa zaiola bere helburuak lortzeko. Mazedoniako
lurraldea zabaldu egingo du eta greziarren arteko istiluetan sartuko da; baina ez
du Grezia armez hartzeko asmoa. K.a. 346. urtean, Delfosen bilduko dira estatu
greziarrak; Filipok behar adina boto lortuko du kide gisa onartua izateko. Bertan,
beste bake orokor bat ere (koine eirene) sinatuko dute. Baina Filipok ez du gel-
dirik geratzeko asmorik. Tesalian (K.a. 344) eta Trazian (K.a. 342-1) nagusitu
egingo da eta, bitartean, harremanetan jarriko da Etoliarekin, Eretriarekin eta
Troaderekin. Atenasek Aliantza Helenikoa eratuko du K.a. 340. urtean; gerra
eztanda egiteko zorian dago Atenasen eta Mazedoniaren artean; Filipo
Kersoneso konkistatzera joaten denean, Atenasek gerra deklaratuko dio eta
Bizantzion geldituko du. Bitartean greziarren artean beste guda bat hasiko da,
eta, horren aitzakiaz, Filipok Delfosko Ligaren agintea hartuko du. Tebastarrak
eta Atenastarrak gailenduko ditu Keronean, K.a. 338. urtean; seme Alexandroren
lehenengo guda izango da; Peloponesoarrek neutral jokatuko dute.
Mazedoniarrak ez dira Grezian sartuko; baina Delosko Liga desegin egingo da,
Tebasek nagusitasuna galduko du Beozian eta Korintoko Liga eratuko dute.
Ligaren kontseilua eta armada proportzio berdinetan osatuko dira; Filipo izango
da Ligaren babeslea (hegemon). Pertsiarren kontrako gerra gertu dago. K.a. 336.
urtean mazedoniarrek, eta greziarrek, Helesponto itsasartea gurutzatuko dute,
baina, urte berean, Filipo erail egingo dute.
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Urte gutxian lortu du Filipok Mazedonia eszenatokiko leku nagusira eramatea.
Ezin da hori kasualitatea izan. Urteetan frogatua dute greziarrek borrokarako gai-
tasuna. Baina Mazedonia erresuma batua da orain eta Grezia elkarrekin gaizki
konpontzen diren hiri-estatuen amalgama da.

Ekialdeko eszenatokian pertsiarrek ez dute burua altxatzen; K.a. 405. urtean
Egipto galduko dute eta, hurrengo urtean, Dario II.a hil egingo da. Horren ondo-
rengoak, Artaxerxesek, arazo larriei egin beharko die aurre: Egipto, satrapen
arteko borrokak, mertzenario greziarrak; hori ez ezik, anaia Ziro Gaztea bere
kontra altxatuko da. Zorionez, erregearentzat jakina, Ziro hil egingo da.
Ondoren, Tisafernesek Ziroren Sardesko satraperria berreskuratuko du eta
Joniako irlak eta hiriak eskatuko ditu, K.a. 412. urteko itunak aipatuz; Espartak
aurre egingo dio, baina, bukaeran, pertsiarren itsas armada nagusituko da; irlak
eta hiri asko pertsiarren esku geratuko dira (K.a. 394).

Atenas, Peloponesoko gerraren galtzailea, bere indarra berreskuratzen ari da:
Lemnos, Imbros, Kos, Knido, Khios...; eta, K.a. 392. urtean, atenastarrek beste
koine eirene bat eskainiko diote Espartari; Espartak, Peloponesoko gerraren ira-
bazleak, hiriak libreak eta autonomoak izatea nahi du, eta, pertsiarren laguntza
lortzeko, Joniako hiriak emango dizkie; Atenastarrek arrakasta batzuk lortuko
dituzte: Bizantzio, Tasos, Samotrazia, Lesbos, Halikarnaso... K.a. 387. urtean
Sardesen bilduko dira gerran ari diren estatu guztien enbaxadoreak eta Artaxerxes
II.a erregearen bakerako baldintzak irakurriko dira; herri greziar guztiek onartuko
dute “erregearen bakea”; hau da, Pertsiari posizio nagusia onartuko zaio; Atenas
K.a. 404. urtean baino hobeto geratuko da; Tebasek Beoziako Ligaren nagusita-
suna galduko du; Espartari pertsiarren polizia-papera egokituko zaio.

Baina bakea paperetan bakarrik dago; ez da agertuko pertsonaia nagusi bat ere
estatu greziarrak baretzeko indarrarekin. Kaltzidian federazio bat ezarri nahiko
da; baina espartarrek desegin egingo dute eta bidaia profitatuz Tebas hartuko
dute, lagundu ez dietelako (K.a. 379); Tebasek, Atenasen laguntzarekin, esparta-
rrak kanporatzea lortuko du. Atenas bigarren Atikar Itsas Liga eratzen hasiko da.
Bigarren Liga hori bestelakoa izango da: Atenasek hiriak errespetatu egingo ditu,
hiriek elkarri lagunduko diote, kontseilu bat osatuko da Atenas kanpoan utzita;
denborarekin, nola ez, Atenasek hartuko du agintea; Mazedonia ere sartuko da
Ligan; Tebasek ere hobetuko du bere egoera. K.a. 374. urtean, Espartan, Atenas,
Tebas eta Esparta bilduko dira berriro beste bake bat sinatzeko, errege pertsiarra-
ren eta Dionisio I.a Sirakusakoaren bitartekaritzarekin; oraingoan Atenasen eta
Tebasen aldekoa izango da. Bakerako grinak gerrarako grina adinakoa dela
dirudi; K.a. 371. urtean, Espartak beste bake bat eskatuko du; Dionisio I.a eta
Mazedoniako erregea ordezkaturik daude; Tebasek ez du sinatuko; espartarrak
Beoziara sartuko dira, eta Leuktrako gudaldian galdu ere egingo dute. Espartarrek,
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indar nagusi gisa, etorkizun iluna dute. Arkadiarren eta Etoliarren Liga berriak
eratuko dira; K.a. 370. urtean, Beoziak eta Arkadiak aliantza bat egingo dute eta
Peloponesora sartuko dira, Espartaraino; egoeraz baliatuz, Meseniak bere estatua
eratuko du; Arkadiak Megalopolis hiria eratuko du Arkadiarako sarrera kontrola-
tzeko; beoziarrak Greziako indar nagusi bihurtuko dira.

Beoziarrek, harrotuta edo, Tesaliaren eta Mazedoniaren kontra egingo dute, eta
Tesalian galdu; Mazedoniarekin hitzarmen bat sinatuko dute, Filipo II.a errege-
gaia Tebasera joango da hitzarmenaren berme gisa; horrela izango du Filipok
harremana greziar kulturarekin. Atenas eta Esparta aliatu egingo dira; K.a. 367.
urtean Susara joango dira greziarrak, bake eske; greziarrek ez dute onartuko
errege pertsiarraren bakea. Beoziarrak eta arkadiarrak ez dira, orain, ongi mol-
datzen; Atenas, eskizofreniak jota, arkadiarrekin aliatuko da; beraz, Arkadiarekin
dago Espartaren kontra eta Espartarekin Arkadiaren kontra.

Atenas Egeon eta Trazian finkatzen hasiko da, nahiz eta orain tebastarren oposi-
zioa aurkitu. Peloponeson, Arkadia eta Elide gerran sartuko dira eta lehenak
nagusituko dira, baina Olinpiako altxorra lapurtu egingo dute eta Akadiarren
Liga banandu egingo da; beoziarrak Peloponesora sartuko dira, baina ez dute
ezer lortuko. K.a. 362. urtean beste koine eirene bat sinatuko dute, Espartak izan
ezik. Hiri-estatuen ereduak ez zuen ideia berririk emango; greziar herriak saka-
banaturik daude eta ez da aldaketarik ikusten etorkizunean.

Peloponesoko gerra Espartak irabazi izanak ez du ezer berririk ekarri Greziara;
izan ere, ez du lortu hiri-estatuen gerrarako joera geldiaraztea; hiri-estatuek asko
maite dute beren askatasuna. Espartaren eredua Atenasen ereduak goia jo eta
gero etorri da. Atenas goian da: nagusi da merkataritzan, itsasoa kontrolatzen du
eta artistak eta intelektualak erakartzen ditu. Zerk darama, orduan, borrokara?

Mediar gerren ondoren Atenasek Delosko Liga eratuko du eta Perikles helduko
da agintera. Peloponesoko Liga ez bezala, atenastarrek gidatutako Delosko Liga
erasotzailea da; Liga betiko eratuko da eta 100 eta 200 hirik osatuko dute;
Ligaren antolaketa Aristidesen eskuetan dago eta Delos irlan bilduko dira dipu-
tatuak (synhedroi, sinedroi). Aristidesek ezarriko du hiri bakoitzak egin behar
duen ekarpena; 50 urtez iraungo du Aristidesen proposamenak. Hala ere,
Atenasek estu lotuko ditu Ligako hiriak, Naksos, Tasos, Eritrea hiriak kasu.
Esparta eta Atenas banantzen ari dira; espartarrek arazoak dituzte Mesenian eta
ez daude ados Ligaren estrategia erasotzailearekin; Atenasek gero eta indar han-
diagoa du; pertsiarren eta greziarren arteko merkataritza eta kultur trukea ere
desagertzen ari da.
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Atenasen Zimon dago agintean, baina Zimon ere salatu egingo dute, nahiz eta,
geroago, absolbitu. Salatzaileen artean Efialtesen eta Periklesen jarraitzaileak
daude. K.a. 462. urtean, Zimon Peloponeson espartarrei laguntzen ari denean,
Efialtesek aldaketak egingo ditu konstituzioan. Zimon saiatuko da horren kontra egi-
ten, eta baztertu egingo dute. Efialtesek Areopagoari boterea kenduko dio eta
Bostehuneko Kontseiluari, herriari eta tribunalei emango die. K.a. 487. urteaz gero
arkonteak zozketaz aukeratzen ziren goi-mailako zergadunen eta zaldunen artean;
K.a. 457. urteaz gero Atikako biztanle guztiak onartuko dira arkonte izateko; demo-
etako epaileak berreskuratu egingo dira. K.a. 461. urtean Efialtes erail egingo dute,
eta Periklesek hartuko du agintea. Periklesen garaian Atenasen Herri Asanbladak
(Ecclesia), Kontseiluak (Bule), zinpekoen auzitegiek (Heliea) eta funtzionarioek fun-
tzionatuko dute; ez dute parte-hartzerik emakumeek eta atzerritarrek; Periklesek
dietak ezarriko ditu zinpekoentzat, eta gero kontseilarientzat eta funtzionarioentzat.

Atenastarrak pertsiarren beldur dira, eta, Espartarekikoa hautsi eta gero, pelopo-
nesoarren beldur ere bai. Horregatik, aliantzak egiten saiatuko da, eta lortu ere
egingo du: Argos, Tesalia, Megara..., baina baita etsaiak ere: Korinto. Baina ez
dio utziko konkista-asmoei eta hurrengo urteetan Atenas ekimen militarretan sar-
tuko da: Beozia, Mesenia, Joniako itsasoan, Korintoko golkoan, Egipto. K.a. 449.
urtean, Kaliasen bakea sinatuko dute pertsiarrekin, nahiz eta gerra hotzaz min-
tzatzea egokiagoa izan. K.a. 446-5 urtean bakea sinatuko du Espartarekin. Hiri
askok ez diote jada zentzurik ikusten Ligan jarraitzeari; Atenasek klerukiak (ate-
nastarren koloniak) ezarriko ditu Ligako hiri batzuetan eta Atenasen kontrako
giroa sortuko da; bestalde, Siziliako Segestaren eta Leontiniren eta Regioren alia-
tua izango da, Korintoren eta Espartaren etsaitasuna azaleratuko duena;
Atenasek Ligaren dirua kanpainetan eta jainkoei eskaintzak egiten xahutuko du.

K.a. 431. urtean hasiko da Peloponesoko gerra delakoa, nahiz eta Siziliatik Asia
Txikiraino zabaldu; greziar munduak behea joko du: alderdi suntsitzailean ez
ezik, intelektualean ere bai. Zergatietako batzuk aipa daitezke: Espartak eta
Atenasek gidatzen dituzten Peloponesoko Ligaren eta Delosko Ligaren arteko
lehian nagusitasuna eskuratzeko; Atenasko demokrazia zabaltzea; Atenasen eta
Korintoren aurkakotasuna merkataritza-arloan.

Gerraren hasieran, K.a. 429. urtean, Atenasek Perikles galdu egingo du, eta hor-
tik aurrera ez da inor gai izango hondamendia gerarazteko. K.a. 423. urtean
armistizio bat sinatuko dute Espartak eta Atenasek eta horien aliatuek, baina ez
du aurrera egingo. K.a. 421. urtean bakea sinatuko dute, baina Espartaren alia-
tuak ez daude ados; Korintok, Argosek, Elidek, Mantineak, Kaltzidiak... bat
egingo dute, alde batetik, eta Espartak eta Atenasek bestetik; Atenasen
Altzibiadesen ideia, Esparta suntsitzea, nagusituko da, eta aliantzak aldatu
egingo dira: Atenas, Argos, Mantinea, Elide, alde batetik, eta Esparta eta Beozia,
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bestetik; espartarrak nagusituko dira eta Argosekin, Mazedoniarekin,
Kaltzidiarekin eta Mantinearekin itunak sinatuko dituzte (K.a. 418).

Pertsian, bitartean, gorteko azpijokoekin segitzen dute; K.a. 425. urtean
Artaxerxes I.a hil egingo da; horren semeak, Xerxes II.ak, hilabete eta erdi
iraungo du, bere anaia Sogdianok irabaziko diolako, baina Hirkaniako satrapa
Okok, anaiordeak, Sogdiano erail egingo du eta Dario II.ak Oko izenez hartuko
du tronua (K.a. 424); erregearekin batera Sardesko satrapak zuen garrantzi han-
dia greziarrentzat. K.a. 415. urtean, Karian Amorgas erregearen kontra altxatuko
da eta atenastarrek lagunduko diote. Ikusgarria da atenastarrek gerrarako duten
gaitasuna! Sizilia galdu ondoren, Espartak eta Pertsiak Atenas estutuko dute;
Eubeak, Lesbosek, Khiosek eta Joniako hiri batzuek Espartarekin negoziatu
egingo dute; baita Sardesko Tisafernes eta Daszilioko Farnabazo satrapekin ere.
Espartako Lisandro eta Sardesko satrapa, erregearen bigarren semea, Ziro
Gaztea, Atenasen kontra batuko dira. K.a. 404. urtean galduko du Atenasek
azkeneko guda Kersoneson, eta horrekin batera urteetan lortutakoa.

Atenas, eta harekin greziarrak, gai izan dira mende eskas batean infernura jais-
teko, handik zerura igo eta, berriro, amildegitik erortzeko. Pertsiarren erasoari
aurre egiteko greziarrak batu egingo dira azkenean, baina ez diote atarramentu
onik aterako.

V. mendearen hasieran joniarrak pertsiarren aurka altxatuko dira; metropoliaren
laguntzarik gabe, altxamenduak ez du aukera handirik aurrera egiteko. Atenas
eta Eretria prest azalduko dira laguntza bidaltzeko, baina Espartak, bere politi-
kari helduz, ez die lagunduko. Sardesen kontra jo eta gero, altxamendua piztuko
da Helespontotik Txipreraino; Traziako satraperria isolaturik geratuko da.
Pertsiarrek erantzun egingo dute: Txipre berreskuratu, Helesponto eta Karia
menperatuko dituzte, eta Mileto inguratu egingo dute; azkenik, K.a. 494. urtean
Mileto hartu egingo dute, hiria desegin eta biztanleak Tigris ibaiaren hegoaldera
eramango dituzte. Traziako satraperria berrezarriko dute Mardoniorekin, Dario
I.a Handiaren suhiarekin.

K.a. 490. urteko udan pertsiarren itsas armada itsasoratu egingo da Egeon, eta
Maratonen lehorreratu. Pertsiarren asmoak hauek dira: atenastarrak zigortzea
Joniako altxamenduan parte hartu izanagatik; pisistratotarrek pertsiarrei iradoki
dietelako; edota pertsiarren subiranotasuna ukatzen duten hiriak menderatzeko.
Atenastarrak, Miltziadesen proposamenari jarraiki, pertsiarren bidera irtengo
dira. Maratongo gudan atenastarrak nagusituko dira, askoz gutxiago badira ere.
Ondoren, pertsiarrak itsasoratu egingo dira eta Atenasen aurrean agertu, baina
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atenastarrak han daude dagoenekoz hiria defendatzeko; pertsiarrek alde egingo
dute. Konkistaren lehenengo saioan huts egin dute pertsiarrek.

Baina mehatxua hor dago, pertsiarren eta greziarren buruan; Xerxes I.ak,
Darioren semeak, ez dio uko egingo historiak banatu dion paperari, eta bigarre-
nez saiatuko da Grezia hartzen. Urteetan prestatuko dira, bai greziarrak eta bai
pertsiarrak. K.a. 481. urtean hogeita hamar bat hiri greziar bilduko dira eta bake
orokor bat adostuko dute; beste askok borrokatzeari uko egingo diote; ez da
zoritxar-igarlerik faltako, eta Delfosko orakuluak hondamena iragarriko die gre-
ziarrei. Zer esan pertsiarren prestaketaz! Hobe Herodotorena irakurtzen badugu
(Historiak VII, 61-100): pertsiarrak, mediarrak, indiarrak, kaspiarrak, etiopiarrak,
arabiarrak eta abar. Herodotoren arabera 1.700.000 soldadu, 80.000 zaldun eta
beste 20.000 lagun, gameluetan edo gurdietan, dira. Ez dago zalantzarik
Xerxesen helburua Grezia osoa hartzea dela.

Zeinek ez du ikusi Leonidas eta bere espartarren balentria, Termopiletako haiz-
pitartean pertsiarren armadari eusten? Eta zeinek ez du min sentitu Leonidas eta
bere espartarrak, traizionaturik, akabatzen dituztenean? Baina haiei esker gre-
ziarren armada hondamenditik libratu egingo da. Pertsiarrek bidea irekia dute
Greziaren erdialdera sartzeko; herri askok men egingo diete, baina Atenas guda-
rako prestatuko da, borrokatzeko gai ez direnak Trezena, Egina eta Salaminara
bidaliko dituzte, eta besteak itsasontzietara; Atenas pertsiarren esku eroriko da,
baina greziarrak Salaminan daude pertsiarren zain; pertsiarrek, greziarren itsas
armadaren bila, irlaren eta kostaldearen artean sartuko dute beren itsas armada;
maniobra horrekin nagusitasuna galduko dute, baita guda ere. Xerxes eta itsas
armada Helespontora itzuliko dira eta lurreko armada Tesalian utziko du
Mardonioren agindupean. Platea inguruan borrokatuko dira azkeneko aldiz per-
tsiarrak eta greziarrak, itsasoaren alde honetan; tebastarrak pertsiarren alde lerro-
katuko dira. Espartarrek eta tegearrek, Pausaniasen aginduak betez, atenastarrei
desobeditu egingo diete, pertsiarren eraso guztiei aurre egingo diete, eta pertsia-
rren armada suntsitu ere egingo dute; Mardonio bera ere hil egingo dute.
Tebastarren nagusiak exekutatu egingo dituzte. Azkeneko guda garrantzitsua K.a.
479. urtean egingo da, Mikale irlan; han ere nagusituko dira greziarrak.

Espartarrek ez dute joniarren defentsa ziurtatuko; beraz, Helespontoko eta
Joniako hiri batzuek itunak sinatuko dituzte Atenasekin. K.a. 478-7 bitartean
Delosko Liga eratuko da, atenastarren zuzendaritzapean; Ligak Egeoren bi alde-
etako greziarrei emango die babesa. Pertsiarrek Traziako gune batzuk kontrola-
tuko dituzte hamar bat urtez; K.a. 449. urtera arte ez da sinatuko gerraren buka-
era, Kaliasen bakearekin hain zuzen.
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Pertsiarrena inperioa handia da; hala ere, greziarren aurrean kale egin du.
Armada pertsiarra greziarra baino askoz ugariago da, baina aurkakoaren zelaian
jokatuko du. Zein dira pertsiarrak?

K.a. VII. mendearen bukaeran eroriko da asiriarren inperioa, horien hiriburua,
Ninive, erortzen denean, K.a. 612. urtean; neobabiloniarrak eta mediarrak sar-
tzen dira historian. Mende-erdi bat geroago, K.a. 559. urtean, Ziro II.a Handia
akemenestarrak boterea hartuko du Pasargaden, eta K.a. 550. urtean mediarren
kontra altxatuko da eta pertsiarrak herri irandarren buruan jarriko ditu. Hala ere,
mediarrak ez dira pertsiarren mende geratuko, nagusi berriaren ohoreak jasoko
baitituzte. Ez da harritzekoa, beraz, greziarrek pertsiarrei mediar deitzea.

K.a. 547. urtean Zirok lidiarren errege Kreso preso hartuko du; Lidiak lotura han-
dia du Greziarekin; beraz, Lidia erori izanak Greziaren eta Pertsiaren arteko
harremanak aldatu egingo ditu. Lidiak ongi tratatu ditu Asia Txikiko greziarrak;
pertsiarrak hurbiltzen direnean Mileto bakarrik jarriko da pertsiarren alde; per-
tsiarrak nagusitzen direnean, Joniako greziarrak pertsiarren mende geratuko dira;
Miletok, ordea, aliantza sinatuko du. Joniarrak berehala konturatuko dira per-
tsiarren menderatzea lidiarrena baino estuagoa dela.

Lidiako konkistaren ondoren, pertsiarrak Indiaraino, ekialdean, eta
Babiloniaraino (K.a. 539) eta Mesopotamiaraino, hegoaldean, zabalduko dira;
orduko inperio handiena bihurtuko da. Handik gutxira, pertsiarren inperioa
Mediterranioraino helduko da, Siria eta Fenizia barne dituela. Ziro K.a. 530.
urtean hilko da, bere inperioaren iparraldeko mugan masageten aurka borroka-
tzen ari dela. Ziroren seme Kanbises II.ak masagetak menderatu egingo ditu;
gero, K.a. 525. urtean Egipto konkistatzeari ekingo dio; Zirenaika eta Nubia
menderatzen saiatuko da, baina porrot egingo du. Egipton hiru urte eman eta
gero, Siriara joango da magoen altxamendu baten kontra borrokatzera, eta ber-
tan hilko da K.a. 522. urtean.

Magoen kontra Dario akemenestarra eta beste nagusi pertsiar batzuk borroka-
tuko dira, eta irabazi ere egingo dute. Orduan, Dariok hartuko du boterea, Dario
I.a Handiak, eta Atosarekin, Ziroren alabarekin, ezkonduko da. Darioren kontra
herri asko altxatuko dira: Elam eta Babilonia, hasieran, eta, gero, Media, Partia,
Hirkania eta Armenia, baina urte batean guztiak izango dira menderatuak, K.a.
521. urtearen bukaeran.

K.a. 518-4. urte-bitartean, Dariok bere inperioa antolatuko du; Dariok inperioa
satraperrien bidez berrantolatuko du (satrapa, erreginaren zaindaria): Pertsia,
Elam, Babilonia, Asiria, Arabaya, Egipto, Sardes, Jonia... hogeita hiru guztira;
herri askok osatzen dute Darioren inperioa; herriek erregeari men egin beharko
diote baldintzarik gabe; satrapak eta armadako buruak pertsiarrak izango dira;
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mediarrak izan ezik, gainerakoek bigarren mailako ardurak izango dituzte.
Administrazioaren buruan erregeordea dago, eta administrazioan aramera erabi-
liko dute, ama hizkuntza ez bada ere; bestalde, idazkera feniziarra mailegatuko
dute, larruan edo papiroan idazteko kuneiformea baino egokiagoa delako.
Berriak igortzeko posta-sistema ona dago, eta errepideak nonahi daude; ezagu-
nena Herodotok aipatzen duena da: Sardestik (Lidia), Kapadozian zehar, iparral-
deko Eufrates ibaira eta, hortik, Tigris ibaira doa; gero, Zagros mendikatea guru-
tzatuz Susaraino heltzen da. Mezu batek ez du zazpi egun baino gehiago
beharko Susatik Sardesera heltzeko (2.100 km). Asia Txikian, Babilonian eta
Egipton txanponak erabiltzen dituzte, baina beste eskualdeetan ez dute oraindik
txanponik egiten. Dariok dariko txanpona sortuko du, Fozeako estateraren pisu
berarekin, eta Babiloniako minaren hirurogeirena balioko du.

K.a. 513-2. urte-bitartean Dariok Bosforo itsasartea pasatuko du, eta, Trazian
zehar, Danubiorantz joango da; eszitiarrak mendebaldetik borrokatu nahi omen
ditu; eszitiarrak, ordea, ez ditu aurkituko eta atzera egingo du, baina Trazia zubi-
-buru bezala geratuko da pertsiarren eskuetan.

Mediar gerretan greziarrek aurre egin diete pertsiarren armada erraldoiari.
Etxean jokatu badute ere, greziarrek ez dute bat egin; alderantziz, greziar
batzuek pertsiarrekin bat egin dute. Zein dira greziarrak?

Mediterraneoko kostalde guztietan daude hiri greziarrak; gehienetan gauza izan
behar dute haien burua defendatzeko, eta kohesio falta dute hirien artean. Hala
ere, kolonietako greziarrak, bai, bere berezitasun etnikoaz jabetuko dira. Gauza
gutxik batzen dituzte greziarrak: jainkoak, olinpiadak, arbaso mitiko komunak...
Hizkuntza bera ere ez da komuna; lau dialekto daude: arkadiera, eoliera, dori-
dera eta joniar-atikera. Grezia bat da erlijioan, eta Homeroren meritua da jain-
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koak alde guztietan onartuak izana; Homeroren poemak leku guztietan ira-
kurriko dira. Delfosko Apoloren orakuluak ere eite panhelenikoa du.

Greziarren oinarria polisa, hiria, da; baina polis bakoitzak, baita txikienak ere, bere
autonomia defendatuko du; beste hiri-estatu batekin aliantza bat osatzen dutenean,
ez diote uko egingo haien autonomiari. Maiz eta luze borrokatuko dira elkarrekin
historian zehar: Atenas eta Egina, Esparta eta Argos, Crotone eta Sibaris...

VI. mendean Esparta da nagusia Peloponeson, Mesenia menderatu eta gero; K.a.
550 urtetik Esparta da Peloponesoko Ligaren burua, non Peloponesoko hiri
gehienak baitaude. Tebas, Korinto, Megara... dira beste hiri nagusi batzuk.
Korintok, bere posizio geografikoari esker, abantaila du eta itsaso joniarrean
kolonia batzuk ditu.

Atenas Espartari alderatu ohi zaio, demokraziaren jaiotze-leku gisa. Atenas
Hipiasen eta Hiparkoren, Pisistratoren semeen, tiraniaren mende dago; Megarari
Salamina irla irabazi berri dio eta Helespontoko itsasartean Sigeo hiria du.
Atenaseko tirania K.a. 510. urtean bukatuko da.

Ondoren, Klistenes alkmeondarrak hartuko du boterea, baina tiraniaren aurreko
erregimena ezarri beharrean, isonomia izeneko sistema ezarriko du, hau da, hiri-
tar guztiak berdinak izatea legearen aurrean, emakumezkoak eta esklaboak izan
ezik, jakina. Klistenesek Atikaren banaketa berriarekin familien arteko aliantzak
hautsi nahiko ditu. Populazioa 10 tributan antolatuko da, hiru barrutitan bana-
turik: lautada, mendia, kostaldea. Tribu bakoitzak 50 ordezkari aukeratuko ditu
Bostehunen Kontseilurako (Bule); horren zuzendaritza-organoa (Pritania) 36 egu-
neko aldatuko da eta presidente bat (Pritan) izango du, egunero aldatuko dena;
herritarrek Herri Asanbladan hartuko dute parte. Atikaren banaketa berriari lotu-
rik, armadaren osaera ere aldatuko da: 10 erregimentu, 10 estratega aukeratuk
gidatuak, eta denak estratega polemarkoaren agintepean. Kargu batzuk (areopa-
goa, kontseilu aristokratikoa, eta arkonteak, magistratuak) familia aberatsen
artean aukeratzen badira ere, Klistenesen sistemak aukera emango dio herriari
estatuaren gobernuan zuzenean parte hartzeko. Inon ez dago horrelako gober-
nurik, gehienetan aristokraziak baitauka boterea. Tirania itzultzea saihesteko
ostrazismoa bultzatuko du; urtero, Herri Asanbladak erabakiko du ostrazismoren
bat egin behar den, edo ez; 6.000 boto lortuz gero, egingo da, eta boto gehien
lortzen duen hiritarrak hiria eta Atika utzi egin beharko ditu 10 urtez.

Sistema berri horren kontra altxatuko dira eupatridak, nobleziako kideak;
Isagorasek espartarren laguntza eskatuko du, baina herritarrek Isagoras eta
Kleomenes, espartarren erregea, preso hartuko dituzte; ondoren, espartarren bel-
dur, atenastarrek Sardesko Artafernes satrapa pertsiarrarekin ituna egingo dute
(K.a. 507). Arriskua desagertzen denean, ituna bertan behera geratuko da.
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Mendebaldean ere greziarrek arazoak dituzte beren hiriak babesteko; penintsula
italiarrean etruskoek hiri greziarrei eraso egiten diete; Sibaris eta Crotone elka-
rren kontra borrokatuko dira; K.a. 511-0 urtean Sibaris zeharo suntsituko dute.
Sizilian ere tiraniak dira nagusi: Zankle, Himera, Selinunte, Gela...; Sirakusan,
ordea, alderdien arteko borrokak daude; bestalde, etruskoen eta kartagotarren
presioaren arriskua dute.

Errege lidiarrek Mileto, Efeso, Kolofon, Izmir eta kostaldeko beste hiri-estatu
batzuen aberastasuna bekaizkeriaz ikusiko dute, eta Kresoren erregealdian, K.a.
561-47, mendean hartuko dituzte, Mileto izan ezik. K.a. 547. urtean, Asia
Txikiko greziarrak lidiarren mende egotetik pertsiarren mende egotera pasatuko
dira, esan bezala; satrapa pertsiarrek bertako tiranoei lagunduko diete boterea
lor dezaten.

Hirurehun urte egin dugu atzera Euklidesengandik, eta Talesen garaira heldu
gara. Orain, hirurehun urte egingo dugu aurrera, baina matematika lagun
dugula.
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HIRUREHUN URTE AURRERA

Iturrien aldetik, matematika egiptoarraren eta babiloniarraren iturriak greziarra-
renak baino fidagarriagoak dira. Hain zuzen, egiptoarren eta babiloniarren
garaiko matematikaren zuzeneko datuak aurkitu dira, eta badaude, baina ez
zaigu garai hartako matematikari greziarren jatorrizko eskuizkribu bat ere iritsi.
Alde batetik, papiroa buztin-taula baino material ahulagoa da; bestetik, biblio-
tekak behin baino gehiagotan errautsi dira.

Matematika egiptoarraren iturri nagusiak Ahmes-en papiroa (edo Rhind-en papi-
roa) (c. K.a. 1.650) eta Moskuko papiroa (K.a. 1.890) dira. Piramideen horme-
tako hieroglifikoetan eta beste papiroetan datu matematikoak aurkitu dira.
Herodoto historialari greziarrak ere aipamen batzuk utzi zizkigun.

Mesopotamiarren matematikaren iturria buztin-tauletan grabatutako idazkiak
dira. Batzuk K.a. 2000. urtekoak dira (akaderaz), eta gehienak K.a. 600 eta
K.o. 300 urte-bitartekoak dira; matematikaren historiari dagokionez, lehenak
dira garrantzitsuenak. Milaka buztin-taula aurkitu dira eta asko eta asko ira-
kurtzeke daude. Ezaguna da Plimpton 322 buztin-taula, hirukote pitagorikoak
dituena.

Matematika greziarraren iturri nagusiak kodex bizantziarrak dira, jatorrizkoak
baino 500 urtetik 1.500 urtera beranduago idatziak. Badira arabierarako itzul-
penak ere, eta horien latinezko bertsioak ere bai. Ez dakigu transmisio horietan
guztietan aldaketarik egin zen edo ez. Hala ere, matematikari greziar batzuen
lanak baditugu: Autoliko, Euklides, Apolonio, Arkimedes eta abarrenak.

Garai hartako greziarrek zenbait historia idatzi zituzten. Eudemok (K.a. IV. men-
dea) Matematikaren historia idatzi zuen. Euklides baino lehenagokoari buruzkoa
zen. Historia hori galdu egin zen, baina norbaitek laburpen bat egin zuen; labur-
pena ere galdu zen, baina Proklok zerbait jaso zuen bere Iruzkinean.
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Paporen Bilduma matematikoaren (c. K.o.320) XII. mendeko kopia ia oso bat
dago; Euklidesengandik Ptolomeorenganaino, matematikari greziarren lanen
azalpen bat da, Papok berak, ulergarriago izan zedin, erantsitako emaitza
batzuekin osaturik. Papok lehenago Analisiaren altxorra idatzi zuen, eta bertan
lan greziarrak berak agertzen ziren; lan hori galdu egin zen, baina Bilduma
Matematikoaren VII. liburuan horren laburpena idatzi zuen.

Proklok (K.o. 410-85) jatorrizko testuetatik eta bere aurreko iruzkin batzuetatik
atera zuen materiala. Heldu zaizkigun lanetan, Euklidesen Elementuak lanaren
I. liburuari Iruzkina da garrantzitsuena; bertan, Eudemoren eta Paporen lanak,
besteak beste, aipatzen ditu.

Lagungarriak izan dira, halaber, matematika ez baina gertuko gaien iturriak.
Esate baterako, Platonen eta Aristotelesen lanek datu asko eman dizkigute
orduko matematikari buruz.

Pertsiarrek eta egiptoarrek zerabilten matematika bizitzari atxikia zen: egunen
luzapena, eguzkiaren orduak, lur-sailen neurketa... Ez zuten matematika teori-
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koki aztertu, baina lan handia egin zuten kalkuluetan, datuen taulak osatzen eta
geometrian.

Egipton, matematika eskriben eskuetan zegoen: lurraren neurriak, zergak, mer-
kataritzaren zenbaketak, lan erraldoien aurrekontuak... Egiptoarrek adierazpen
hamartarra, baina ez posiziozkoa, erabiltzen zuten; zatikien kalkulua zatiki uni-
tarioekin egiten zuten; progresio aritmetikoak eta geometrikoak ezagutzen zituz-
ten; angeluaren ideia zuten; zirkuluaren azalera π ≅ 3 hurbilpenarekin kalkula-
tzen zuten; triangeluen, laukizuzenen eta trapezioen azaleren eta prismen eta
piramideen bolumenen formulak zeuzkaten; piramide-enbor baten bolumena-
ren formula zuzena ere lortu zuten.

Mesopotamiako matematikak ere problema praktikoei ekiten zien batez ere: lan
hidraulikoak, ubideak eta dikeak; lur-sailak neurtzea... Azpimarratzekoa da kal-
kuluak egiteko aljebraren teknikak erabili izana.

Babiloniarren matematikaren ezaugarri nagusietako bat posiziozko
zenbakikuntza-sistema hirurogeitarra garatzea da, zeroa ez bazuten ere; pertsia-
rrek zeroari leku bat gordeko zioten gero. Buztin-taula asko aurkitu dira:
biderketa-taulak, alderantzizkoen zerrendak, erro karratuen eta kubikoen taulak.
Babiloniarren matematika ekonomiak eragindakoa zen; lur-sailen neurriekin
batera, errendimenduaren kalkulua egiten zuten. Hitz bereziak erabiltzen zituz-
ten ezezagunak izendatzeko. Talesen eta Pitagorasen teoremak ezagunak zituz-
ten; hirukote pitagorikoen taulak osatu zituzten. π-ren hurbilpenak, 3 eta gero
3 1/8, erabili zituzten. Progresio aritmetikoak eta geometrikoak agertu ziren;
ekuazio linealak, koadratikoak, kubikoak eta bikoadratikoak maneiatzen zituz-
ten; agiri batean, 10 aldagaiko 10 ekuazioren sistema ebatzi zuten; esponen-
tzialen taulak egin zituzten. Ez zuten geometria bereziki aztertu, problema prak-
tikoei lotutako kasu batzuetan izan ezik.

K.a. VIII-VII. mendeetan, Asia Txikiko hiri-estatu joniarretan, Mesopotamiako
tradizio zientifikoarekin lotura zutenetan, pentsamolde zientifikoa jaiotzeko
giroa sortu zen: feniziarren idazkera alfabetikoa hartu zuten; Egipto eta
Mesopotamiarekin harremanetan jarri ziren; Egiptotik papiroa ekarri zuten...
Hark guztiak asko lagundu zuen ideiak hedatzen. Horrela, problema praktikoe-
tatik jaiotako matematika enpirikotik matematika sistematikora pasatu ahal izan
zen, hau da, helburu eta metodo bereziak zituen zientzia bat jaio zen. Baina ez
zen hutsetik jaio; tradizio greziarrak onartzen duen bezala, hasierako greziarrek
garrantzi handia eman zioten ekialdeko herriek eta Egiptok garatutako jakintzari;
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tradizio haren arabera jakintsu greziar askok ekialdera eta Egiptora bidaiatu
zuten.

Garai joniarrean, K.a. VII. mendearen bukaeratik V. mendearen erdira arte gor-
puztu zen matematika zientzia independente gisa. Garai honen hasieran, gre-
ziarrek ikur bereziak sartu zituzten zenbakiak adierazteko, eta kalkuluak abako-
etan egiten zituzten. K.a. 500. urtearen inguruan, sistema atikarra hartu zuten:
makilatxoak 1etik 4ra, Γ (Π arkaikoa) (pente) 5a, Δ (deka) 10a, Η (hekaton) 100a,
Χ (khilioi) 1.000, Μ (myrioi) 10.000, eta gainerakoak horien konbinazioen bidez
lortzen ziren. Geroago, K.a. III. mendearen hasieran, sistema joniarra hartu
zuten: alfabetoaren letrak erabili zituzten.

Filosofo joniarrek mundu fisikoa aztertu zuten; lurrinketa, errekuntza, euria,
ibaiak... arrazoiarekin azaldu nahi zituzten miletoarrek; ez zen nahikoa mitoen
eta jainkoen azalpena. Definizioaren izaera zehaztu zen; teoremen frogabideak
gauzen funtzionamendua ulertuz egiten ziren; Mesopotamiatik eta Egiptotik
jasotako matematikak egitura logikoa hartu zuen; hipotesiaren, teoremaren eta
frogabidearen arteko bereizketa kontzeptuala lortu zen.

K.a. VI. mendearen hasieran agertu zen Tales Miletokoa (c. K.a. 640-546). Luze
eta zabal bidaiatu zuen eta Egipton bizi izan zen denboraldi batean. Naturaren
filosofoa izan zen; Talesek bere buruari galdetu zion ea zein zen hasierako ele-
mentua, elementu sortzailea, eta ura zela erantzun zuen: “lurrak ura du euska-
rri”, “unibertsoak ura du euskarri”. Talesi egozten zaio K.a. 585. urtean eklipse
bat iragartzea. Prokloren arabera Euklidesen Elementuak lanaren lehen liburua-
ren 4 proposizio zor zaizkio Talesi: triangelu isoszele baten oinarriko angeluak
berdinak dira (I, 5. prop.); erpinez aurkako angeluak berdinak dira (I, 15. prop.);
zirkunferentzierdian inskribatutako angeluak zuzenak dira (III, 31. prop.); “alde
bat-bi angelu” kongruentzia (I, 26. prop.). Talesek diametroak zirkunferentzia
erdibitu egiten duela ere frogatu omen zuen. Problema hauek ere ebatzi omen
zituen: itsasontzi baten eta portuaren arteko distantzia kalkulatzea, piramide
baten altuera kalkulatzea proiektatzen duen itzala ezagutuz. Ez dago frogarik
ziurtatzeko Talesek emaitza horiek guztiak frogatu zituenik edota Tales matema-
tika egituratzen lehena izan zenik, baina, ahozko tradizioari eta Prokloren infor-
mazioari kasu eginez, onar daiteke Talesek aurrerapenak egin zituela bide horre-
tatik. Baiezta dezakegu, ordea, Tales izan zela historian emaitza matematiko bat
egozten zaion lehenengo pertsona.

Garai honen bukaerakoak ziren Demokrito Abderakoa (c. K.a. 460-370) eta
Hipokrates Khioskoa (fl. K.a. 430). Demokrito ezagunagoa da filosofo materia-
lista bezala matematikari bezala baino. Dena dela, Demokritok zenbait lan ida-
tzi zituen matematikaren inguruan: Zirkuluaren eta esferaren ukitzearen gai-
nean, Geometriaren gainean, Zenbakien gainean, Hedaduren gainean.
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Piramidearen eta konoaren bolumenen formulak lortu zituen, baina frogabiderik
gabe.

Hipokrates V. mendeko geometra nagusia izan zen; bere ezagumenduen artean
hau dena zegoen: angelu inskribatuen eta arkuen arteko erlazioa, hexagono
erregularra eta triangelu baten zirkunferentzia zirkunskribatua eraikitzea, antze-
kotasunaren kontzeptua, Pitagorasen teoremaren orokorpenak.... Elementuak
izeneko lana idatzi zuen; bertan irudi geometrikoak letren bidez adierazi zituen.
Euklidesen Elementuak lanaren I, II, III eta IV. liburuak Hipokratesen lanetik etor
zitezkeen. Hipokrates Khioskoak Delosko problemaren problema baliokide bat
aurkitu zuen: bi zuzen emanik, bata bestearen bikoitza, tartekatu bi batezbes-
teko proportzional proportzio jarraituan. Azkenik, Hipokratesek frogatu zuen
lunula, ilargiaren itxurako irudi, batzuen kasuan azalera bereko karratuak erre-
gela eta konpasarekin eraiki zitezkeela.
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Pitagoras Samoskoa VI. mendean zehar (c. K.a. 585 – 500) bizi izan zen; egile
batzuek Talesen dizipulua izan zela iradokitzen dute; Babiloniara eta Egiptora
bidaiatu zuen, eta, azkenik, Grezia Handira joan zen, eta Crotonen eskola edo
anaitasun moduko bat eratu zuen; bertan, zientzia, filosofia, mistika, politika,
musika... aztertzen zituzten; eskolaren arauetan ezagumenduak ezkutuan gorde-
tzearena zegoen. Ez dakigu gauza asko Pitagorasen bizitzari buruz, eta ez daukagu
pitagorikoen lan bat bera ere; horietaz dakiguna beste egile batzuek idatzitakoa da;
Platonek eta Herodotok idatzitakoa, besteak beste. Beraz, pitagorikoez mintzatzen
garenean, K.a. 585 eta 400. urteen arteko taldearen lanaz ari gara. Ez dago argi
pitagorikoek haien emaitzetan frogabideak erabili zituzten; zaila da sinestea hasie-
rakoek erabili zutenik, baina beranduko pitagorikoek erabili ahal izan zituzten.

Zenbakia gauza guztien hasiera zen pitagorikoentzat, “Dena da zenbakia”,
“Gauzen ereduak dira”, eta zenbait zenbakiri isilpeko bertuteak egotzi zizkioten.
Filolao Taraskoak (Tarento) (c. K.a. 390.ean hila) honako hau zioen: “Ezagutu
daitekeen guztiak badu zenbaki bat”, “Zenbakirik gabe ez dugu ezer ulertzen,
ezta ezagutzen ere”. Gai hauek, besteak beste, jorratu zituzten: zenbaki irudiz-
koak, arrazoiak eta proportzioak, zenbaki bakoitiak eta bikoitiak, progresioak,
musikaren oinarri matematikoa, zenbaki irrazionalak, poliedroak (kuboa, tetrae-
droa, oktaedroa eta dodekaedroa ezagutu zitzaketen)... Geometriak ikusmena-
ren, nabarmenaren, laguntza eman zion zenbaki-teoriari; aritmetikak, ordea,
kalkuluen ziurtasuna eman zion geometriari.

Orain, Pitagorasen teorematzat ezagutzen duguna babiloniarrek bazekiten lehe-
nago (Plimpton 322 buztin-taula); ez dirudi, aldiz, babiloniarrek horren frogabi-
dea ezagutzen zutenik; teoremak izen hori hartu zuen Pitagoras eta bere eskola
teoremaren frogabide bat ematen lehenak izan zirelakoan, baina aieru hori ere
ezin da egiaztatu. Elementuak I, 47. proposizioa da, eta, adierazpen orokorra, X,
28, 1. leman dago; Euklidesen frogabidea ez da pitagorikoena bera.

Karratu baten aldea eta diagonala elkarrekin neurtezinak direla frogatu zuten, eta
frogabidean zenbaki bikoitiak eta bakoitiak erabili zituzten. Gai honen azterke-
tatik sortuko ziren Euklidesen V. liburua, VII.-IX. liburu aritmetikoak eta 
X. liburua.

Gainazalen gainezartzea erabili zuten bigarren mailako ekuazioak ebazteko
(Euklidesen II. eta VI. liburuen oinarria); soluzioak erregelaren eta konpasaren
bidez lor daitezke. Problema horiek babiloniarrek ebatzitako zenbakizko pro-
blemen baliokideak dira; susma daiteke, beraz, harremanen bat egon zela babi-
loniarren matematikaren eta pitagorikoen matematikaren artean.
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Bigarren garaia, garai atenastarra, gutxi gorabehera K.a. 450 eta 300 urte-
-bitartekoa, Atenas hirian kokatu zen. Atenas greziarren zentro intelektuala izan
zen, eta ez zuen beste batek gaindituko, Alexandriak izan ezik. Garai hartan
matematikak barne-egitura bat lortuko zuen, aljebra geometrikoaren bereizgarri
izan zena.

Urte haietan agertu ziren hiru problema klasikoak ere: zirkuluaren koadratura,
kuboaren bikoizketa, edo Delosko problema, eta angeluaren trisekzioa; hirurek
bigarrena baino maila handiagoko ekuazioak behar dituzte.

Anaxagoras (K.a. 428. urtean hila) izan omen zen zirkuluaren koadratura aztertu
zuen lehena: eraiki karratu bat emandako zirkulu baten berdina dena, urrats-
-kopuru finituan. Naturari buruz lana idatzi zuen eta Periklesen maisu izan zen.
Gero, Antifon saiatu zen poligono inskribatuak erabiliz; Brisonek poligono ins-
kribatuak eta zirkunskribatuak batera erabili zituen; Eudoxok aurrekoen argu-
mentuak zuzendu egin zituen eta zirkuluen arteko erlazioa diametroen karra-
tuen artekoa zela frogatu zuen, Euklides XII, 1, 2.

Kuboaren bikoizketaren problema emandako kubo baten bolumenaren bikoitza
duen kuboa eraikitzean datza. Hipokrates Khioskoak, esan bezala, horren pro-
blema baliokide bat aurkitu zuen. Arkitas Taraskoak (K.a. 428-365) soluzio
dotore bat eman zuen hiru dimentsioko espazioko eraiketen bidez. Kurba bat
puntu mugikor batek sortzen zuelako ideia eman zuen. Egile batzuek quadri-
vium matematikoaren sailkapena egotzi diote: aritmetika, zenbaki pausatuak
aztertzen zituen; geometria, magnitude pausatuak aztertzen zituen; musika, zen-
bakiak mugimenduan aztertzen zituen; eta astronomia, magnitudeak mugimen-
duan aztertzen zituen. Eudoxoren soluzioa galdu egin zen. Menekmok (fl. c. K.a.
350) sekzio konikoak aurkitu omen zituen problemaren soluzioa bilatzen ari
zenean; problemaren bi soluzio eman zituen: bi parabolaren arteko ebakidura
eta hiperbola zuzen baten eta parabola baten arteko ebakidura.

Angelu zuzen bat hirutan zatitu daiteke triangelu ekilateroaren bidez
(Elementuak, I, 1. proposizioa); angelu kamuts bat angelu zuzenaren eta ange-
luzorrotz baten batura bezala deskonposa daiteke; beraz, angelu zorrotz baten
zatiketan dago problema. Ez dago argi nola agertu zen problema hori. Hipias
Eliskoa saiatu zen angelua hirutan zatitzen, eta saio hartan sortu zen zinemati-
karen bidez definitutako lehen kurba, Hipiasen koadratzailea. Geroago egiazta-
tuko zen zirkuluaren koadraturaren problema ere ebazten zuela; hortik bere
izena. Hipias sofista zen eta Atenasen irakatsi zuen K.a. V. mendearen bigarren
erdian.
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Grezia Handian elearrak agertu ziren. Parmenidesek (fl. c. K.a. 460), eskolaren
sortzaileak, arrazoiaren eta prozesu dialektikoaren arteko jokoa azaleratu
zuen; itxura eta gauzen esentzia bereiztu zituen. Errealitate sentikorraren
aurrean betiko errealitatea zegoen, aldaezina eta mugiezina zena. Zientziak
itxuren atzean zegoen errealitate hura bilatu behar zuen. Zenon Eleakoak (fl. c.
K.a. 450) pitagorikoen ideiak (unitate zatiezinak) kritikatu zituen, eta kritika
haiek eragin handia izan zuten matematikaren garapenean. Ezagunak dira
Zenonen paradoxak: dikotomiarena, Akilesena, geziarena eta estadioarena,
non, zeharkako metodoa erabiliz, mugimenduaren eta aldaketaren ezina fro-
gatu baitzuen.

Grezian, sofistak agertu ziren; plazaz plaza zihoazen haien ideiak zabaltzen eta,
diru-truke, azaltzen; oro har, zientzia ukatu egiten zuten. Protagoras Abderakoak
honako hau zioen: “Gizona da gauza guztien neurria, direnena direlako eta ez
direnena ez direlako”. Harentzat, gauzak ez ziren gizakiak hautematen zituen
fenomenoak baino. Gizakiak ez zuen hautematen ukitzaileak esfera puntu
batean ukitzen zuela; beraz, ukitzaileak esfera puntu batean baino gehiagotan
ukitzen zuen. Antifon sofistak, zirkuluaren koadratura aztertu zuenean, poligo-
noaren aldeak bikoiztea bukatu egin zuen ikusmenerako poligonoa zirkulu
bihurtu zenean. Gorgias Leontinikoarentzat ez da ezer existitzen; baina, existi-
tuko balitz, ezin izango genuke ezagutu. Sokratesek (K.a. 399. urtean hila) berak
zioen geometria ikasi behar zela saldu, erosi, zatitu edo landu nahi zen lur-saila
neurtzeko gai izan arte; ez zuen ikusten problema zailagoak aztertzea; gizakia
aztertu behar zen, “ezagutu zure burua” zioen. Hala ere, Sokrates sofisten kon-
tra agertu zen behin eta berriro.

Platon (K.a. 427-347) Atenasen jaio zen. Gaztetan politikan sartu zen, baina
berehala etsi zuen. Egiptora eta Grezia Handira bidaiatu zuen; han ezagutuko
zituen pitagorikoak. K.a. 387. urtean, Platonek Akademia sortu zuen Atenasen,
eta K.o. 529. urtean Justinianok itxi zuen arte, irekita iraun zuen. Platonen
Akademian matematika landu zen; Akademiaren frontoiko inskripzioa haren
lekuko zen: “Ez dadila sar geometria ez dakien inor”. Platonek zituen ezagu-
mendu matematikoak bere lagun Arkitasengandik hartu zituen, eta ez zen egon
matematikaren aurkikuntzetatik urrun; Teodororen, Teetetoren eta Eudoxoren
ekarpenak ezagutzen zituen. Baina, zein izan zen Platonek matematikari egin-
dako ekarpena? Sokratesek objektu akastun eta aldakorrak eta betiko eredu per-
fektuak bereizten zituen; Platonek entitate matematikoak tartean sartzen zituen.
Lurrean marraztutako zirkulua eta ukitzaileak akastunak dira; beraz, puntu
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batean baino gehiagotan ukituko dute elkar. Baina zirkulu eta zuzen idealak
kontuan hartzen dituenak erraz onartuko du ukitze-puntu bat bakarrik dagoela.
Zirkulu eta zuzen idealak dira definizioei egokitzen zaizkienak; horrela uler dai-
teke Platonek definizioei ematen zien garrantzia, gero Euklidesen lanean hain
oinarrizkoa izan zena; definizioak objektu matematikoari horren forma estatikoa
ematen dio, betierekoa, errealitate absolutuarena. Matematikariaren helburua,
hortaz, erlazio egonkorrak adieraztea da. Hipotesiez mintzatzen denean,
Platonek honako hau dio: “... objektu horiek gauza ezaguntzat hartzen dituzte
eta, behin hipotesitzat ezarrita, uste dute ez dituztela azaldu behar ...”; beraz,
hipotesia emandakoa da, datua. Hortaz, matematikan badira ikerkuntza ororen
aurretik kokatzen diren arrazoizko entitate batzuk; A egiazkoa bada, B ere egiaz-
koa da; baina ezin dugu ziurtatu A egiazkoa denik. Matematikan, hipotesia sin-
tesirako abiapuntua da, edo helmuga analisirako; Platonek metodo analitikoa eta
sintetikoa bereiztu egin zituen. Platonen arabera tresna mekaniko laguntzaileak
matematikatik baztertu egin behar ziren. Ondorioz, Platonen eraginpean zegoen
bitartean, erregela eta konpasa zerabiltzan matematika bakarrik landu zen; hark
atzeratu zuen matematikaren garapen praktikoa. Platoni buruz matematikari-
-egilea zela esan da.

Teodoro Zirenekoak (fl. c. K.a. 390) ��3, ��5, ..., ��17 zenbaki irrazionalak direla
frogatu zuen. Teetetok (c. K.a. 414-369) zenbaki irrazionalak sailkatu egin
zituen; Euklidesek Elementuak lanaren X. liburuan jaso zituen haren emaitzak;
Teeteto izan liteke bost solido bakarrik daudela frogatu zuena. Eudoxo
Znidokoak (K.a. 408-355) Elementuak lanaren V, 4. eta 5. definizioak eman
zituen arrazoiei buruz. Magnitude jarraituen kontzeptua sortu zuen; horrek
aukera eman zien matematikari greziarrei zenbaki elkarrekin neurtezinak geo-
metrian erabiltzeko. Exhauzio-metodoa erabili zuen, Elementuak X. eta XII. libu-
ruetan agertuko zena. Arkimedesen axioma izenekoa erabili zuen, Elementuak
XII, 2. proposizioa hain zuzen.

K.a. 366. urtean, 18 urterekin, heldu zen Aristoteles (K.a. 384-22) Atenasera
Estagiratik (Mazedonia), eta Platonen ikasle izango zen, hura 348. urtean hil zen
arte. K.a. 343. urtean Filipo II.ak deitu zuen bere seme Alexandro hezteko. Sei
urte geroago, Alexandro tronuan zegoen jada. Atenasera itzuli zen eta K.a. 335.
urtean bere eskola, Lizeoa, eratu zuen. Bitartean, Platonen Akademia gainbehera
zegoen; izen ere, Platon hildakoan, haren hitzari hertsiki lotu zitzaizkion jarrai-
tzaileak. Lizeoan, aldiz, Aristotelesek metodo berriak erabiltzen zituen eta ikas-
keten eremua zabaldu egiten zuen, Historia Naturalaren bidetik bereziki; beraz,
Lizeoak goraldia izan zuen. Alexandro hil zenean, Aristotelesek Atenas utzi egin
zuen eta Khalkisera joan zen; bertan hil zen urtebete geroago. Haren ondoren,
Lizeoa Teofrastoren eskuetan geratu zen.
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Aristotelesentzat partikularraren zientzia ez zen existitzen, unibertsalarena bai-
zik. Zientzia orok definizioa eta frogabidea zituen euskarri; definizio zuzena
definitutakoaren aurreko gaiez azaldu behar zen; jakina, gai definitu gabeak
onartu egin zituen. Hasierako gauzen kasuan izan ezik, definitutako gauzen
existentzia frogatu beharra zegoen; gauza baten existentzia frogatzeko metodoa
gauza hura eraikitzea izan zen Aristoteles eta Euklidesentzat. Definizioetara sen-
tsazioen bidez helduko ginen. Sentsazioa ez zen zientzia, baina haren abiapun-
tua zen. Beraz, kontzeptuak esperientziaren bidez atzitzen ziren, pertzepzioari,
diskriminazioari eta memoriari esker. Handik Lizeoak behaketari ematen zion
garrantzia. Aristotelesek ez zuen matematika begiko; matematikaren irakaskun-
tza bermatu bazuen ere, ez zuen zientzien lehenengo lerroan kokatu; are
gehiago, matematika zientziaren tresna bat zela uste zuen. Aristotelesek zientzia
deduktibo bat ezartzeko eta ordenatzeko oinarria finkatu zuen logika sistemati-
zatzean. Logika aristotelikoak XIX. mendera arte iraun zuen.

Platonen eta Aristotelesen lanetako aipamenetan egiazta daiteke IV. mendeko
matematika gertu zegoela Euklidesen, eta Arkimedesen eta Apolonioren, mailatik.

Aristotelesen dizipulua zen Eudemo Rodaskoa; Eudemoren lanetako bat
Matematikaren historia dugu. Lan hori galdu egin zen, baina horren zati batzuk
beste egile batzuek jaso zituzten, Geminok, Porfiriok eta Sosigenesek, eta,
horien bidez, Teon Izmirkoak, Proklok, Eutoziok eta Sinpliziok. Zati batzuk bazi-
ren ere, garrantzi handikoak dira garai hartako datu bakarrak direlako.

Eutoziok transmititu zuen Eratostenesen adierazpen baten arabera, sekzio koni-
koak ezagunak ziren, Eudoxoren Menekmo ikasleari esker. Ondoren, Aristeok
aztertu zituen, eta badirudi Euklidesen aurrekaria izan zela. Leku solidoak lana
idatzi zuen. Euklidesek berak lan bat idatzi zuen horren gainean, baina galdu
egin zen. Geroago, Arkimedesek eta Apoloniok maisuki landuko zuten gaia.

Matematika greziarrak hirugarren garaian, garai helenistikoan, K.a. IV. mendea-
ren erditik K.a. II. mendearen erdira artekoan, lortu zuen gailurra. Alexandroren
abenturak eragin handia izan zuen kulturaren garapenean; inperio unibertsala-
ren ideia Alexandrorekin batera hil zen, baina kultura greziarra eta ekialdekoa
uztartu egin ziren. Gainera, greziarren hizkuntzak kulturen elkartrukerako balio
izan zuen. Orduan zabaldu zen greziera “batua”, Atikako dialektoan oinarrituta.
Garai honi lotuta agertzen dira Euklides, Eratostenes, Arkimedes, Apolonio,
Heron, Ptolomeo eta Diofanto.
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Teofrastoren, Aristoteles hildakoan Lizeoaren arduradunaren, dizipulua zen
Demetrio Falerokoa. Demetriok Atenasko gobernua gidatu zuen hamar urtez;
Atenastik alde egin behar izan zuen eta Alexandrian bukatu zuen, Ptolomeo I.a
Soterek deituta. Demetrioren eraginez, Ptolomeok Museoa eraikitzeko agindu
zuen. Alexandriako Museoaren planoa Atenasen eraikitakoarena bera zen, baina
handiagoa, eta, han bezala, hemen ere Museo izena hartu zuen, musen ohore-
tan. Ziur aski Museoak logelak, jangelak, disekzio-aretoak, behatokiak... izan
zituen; geroago, zoologiko bat izan zuen. Museoko kideek sari bat jasotzen zuten
estatutik, eta ikerkuntzan eta eztabaidetan ematen zuten denbora. Museoak lau
sail nagusi zituen: matematika, astronomia, medikuntza eta literatura. Museoaren
baliabidez gain, Biblioteka bat ere izan zuten haien eskura. Biblioteka ere
Demetrioren iradokizuna izan zen, eta Ptolomeo I.ak burutua. Bibliotekak
700.000 liburu baino gehiago izango zituen. Museoa zientzia zehatzen eta natu-
raren zientzien etxea izan zen. Biblioteka, aldiz, filologiarena eta gramatikarena.
Ez da harritzekoa, beraz, zientziaren zentro bihurtzea, eratu eta gutxira.

Hirurehun urte atzera joan gara eta hirurehun urte aurrera etorri gara; Euklidesen
ondarea irudikatu nahi izan dugu horrela.

Eudemok pitagorikoek geometria “ikasgai liberal” bihurtu zutela esan zuenean,
“goi-mailako printzipioetara jo zutelako eta teoremak bide abstraktutik eta adi-
men hutsetik bilatu zituztelako”, pitagorikoek frogabidearen exijentzia ezarri
zutela esan nahi zuen. Ulertu beharra dago askotan frogabidea ez zetorrela bat
kalkuluaren teknikarekin, irudiekin, lur-neurketarekin... zeinak hasierako zien-
tziaren oinarrian baitzeuden. Greziarrek erretorika ongi menderatzen zuten, eta,
beraz, limurtzeko gaitasuna zuten, baina ez zen nahikoa limurtzea, frogatu egin
behar zen, konbentzitu; izan ere, faltsua ere arrazoi zitekeen egiazkoaren kon-
tra –sofistei egozten zitzaiona–. Hori izan zen matematikari greziarren ekarpen
handiena, zientzietako aurkikuntzak baino handiagoa agian. Frogabidearen exi-
jentzia hura indartu egin zen Talesengandik Euklidesenganaino.

Greziarren matematikaren beste ezaugarri bat intuizioa zen; irudi batek berez
izan behar zuen frogagarri. Gero eta gehiago eskatzen zen exijentzia logiko hura
beti etorri zen ikusmenaren exijentziarekin batera. Hala ere, irudiei ere eragoz-
penak jarri zitzaizkien, eta hura matematikarien akuilua izan zen frogabideak
fintzeko.

Greziarrek aritmetika eta geometria batera landu zituzten. Zenbaki batek leku
geometriko bat adierazten zuen, laua edo solidoa. Zenbakiak irudi geometrikoen
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bidez aztertzen zituzten, baina geometria ez zen nahikoa zenbakien bilduma
guztiak adierazteko, zenbaki lehenekin eta perfektuekin gertatzen den bezala. Ez
da harritzekoa, beraz, garai batean geometria nagusitzea. Irudi geometriko
batek, ongi eraikita zegoenean, bi abantailak zituen froga zen berez eta ikusga-
rria zen. Hala, aljebra geometrikoa sortu zuten.

Greziarren azken hirurehun urteko historiara joan-etorria egin dugu, eta hor
segitzen du Euklidesek, Bibliotekan, Elementuak eta beste lanak idazten.

Euklidesi buruz dakigun datu bakarra Proklok eman zigun: Euklides Alexandrian
bizi izan zen eta han irakatsi zuen K.a. 300. urtearen inguruan. Prokloren ara-
bera, Euklides Platonen dizipuluen ondorengoa zen, Eratostenes eta Arkimedes
baino lehenagokoa, eta ideia platonikoak zituen. Horregatik, Elementuak libu-
ruaren bukaeran irudi platonikoak agertzen dira.

Bi pasadizo kontatzen dira Euklidesi buruz. Lehenengoan, errege Ptolomeok gal-
detu omen zion Euklidesi ea geometria ikasteko Elementuak baino bide laburra-
gorik ba ote zegoen; Euklidesek honako hau erantzun omen zion: ez zegoela
errepiderik geometriara. Istorio hori Menekmorekin eta Alexandrorekin ere kon-
tatzen da. Bigarrenean, ikasle batek, ikasgai bat entzun ondoren, galdetu omen
zion Euklidesi ea zer irabazi behar zuen ikasgai harekin. Euklidesek morroi bati
esan omen zion “hiru obolo eman iezazkiozu ikasten duenari, etekina atera
behar dio eta”.

Erdi Aroan nahasketa sortu zen Euklides Megarakoarekin, eta horrela ikus dai-
teke Elementuak lanaren edizio batzuetan; nahasketak 1482tik 1566ra bitartean
iraun zuen. Euklides Megarakoa Platonen garaiko filosofo sokratikoa zen.

Egile batzuek matematikari handitzat hartu dute Euklides; beste batzuek, ordea,
matematikaria baino gehiago dibulgatzailea izan zela uste dute. Beste batzuek
galdetzen dute ea ez ote diren Euklides eta Elementuak eskola bat eta bere lana.
Ez dakigu zer izan zen Euklides, baina bere lanak 2.300 urte iraun du.
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EUKLIDESEN BESTE LANAK

Euklidesen bost liburu heldu dira gure eskuetara: Datuak, Elementuak,
Fenomenoak, Irudien zatiketaz eta Optika; gainerakoak galdu egin dira.

1 DATUAK – dedom™na

Jatorrizko grezierazko testua eta arabierazko testua heldu zaizkigu. Papok
Analisiaren altxorra lanaren baitan sartu zuen. Alexandriako unibertsitatean
erabilia izateko idatzi zuela dirudi; Elementuak liburuaren osagarria edo
antzekoa da, baina analitikoagoa. Liburuak 94 proposizio ditu, eta
Elementuak lanaren I-VI liburuekin dute zerikusia. Lehenengoek magnitude
proportzionalen edo gehikuntza proportzionalen propietate batzuk aztertzen
dituzte, hau da, gaur egun, funtzio linealen propietateak. Hurrengo proposi-
zioak, orokorragoak, irudi antzekoei, azaleren gainezarpenari, hots, bigarren
mailako ekuazioen soluzioari, eta zirkuluari dagozkie. Liburuak oinarrizko
maila du.

2 FENOMENOAK – fainømena

Liburu hau gure eskuetara heldu da. Papok iruzkina egin zion (Analisiaren altxo-
rra, VI 104-130). Bertsio interpolatua agertzen da Gregoryren Euclid lanean;
lehenagoko laburpen hobe bat dago Vindobonensis philos. Gr 103 eskuizkri-
buan, nahiz eta 16. proposizioaren erditik azkeneraino desagerturik dagoen.
Liburu honek antz handia du Autolikoren Esfera mugikorraren gainean lanare-
kin; biak dira geometria esferikoaren gaineko lanak, astronomoek erabil zitzaten.
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Horizontearen kontzeptu absolutua aurkezten du, lehenago zuen zentzu erlati-
boaren aurrean. Bi liburuak alderatuz, biak oso ezaguna zen tradizioan oinarritu
zirela ikus daiteke. 

3 GAINAZALAREN LEKUAK – tøpoi prØq ®pifaneºQ

Papok subjektu honen gaineko bi liburuak Analisiaren altxorra lanaren zati gisa
aipatzen ditu. Zerrendako beste lanek, subjektu lauen gainean ari zirenek,
zuzen, zirkulu eta sekzio konikoez zihardutenez, badirudi tratatu honen lekuen
artean konoak, zilindroak eta esferak sartu zirela. Harantzago denak dira Papok
emandako bi lemetan oinarritzen diren usteak. Lehenengoak, Tanneryk ematen
duen bezala, honako hau iradokitzen du: lekuetako batek puntu guztiak dituela
zilindro baten sekzio paralelo eliptikoetan, eta, beraz, zilindro zirkular zeiharra
da. Bigarrenean, Papok konika baten fokuen eta zuzentzailearen propietateen
frogabide osoa eman zuen.

4 IRUDIEN ZATIKETAZ – perì diair™sevn biblºon

Liburu hau galdu egingo zen jakintsu arabiarrengatik izan ez balitz. Arabiarrek
itzuli egin zuten grezierazko bertsioak galdu baino lehen; hortik latinera pasatu
zen, eta gero herri-hizkuntzetara. Proklok aipatu zuen liburu hau (Iruzkina 69,
4), eta irudiaren definizioaz edo sortzeaz mintzatu zen, baita irudi baten zatiga-
rritasunaz ere, bere mota ez bestelakoak diren beste batzuetan. Honako hau dio
Proklok: “Bada, zirkulua zatigarria da definizioz edo nozioz bestelakoak diren
zatietan, eta horrelakoa da irudi lerrozuzenetako bakoitza; hau da berez
Elementuak lanaren idazlearen betebeharra bere Zatiketak lanean, non eman-
dako irudiak zatitzen baititu, kasu batean, antzeko irudietan eta, bestean, beste-
lakoetan”. Liburuak 36 proposizio ditu irudi lauen zatiketari buruz. Esaterako,
lehenengo proposizioak honako hau eskatzen du: triangelu baten oinarriaren
paraleloa den zuzen bat eraikitzeko, triangelua azalera berdineko bi iruditan
zatitzea.

EUKLIDES: ELEMENTUAK50



5 KATOPTRIKA – katoptrikå

Ez dago seguru esaterik Euklidesek idatzi zuela. Proklok aipatu bazuen ere
(Iruzkina 69, 2), Proklok erraz izan zezakeen Teonen lana bere aurrean, eta ohar-
kabean, Euklidesi egotziko zion.

6 KONIKAK

Galdutako liburu honi buruz Papok honako hau dio (Analisiaren altxorra, VII 3):
“Euklidesen Konikak lanaren lau liburuak osatu zituen Apoloniok, zeinak lau
gehiago erantsi eta Konikak lanaren zortzi liburu eman baitzizkigun”. Gerta zite-
keen Euklidesen lana Paporen garaian galdu izana, jarraian hau dio eta: “Aristeo,
zeinak oraindik dirauten Leku solidoak lanaren bost liburuak, konikekin lotuak,
idatzi baitzituen”. Euklidesen lanaren eta konikak lekuak bezala aztertzen dituen
Aristeoren lanaren arteko erlazioaz mintzatzean, Papok aurrerago, honako hau
dio: Euklides, berak koniken gainean egindako aurkikuntzen meritua Aristeok
hartzen zuela ikusita, ez zela saiatu aurreratzen edo sistema bera berriro eraiki-
tzen. Ez dago dudarik Aristeoren leku solidoen lana Euklidesen koniken lanaren
aurretikoa dela. Bi tratatuek gai beraz dihardute. Hala ere, xedea eta ikuspuntua
desberdinak dira; berdinak izan balira, doi-doi utziko ziokeen Euklidesek
aurreko tratatua hobetzeari. Euklidesek koniken teoria orokorraz idatzi zuen,
Apoloniok bezala, baina bere burua mugatu egin zuen Aristeoren Leku solidoak
lana analizatzeko behar ziren propietateetara. Jakina, Apolonioren tratatuak
Euklidesen Konikak ordezkatu egin zuen.

Arkimedes da iturririk garrantzitsuena liburuaren edukiari dagokionez, behin
baino gehiagotan aipatzen baititu horren proposizioak. Euklidesek izen zaharrak
erabiltzen zituen koniketarako, kono zuzenaren, kono zorrotzaren eta kono
kamutsaren ebakidurak, baina bazekien nola lor zitezkeen kono bat moztuz.

7 OPTIKA – πptikå

Lan honek garrantzia du perspektibari edo ikusmen zuzenaren geometriari buruz-
koa delako. Antzinakoek fenomeno optikoak hiru zatitan banatuak zituzten: 1)
optika (edo ikusmen zuzenaren geometria); 2) katoptrika (edo izpi islatuen geo-
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metria), eta 3) dioptrika (izpi errefraktatuen geometria). Lan honetan, Euklidesek
teoria bat eman zuen; horren arabera, begiak objekturaino bidaiatzen duten
izpiak bidaltzen ditu (Aristotelesek esandakoaren kontrakoa). Optikaren helbu-
ruetako bat epikurotarren ideia bat borrokatzea izan zen; epikurotarrek zioten
gauza bat zirudien bezain handia zela, perspektibaren aldaketa kontuan izan
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gabe. Papok eta Proklok aipatzen dute (Analisiaren altxorra, VI 80-103; Iruzkina
69, 2). Berriro ere Teon Alexandriakoa dugu liburu hau guregana heltzeko zubia.
Liburuak 58 proposizio ditu. 2. definizioan dio ikuste-izpiek osatzen duten irudia
kono bat dela, erpina begian eta oinarria objektuaren muturretan dituena; 4. defi-
nizioan dio, bi objekturen artean, erpineko angelu handiena eratzen duenak han-
diagoa dirudiela. 8. proposizioan honako hau frogatzen du: bi objektu berdin eta
paraleloren itxurazko tamainak ez direla begietarainoko distantziekiko propor-
tzionalak; 23.etik 27.erainoko proposizioetan honako hau frogatzen du: esfera
bati begiratzen dion begiak esferaren erdia baino gutxiago ikusten duela, eta ikus-
ten duenaren mugaldea zirkulu bat dela; 32.etik 37.erainoko proposizioek diote-
nez, zirkulu bati begiratzen dion begiak zirkulu bat ikusiko du begia zirkuluaren
zentrotik pasatzen den zirkuluaren planoaren perpendikularrean badago.

8 PORISMAK – porºsmata

Liburu hau galdu egin da; hala ere, Analisiaren altxorra osatzen duten liburuei
buruzko hitzaurre orokorrean hau dio Papok: “(Apolonioren) Ukitzeak ondoren
Euklidesen Porismak dator, hiru liburutan; askoren ustez, problema astunagoen
analisirako adimen handiz asmatutako bilduma da, eta naturak horrelako poris-
men kopuru mugagabea aurkezten badu ere, ez diete ezer erantsi Euklidesek
lehenik idatzi zuenari, hauek izan ezik: batzuek, nire garaia baino lehen, bere
gustu falta erakutsi zutela (proposizio) batzuei bigarren frogabideak erantsiz,
(proposizio) bakoitzak frogabideen kopuru zehatza onartzen duela, erakutsi
dugun bezala, eta Euklidesek bana eman zuela, hots, argiena dena. Porisma
hauek teoria sotil, natural, beharrezko eta orokortasun handikoa hartzen dute,
zeina liluragarria baita emaitzak ikusi eta eman ahal dituztenentzat”.

Geroago, Proklok porisma hitzaren bi esanahi bereiztu zituen. Lehena ondorioa
da, zerbait proposizio baten bigarren mailako emaitza bezala agertzen denean,
arazorik gabe eta bilaketa berezirik gabe sortua, aurkezten diguten azterketaren
gainsari moduko bat. Bigarrena, Euklidesen Porismak lanarena da; zentzu horre-
tan, “porisma izena bilatzen diren gauzei ematen zaie, baina, betiere, zenbait
aurkitze behar dutenei eta sortze hutsak edo argudio teoriko soilak ez direnei.
Izan ere, triangelu isoszele baten oinarriko angeluak berdinak direla frogatzea
argudio teorikoko gaia da, eta existitzen diren gauzekiko lortzen da horrelako
ezagutza. Baina angelu bat erdibitzea, triangelu bat eraikitzea, moztea, jartzea,
gauza horiek guztiek zerbait egitea eskatzen dute; eta emandako zirkulu baten
zentroa aurkitzea, edo bi magnitude elkarrekin neurgarri direnen neurri komun
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handiena aurkitzea edo antzeko eragiketak teoremen eta problemen arteko
moduko zerbait dira. Izan ere, kasu horietan ez dira bilatutako gauzak sortzen,
aurkitzen baizik, eta ez da prozedura teoriko hutsa ere. Beharrezkoa da bilatu-
takoa argira ekartzea, eta begiari erakustea. Horrelakoak dira Euklidesek idatzi
eta Porismak lanaren hiru liburuetan antolatu zituen porismak”.

Paporen lanean oinarriturik, R. Simson eta M. Chasles berridazten saiatu dira.
Berridazpena hipotetikoa bada ere, badirudi Euklidesek geometria proiektiboa-
ren eta zeharkakoen teoriaren problema batzuk ebatzi zituela, XIX. mendearen
hasieran aztertzen zirenak bezalakoak; esan beharra dago triangelu homologi-
koen Desarguesen teorema eta konika endekatu batean inskribatutako hexago-
noen Paporen teorema daudela.

9 PSEUDARIA – ceydåria

Liburua betiko galdu da. Arrazoibide faltsuei buruzkoa da. Proklok lan honi
buruz honako hau dio: “Tratatu hau, zeinarekin makineria hau gure eskuetan
jarri baitzuen, Pseudaria(ren liburua) izendatu zuen; horren motak ordenan ema-
nez, gure adimena mota guztietako teoremen bidez landuz, egia faltsuaren
ondo-ondoan jarriz, okerraren gezurtatzea azalpen praktikoekin bateratu zuen.
Liburu hau, beraz, katartiko eta ariketa moduko bat da; Elementuak lanak, aldiz,
gida eztabaidaezina eta osoa du geometriaren subjektuen benetako azterketa
zientifikorako”. Hala ere, Elementuak lanarekin duen loturatik eta hasiberrien-
tzat duen baliagarritasunetik honako hau ondoriozta dezakegu: ez zela joan
oinarrizko geometriaren eremutik at.

10 SECTIO CANONIS – katatomh̀  kanønoq

Bi tratatu egozten zaizkio Euklidesi, musikari buruz: Sectio canonis, tarteen teoria,
eta Harmoniaren sarrera. Lehena, pitagorikoen teorian oinarriturik, matematikoa
da, eta proposizioen estiloa, hizkera eta formak bat datoz Elementuak lanean aur-
kitzen ditugunekin. C. Janek Euklidesena dela uste du (Ptolomeok Harmonika
lanean aipatzen du); Tenneryk aurkako iritzia du. H. Mengek, aldiz, honako hau
iradokitzen du: Euklidesen Musikaren elementuak jatorrizko lanaren kopia txar
bat izan daitekeela. Bigarren tratatua ez da Euklidesena, Kleonidesena baizik.
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ELEMENTUEN IZAERAREN GAINEAN

Elementu eta oinarrizko gaien arteko desberdintza ongien azaltzen duena Proklo
(K.o. 410-485) da. Proklok (Euklidesen Elementuak lanaren I. liburuari Iruzkina),
ziur asko Gemino aipatuz, honako hau dio: badira geometria osoan zenbait teo-
rema nagusi, printzipio baten erlazioari jarraitzen diotenetara daramatzatenak,
zabaltzen direnak, eta propietate askoren frogak hornitzen dituztenak. Teorema
horiei elementuak deritze; eta horien lana, hizkuntzan, alfabetoko letren lanarekin
aldera daiteke, eta grezieraz letrei izen berarekin deitzen zaie stoixeia (stoikheia).

Bestalde, oinarrizko gaiak azalpen luzeagoa du: aniztasun handiagora zabaltzen
diren eta, bakunak eta dotoreak izan arren, elementuen duintasuna ez duten
gauzekin erabiltzen da, horien azterketa zientziaren osotasunean erabilpen oro-
korrekoa ez delako, esaterako proposizio hau: triangeluetan, perpendikularrek
angeluetatik aurreko aldeetara puntu batean elkarrekin topo egiten dute.

Eta, honela jarraitzen du Proklok: Menekmok (K.a. IV. mendea) dioen bezala,
elementu gaia bi zentzutan erabiltzen da. Lortzeko bitartekoa dena lortutakoa-
ren elementua da, Euklidesen lehenengo proposizioa bigarrenarena den
moduan, eta laugarrena bosgarrenarena. Zentzu horretan, gauza askori esan
dakioke elkarren elementuak direla, bata bestetik lortzen delako. Adibidez, irudi
lerrozuzenen kanpo-angeluak, batera, lau angelu zuzenen berdinak izatetik
ondorioztatzen dugu barne-angeluen berdinak diren angelu zuzenen kopurua,
eta alderantziz. Horrelako elementu bat lema bat bezalakoa da. Baina elementu
gaiaren beste erabilpen bat hau da: bakunagoak izanik, konposatua horietan
banatzen da. Zentzu horretan ezin dugu esan guztia dela guztiaren elementua,
baizik eta printzipioen izaera dutenak, emaitzen erlazioan, beren gainean dau-
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denen elementuak direla, postulatuak teoremen elementuak diren moduan.
Elementu gaiaren esanahi horren arabera bildu ziren elementuak Euklidesen
lanean, geometria lauarenak zein estereometriarenak izanik.

Zaila da, dio Proklok, zientzia bakoitzean, gainerakoak sortzen diren elemen-
tuak aukeratzea eta dagokien ordenan antolatzea. Eta saiatu direnen artean,
batzuk gai izan dira gehiago jartzeko, beste batzuk gutxiago; batzuek frogabide
motzak erabili zituzten, beste batzuek beren ikerketa mugagabeki luzatu dute;
batzuek absurdura eramateko metodoa saihestu egin zuten, beste batzuek pro-
portzioa saihestu egin zuten; batzuek hasierako urratsak sortu zituzten zuzenean
printzipioak ukatu zituztenen aurka; hitz batean, metodo desberdin asko asmatu
dituzte elementuen zenbait idazlek.

Ezinbestekoa da horrelako tratatu batek premiarik gabeko edozer baztertzea (eza-
gutza erdiesteko eragozpena baita); subjektua hartu eta puntu batera daraman
edozer aukeratu beharko luke (hori baita zerbitzurik onena zientziarako); begi-
rune handia izan beharko luke argitasun eta zehaztasunarekin (horien aurkakoek
guk ulertzea eragotzi egiten baitute); teoremak orokorrean hartzera jo beharko
luke (atal partzialetan argibideak banatzeak ezagutzari heltzea zailtzen baitu).
Arlo horietan guztietan, Euklidesen elementuen sistema gainerakoak baino hobea
da; horren erabilgarritasunak irudi garrantzitsuen (ziur aski, poliedro erregularrak)
aztertzeko balio baitu; horren argitasuna eta perfekzio organikoa ziurtatuta dago
bakunetik konplexura aurreratzeagatik eta azterketa nozio komunetan oinarritze-
agatik. Frogabide gehienak, aldiz, ziurtatuta daude oinarrizkoak diren eta prin-
tzipioen izaerakoak diren teoremetan zehar bilatutako gauzetara aurreratzeaga-
tik. Nahi diren gauzak, batetik, metodo berak erabilita aurkitzen dira, triangelu
eskaleno eta isoszeleen eraikuntzan adibidez; bestetik, elementuen aukera baten
izaeraz bestelakoak dira alferrikako eta mugagabeko konplexutasuna sartzean
bezala, irrazional desordenatuen subjektua bezala; eta bestetik, (elementuetan)
jatorri bezala emandako gauzetatik garatuak, angeluen eta lerroen mota ugari
bezala. Gauza horiek ez daude Euklidesen lanean, beste lanetan oso-osorik ezta-
baidatu badira ere, baina horien ezagutza (elementu) soiletatik eratorri da.

Beste leku batean, Proklok, antza denez bere izenean mintzatuz, bi helburu
bereizten ditu Euklidesen Elementuak lanean. Lehenak zerikusia du ikerketaren
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objektuarekin, eta, Platonen zale on bezala, geometriaren subjektu osoa “irudi
kosmikoei”, bost solido erregularrei, lotuta hartzen du. Bigarren helburua ikasle-
ari dagokio; ikuspuntu horretatik, elementuak geometria osoari dagokionez des-
kriba daitezke, ikasleak hobeto uler dezan. Izan ere, (elementu) horietatik hasita,
zientzia honen beste zatien ezagutza lortu beharko genuke; horiek gabe, aldiz,
ezinezkoa zaigu horrelako subjektu konplexuari heltzea, eta gainerakoaren eza-
gutza eskuraezina da. Horrela, printzipioen izaerakoak diren, soilak diren eta
lehenengo hipotesiei dagozkien teoremak daude hemen bildurik, ordena ego-
kian; eta gainerako proposizioen frogabideek teorema horiek erabiltzen dituzte
oso ezagunak balira bezala, eta horietatik hasten dira. Horrela, Arkimedesek
esferari eta zilindroari buruzko liburuan, Apoloniok eta beste geometra guztiek,
benetako tratatu honetan frogatutako teoremak erabiltzen dituzte onartutako
printzipioak balira bezala.

Aristoteles ere zentzu berean mintzatzen da geometriaren elementuen gainean:
“geometrian ona da aditu sakona izatea elementuetan” (Topikoak VIII, 14, 163
b 23); “oro har, elementuetan lehenengoak dira (definizioak emanik, esaterako,
lerro zuzenarena eta zirkuluarena) errazenak frogatzeko; nahiz eta, jakina,
horietako bakoitza ezartzen erabili ahal izateko datu nahikorik ez dagoen, ez
baitago tarteko gai asko” (Topikoak VIII, 3, 158 b 35); “Eta proposizio geometri-
koei dagokienez, haien osagaiak izendatzen ditugu, zeintzuen demostrazioak
gainerako demostrazioen baitan –edo guztien baitan, edo gehienen baitan– bai-
taude.” (Metafisika, 998 a26). “Halako zati bat izan ala bat baino gehiago izan,
hauexek izendatzen dituzte osagai. Honen antzera geometria-irudienak ere osa-
gai izendatzen dira eta, orokorrean, frogabideak; frogabide lehenak eta beste fro-
gabide askoren baitan dauden horiek baitira demostrazioen osagai izendatzen
direnak. Eta hemendik abiatuz eta metaforikoki esanda, bat eta txikia izanik
gauza askotarako baliagarria dena ere osagai izendatzen dute” (Metafisika, 1014
a35-b4).

Beste pasarte batean Elementuak lanaren hiru bertute aipatzen ditu Proklok.
Lehena, aukeratutako teoremen eta problemen egokitasuna da; izan ere,
Euklidesek ez zuen ahal zuen guztia hartu, elementuak eraikitzeko egokia zena
baizik. Bigarrena, erabilitako metodoen aniztasuna da. Hirugarrena, dedukzioa-
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ren sistematizazioari dagokio: frogabideen jarraitutasuna eta, bereziki, ondorioei
zegokien ordenan aritzea dira.

Dakigunaren arabera, Euklidesena da lehen printzipioen multzo bat espresuki
bereizten duen lehen lana, eta definizioetan, postulatuetan eta nozio komune-
tan banatzen dituena.

Elementuak Euklides baino lehen

Prokloren Iruzkin ezagunaren lehenengo zatia Eudemoren geometriaren histo-
riatik dago idatzita. Beraz, Elementuak lanen idazleen zerrendarako aditurik
onena dugu. Hipokrates Khioskoaren Elementuak izan zen lehena (K.a. 450).
Elementu horiek zentzu zabalean edo orokorrean ulertu behar dira. Gero,
Leonek (Eudoxo baino zaharragoa eta Platon baino gazteagoa) bilduma zain-
duagoa osatu zuen, proposizio gehiagorekin eta erabilgarriagorekin; horiek ere
zentzu zabalean hartu behar dira. Akademiako testuliburua Teodios
Magnesiakoak idatzi zuen; azalpenaren ordena deduktiboa hobetu egin zuen eta
proposizio partzial asko orokortu egin zituen; horiei buruz ez dugu datu zeha-
tzik. Eudemok ez du aipatzen liburu gehiagorik Teodiosen ondoren. Beraz,
Teodios izan daiteke Euklidesen aurrekoa; dudarik gabe Euklides aurreko guztien
lanez baliatu zen.

Euklidesen Elementuak bera ez da subjektuaren egoeraz mintzatzen zaigun
iturria; bai, ordea, Aristoteles. Aristotelesek geometriako proposizio, defini-
zio... asko aipatzen ditu. Horrek horren ikasleek azalpenei jarraitzeko testuli-
bururen bat izan zutela erakusten du; testuliburu horrek Teodiosena izan
beharko zuen.

Elementuak lanaren eragina

Elementuak lana aski zen berez oinarrizko azalpen gisa. Horrez gain,
Alexandriako geometren (beraz, matematikari helenistikoen) ondarea jaso zuen.
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Ez da Elementuak lana tratatu homogeneo eta trinko bezala, aurreko tradizio
matematiko guztiak ezabatu zituena bezala, ulertu behar. Euklidesen aurreko
Elementuak desagertu izanak hori iradoki badezake ere, hobe da Euklidesen
lanak horietako batzuk iraun zezaten lagundu egin zuela pentsatzea.

Elementuak frogatutako emaitzen katalogoa izan zen; horren betea izan zenez
gero, ez zuen besterik behar izan, eta hurrengo ikerkuntzen erreferentzia bihurtu
zen. Bere izenean egindako edozein aipamen onartu egiten zen. Horrek aukera
eman zuen geometria ondoz ondoko gehikuntzen bidez eraikitzeko, Aristotelesek
aurreikusia zuen bezala. Horra hor, iruzkinen eta oharren zerrenda luzea.

Elementuak lana frogabideen zorroztasun-maila neurtzeko eta ezagutza-multzo
baten dedukzio-sistemaren exijentzia-maila neurtzeko tresna izan zen. Bestalde,
proposizio geometrikoen frogabideen azaltzearen normalizazioa ere ekarri
zuen. Elementuak lana mugarri bat izan zen matematikaren, eta bere aplika-
zioen, geometrizazioan. Are gehiago, matematikaren eremutik at, Elementuak
lana zientzia sistematikoa eta zorrotzaren eredua izan zen, medikuntzan horre-
lako sistema ezartzeko Galenoren saiakerak frogatzen duen bezala.

Ez da esan nahi, hortik aurrera, matematika greziarra Elementuak lanaren oha-
rren multzo bat denik. Izan ere, lana tradizio desberdinen arteko eztabaida-
-garaian sortu zen, eta batzuk Elementuak lanaren ezarpen absolutuaren kontra
agertuko ziren. Prokloren arabera egile batzuek eragozpenak jarri zizkioten geo-
metriari, eta, bereziki, Euklidesen sistemari. Gehienek printzipioen gaineko
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zalantzak zituzten: batzuek, printzipioak onartzen ez zituztelako; beste batzuek
zenbait printzipio geometrikorekin ados ez zeudelako. Baziren printzipioak
onartzen zituztenak, baina ondorioak zalantzan jartzen zituztenak, suposizio
batzuk eransten ez baziren. Hala ere, hori guztia ez da nahikoa beste geometria
bat zegoela esateko. Baina eztabaida ez zegoela itxita erakusten du, nozio
komunen eta postulatuen gainekoa bereziki. Esate baterako, Apolonio nozio
komunen bat frogatzen saiatu zen; Heronek hiru nozio komun baino ez zituen
onartzen, eta ez zuen absurdura eramateko metodoa erabili; Papok axioma
batzuk erantsi zituen; Teonek, Elementuak lanaren argitaratzaile nagusiak, fro-
gabideren bat sartu zuen; Proklo bera paraleloen postulatua frogatzen saiatu zen.
Elementuak lana glosen eta iruzkinen iturria izan zen, baina matematika egiteko
beste metodo batzuekin bizi zen: metodo mekanikoak, zenbakizko kalkulua,
metodo algebraikoak...

Teon Alexandriakoak IV. mendean egin zuen Elementuak lanaren edizioan jada
antzeman daiteke eskolarako normalizazioa. Baina testu arabiarrak eta eskolas-
tikoak dira kutsu hori argi agertzen dutenak. Bi bideri jarraituko zaizkio
Elementuak lanaren eraginak. Bata, testua eskolan erabiltzeko nagusitzea da,
Errenazimentutik XIX. mendearen bukaerara arte (kalkuluak eta aljebrak posizio
nagusitik orduan baztertzen zuten). Bestea, filosofiaren ikuspuntutik, Elementuak
lana frogabide geometrikoaren paradigma izaten segitzea da. Horregatik, XVII.
mendetik aurrera, Euklides diziplina matematiko baten sortzaile baino gehiago
axiomatizazio-metodo baten sortzaile izan zen.

Euklidesen Elementuak unibertsitateetan, eta gero eskoletan eta institutuetan,
itxura egokitu desberdinetan, irakatsi direla esan daiteke. Aipatzekoa da
Elementuak lanak aurreko 23 mendeetan izan duen eragina. Arrazonamendu
zorrotzaren eredutzat hartu da, eta XIX. mendearen matematikari handienen
mirespena lortu zuen.

Gaussek Bolyairi (aitari) eta Riemanni gomendatu zizkien. Hilbert-ek berak
aipatu ahal izan zion eragozpen bakarra hau izan zen: “Angelu zuzen guztiak
elkarren berdinak dira” postulatua ez da beharrezkoa, eta frogabide luze bat
egin zuen. Hilbertek, hain zuzen, Geometriaren eta Aritmetikaren axiomatiza-
tzeko lanari ekin zion XX. mendearen hasieran, logikaren eskakizunek oinarrien
goitik beherako azterketa eskatzen zuten eta, multzo koherente bat osatzeko
asmoz. Lan haren helburua axiomen sistema osotu eta sinple bat ezartzea zen,
nondik teoremak frogatuko ziren. Eztabaida handia sortu zuen, baina ezin izan
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da irakaskuntzan sartu, ulertzeko zuen zailtasunagatik. Beraz, geometria eredu
euklidestarrean, hobekuntzekin, irakasten segitu da.

Azpimarratzekoa da honako hau: gaur egun, 23 mende pasatu eta gero, geome-
tria ikas daiteke Euklidesen Elementuak lanarekin; kasu bakarra da historian. Eta
egun erabiltzen ez bada ere, ez dio ezer kentzen pentsamendu matematikoaren
historian eta diziplina honen irakaskuntzan duen garrantziari. Euklidesen
Elementuak lana da zibilizazio helenistikoak utzi digun lanik dotoreena.
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Elementuak lanak ez du garai hartako geometria greziar guztia hartzen, eta ez da
horren guztiaren laburpen bat. Matematikari greziarrek eta Euklidesek berak lan-
dutako matematikaren zati handi bat jasotzen du, ezbairik gabe, baina zati hori ez
zen zoriz aukeratu, baizik eta irizpide zehatz batekin aukeratua zen; horren ara-
bera, ezagutza-multzo hau sistema egituratua da. Sistema hori hain emankorra
izan zen, ezen lehenago idatzitako beste Elementuak eklipsatu egin baitzituen.

Badira Euklidesen lana lagundu zuten zenbait faktore. Lehenbizi, Museoak lan
egiteko eman zion aukera, denboraren aldetik, eta materialaren aldetik.
Bigarrena, aurreko matematikariek, bereziki pitagorikoek (Arkitas, Teeteto,
Eudoxo...), bildutako emaitzak eskura izan zituen. Horiekin eta bere lanarekin
nahikoa material izan zuen eraikina eratzeko. Azkenik, Euklidesek eraikinaren
egitura ere eskura izan zuen: Aristotelesen logika. Horrekin guztiarekin
Euklidesek metodo axiomatiko deitzen duguna praktikara eraman zuen lehen
aldiz. Aristotelesek metodo axiomatikoa dedukzio-zientzia guztietan ezartzea
proposatu zuen, eta Euklidesek geometriara eraman zuen.

Euklidesen definizioak ez dira ulertu behar zentzu hertsian. Batzuk izendapen
hutsak dira; beste batzuek greziarren errealitate-zentzua islatzen dute, errealitate
horretako objektuak existitzen zirela onartuz; beste batzuk aurreko garapen
matematikoekin daude lotuta. Garrantzitsuena hau da: definizio horiek ez direla
erabiltzen dedukzio-argudio bezala, eta objektua aipatu edo deskribatu besterik
ez dute egiten.
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Proposizioetan, aldiz, problemak eta teoremak sartzen dira. Problema objektu
geometriko bat egitea da; esaterako, triangelu bat egitea. Teorema, ordea,
objektu matematikoen, eraikitakoen edo emandakoen, funtsezko ezaugarri bat
ezartzea da; adibidez, triangeluen ezaugarriak ezartzea. Badago jarraibide oro-
kor bat Euklidesen proposizioen frogabidetan:

• Enuntziatua: problemetan, eraiki behar den objektua edo, teoreme-
tan, ezarri behar den ezaugarria proposatzen da.

• Azalpena: enuntziatua kasu batean zehazten da eta letrak erabiltzen
dira elementuak izendatzeko.

• Zehaztapena: frogabidearen helburua agertu kasuari egokitzen zaio,
problemetan “ ... egin behar da” esamoldearekin eta, teoremetan,
“Nik diot ezen ...” esamoldearekin.

• Prestatzea: frogabiderako behar diren objektuak edo erlazioak sor-
tzen dira emandako datuetatik.

• Frogabidea: dedukzio-kate bat da, definizio, postulatu edo nozio
komunak erabiliz zein aurreko emaitzak erabiliz.

• Ondorioa: baieztatu egiten da objektua eraiki dela, problemen
kasuan, eta ezaugarria ezarri dela, teoremen kasuan.

Urrats guztiak beti erabiltzen ez badira ere, hiru hauek ezin dira falta: enuntzia-
tua, frogabidea eta ondorioa.

Lan hau hamahiru liburuk osatzen dute. Hamahiru liburu horiek 131 definizio, 5
postulatu, 5 nozio komun, 465 proposizio, 25 porisma, 17 lema, 5 ohar eta 500 irudi
dauzkate. Taulan ikus daiteke horien guztien hamahiru liburuetako banaketa.
Geroago beste bi liburu erantsi zitzaizkion, Hipsikles-en XIV. liburua (K.a. II. men-
dea) eta Isidoro Miletokoaren XV. liburua (K.o. VI. mendean); Isidoro hori
Konstantinoplako Santa Sofia basilikaren arkitektoa izan zen. Horiek ez dira sartu lan
honetan; hala ere, historian zehar itzultzaile batzuek besteekin batera eman dituzte.

Elementuak lana ez da bloke bakar batean zizelkatutako eskultura. Gainetik so
egiten badiogu, collage bat ikusiko dugu, baina helburu sistematizatzailea eta
integratzailea erakusten duen plan baten arabera egina.
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Wussing-ek honela banatu ditu hamahiru liburuak:

• Planimetriaren liburuak: I, puntutik Pitagorasen teoremaraino; II, aljebra
geometrikoa; III, zirkuluaren teoria; IV, poligono erregular inskribatuak
eta zirkunskribatuak (guztien jatorria: joniar aldia, batez ere pitagori-
koa); V, magnitudeen teoria irrazionaletara zabaltzea (jatorria: Eudoxo);
VI, proportzioen aplikazioa planimetrian (jatorria: ezezaguna).

• Zenbaki-teoriaren liburuak: VII, zatigarritasunaren teoria, zenbaki
lehenak; VIII, zenbaki karratuak eta kubikoak, progresio geometri-
koak; IX, zenbaki bikoitien eta bakoitien teoria (guztien jatorria: pita-
gorikoa).

• Irrazionalak: X, irrazional koadratikoen klaseak, azaleren anexioa
(jatorria: Teeteto).

• Liburu estereometrikoak: XI, oinarrizko estereometria (jatorria: joniar
aldia); XII, exhauzio-metodoa, piramidea, konoa, esfera (jatorria:
Eudoxo); XIII, poliedro erregularrak (jatorria: Teeteto).
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I II III IV V

23 definizio 2 definizio 11 definizio 7 definizio 18 definizio

5 postulatu

5 nozio komun

48 proposizio 14 proposizio 37 proposizio 16 proposizio 25 proposizio

34 teorema 12 teorema 31 teorema 25 teorema

14 problema 2 problema 6 problema 16 problema

2 porisma porisma 1 2 porisma

2 ohar

48 irudi 15 irudi 45 irudi 16 irudi 26 irudi

VI VII VIII IX X

4 definizio 22 definizio 16 definizio

33 proposizio 39 proposizio 27 proposizio 36 proposizio 115 proposizio

23 teorema 39 teorema 27 teorema 36 teorema 91 teorema

10 problema 24 problema

3 porisma porisma 1 porisma 1 porisma 1 7 porisma

11 lema

8 teorema

3 problema

2 ohar

34 irudi 41 irudi 28 irudi 37 irudi 125 irudi

XI XII XIII Guztira

28 definizio 131 definizio

5 postulatu

5 nozio komun

39 proposizio 18 proposizio 18 proposizio 465 proposizio

34 teorema 16 teorema 12 teorema 380 teorema

5 problema 2 problema 6 problema 85 problema

2 porisma 3 porisma 2 porisma 25 porisma

lema 1 2 lema 3 lema 17 lema

2 teorema 3 teorema 13 teorema

problema 1 4 problema

ohar 1 5 ohar

45 irudi 19 irudi 21 irudi 500 irudi



I. liburua 23 definiziorekin hasten da; definizio horiek oinarrizko ideiak azaltzen
dituzte, eta definizio baino gehiago izenen zerrenda, hots, hiztegia, dela dirudi
(izena duenak izana ere badu). Izan ere, batetik, postulatuen eta nozio komunen
aurretik agertzen dira; bestetik, mintzaira arruntari ez zegozkion gai batzuen era-
bileraren eta esanahiaren gainean irakurlearekin ulertzeko asmoa egoki dakioke
Euklidesi. Sinesgarria da hipotesi hori honako hau pentsatzen badugu:
Euklidesen asmoa ez zela geometria irakastea, geometria zekiten lagun jakin-
tsuei ideia geometrikoak buruan nola ordenatzen diren erakustea baizik.

Hurrengo liburuetan, ez guztietan baina, definizio gehiago agertuko dira.
Liburuetan erabiliko diren kontzeptu partikularrenak dira, eta, beraz, lehenengo
horietatik bereizi egiten dira beren esanahi bereziagatik.

Definizioen ondoren 5 postulatu eta 5 nozio komun datoz. Gaur egun, bi kon-
tzeptu horiek bat balira bezala erabiltzen ditugu eta axioma ideiarekin lotzen
ditugu, batzuetan definizioak ere bai. Baina Euklidesek ongi bereizi zituen.
Postulatuak egin daitezkeen eragiketa geometrikoen baieztapenak dira: Lerro
zuzen bat marraztea ..., Zirkulu bat egitea ... eta abar; bestela esanda, zenbait
irudiren izatearen eta determinatzearen baieztapenak dira. Postulatuak enun-
tziatuta ulertzen dugu Euklidesek izate ideia ahal da esanahiarekin argitu nahi
izan zuela. Hizkuntzak dioena hobeto ulertzeko marrazketa erabil daiteke, eta
horrek ahal da justifika dezake, baina ulertzen dugu baieztatzen dena ez dago-
kiola irudi fisikoari, irudiarekin adierazi nahi den buruko kontzeptuari baizik.

Nozio komunek, ordea, objektuen klaseen oinarrizko propietateak adierazten
dituzte: osoa zatia baino handiagoa da ... Bistakoa da nozio komunak ez direla
geometriari bakarrik dagozkion kontzeptuak. Aristotelesek berak bereizketa argi
hori egin zuen postulatuen eta nozio komunen (edo axiomen) artean; lehenak ez
dira bistakoak eta ez dute irakurlearen baiezkoa, gai zehatz bati dagozkiolako;
bigarrenak, aldiz, berez dira konbentzigarriak, zientzia guztien egia komunak
direlako.

Postulatuen eta nozio komunen arteko desberdintasuna ez da beti ulertu; horren
froga da, transkripzio desberdinetan, postulatuak eta nozio komunak talde bate-
tik bestera aldatu izana.

Proposizioei dagokienez, lau ataletan bana ditzakegu 48 proposizioak.
Lehenengo atala, triangeluen teoria, 1 eta 26 bitarteko proposizioek osatzen
dute; aipagarrienak triangeluen kongruentziari buruzko proposizioak dira (I, 4,
8, 26). Bigarren atala, paraleloen teoria, 27 eta 34 bitarteko proposizioekin; lor-
pen handiena triangelu baten angeluen batura zehaztea da (I, 32); 33-4 propo-
sizioek zubi-lana egiten dute, eta paralelogramoak sartzen dituzte. Hirugarren
atalak triangeluen, paralelogramoen eta karratuen azaleren arteko erlazioaz
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dihardu, 35-46 proposizioetan; emaitza gorena, azaleren berdintasuna, ez dago
kongruentziaren mende; 44. proposizioan gainazalen gainezartze-metodoa era-
biltzen du. Azkenik, 47-8 proposizioek osatzen dute laugarren atala, Pitagorasen
teorema eta alderantzizkoa.

II. liburuari aljebra geometrikoaren liburua deitzen zaio. Guk magnitudeak
letren bidez adierazten ditugu, zenbakiak (ezagunak edo ezezagunak) direla
jakinda, eta aljebrako arauekin egiten ditugu eragiketak. Euklidesen garaian,
magnitudeak segmentu bezala adierazten ziren, geometriaren axiomei eta teo-
remei atxikiz. Esaterako, batuketa zuzen bat luzatuz lortzen da, kenketa zuzena
moztuz, biderketa laukizuzenak eraikiz, zatiketa zuzenen arteko arrazoia ema-
nez (V. eta VI. liburuak). Beraz, liburu honetan propietate aljebraiko batzuen fro-
gabide geometrikoak emango dira; horiekin batera, bigarren mailako ekuazio
partikular batzuk ere ebatziko dira. Hasieran paralelogramo zuzenaren eta gno-
monaren definizioak ematen ditu. Lehenengo hamar proposizioek berdintza
batzuen baliokideak ematen dituzte: a(b + c + d + …) = ab + ac + ad + …
11. proposizioak ax + x2 = a2 ekuazioa ebazten du, urrezko sekzioa edo urrezko 

zenbakia lortuz: . Azkenik, 12. eta 13. proposizioek trigonometria ira-

gartzen dute; izan ere, geroago kosinuaren teorema deituko denaren frogabide
geometrikoak dira, triangelu kamutsetan eta zorrotzetan.

III. liburuak zirkuluaren teoriari heltzen dio. Badirudi, honetan eta hurrengoan,
Hipokrates Khioskoarengandik jaso zela lana. 11 definiziotan oinarrizko ideiak
azaltzen dizkigu: zirkulu baten ukitzailea, segmentua, angelua, ... 1. proposi-
zioak zirkulu baten zentroa bilatzen du; 16. proposizioan kontingentzia-angelua
agertzen da; 17. proposizioak zirkulu baten ukitzailea eraikitzen du puntu bate-
tik; 20. proposizioak zentroko angeluaren eta zirkunferentziako angeluaren
arteko erlazioa ematen du; 23.a eta 29.a bitarteko proposizioek zirkunferentzia-
-arkuen berdintasuna aztertzen dute; 35. eta 36. proposizioek puntu baten zir-
kunferentzia batekiko potentzia ematen dute; 37. proposizioak zirkunferentzia
baten ebakitzailearen eta ukitzailearen arteko erlazioa ematen du.

  

5 − 1
2

a
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IV. liburuak poligono inskribatuak eta zirkunskribatuak eraikitzen ditu.
Definizioetan inskribatzearen eta zirkunskribatzearen kontzeptuak azaltzen
ditu. 5. proposizioak zirkunferentzia bat triangelu baten inguruan nola eraiki
erakusten du, gainera hiru kasuak aztertzen ditu; 10. proposizioan triangelu
isoszele bat eraikitzen da, eta pentagono erregularraren eraikuntzarekin lotu-
rik dago; 14. proposizioan pentagono bat inskribatzen da, antzekotasuna era-
bili gabe; 15. proposizioak zirkunferentziaren erradioa eta inskribatutako
hexagonoaren aldea berdinak direla diosku; 16. proposizioak honako hau ira-
dokitzen du: alde bikoitiko poligonoak zirkunferentzia batean nola inskriba
daitezkeen.

Proportzioen teoria bi aldiz agertzen da Euklidesen lanean, V. liburuan magni-
tudeekin eta VII. liburuan zenbakiekin. Zergatik ez zituen Euklidesek zenbakiak
magnitudeen kasu partikular gisa hartu eta emaitzak behin bakarrik eman?
Aristotelesek orduko esana zuen magnitudeak zenbakiak izan zitezkeela.
Euklidesek ez zuen ezer esan proportzioen bi teoriak lotzeko. Ziur aski,
Euklidesek tradizioari heldu zion, besterik ez. Esan daiteke liburu hau ez zela
gainditu XIX. mendera arte. Bitxia da definizioetan magnitudearen definizioa ez
agertzea, liburu honetan duen garrantzia ikusita, baina arrazoia, arrazoien kon-
parazioa eta arrazoi motak azaltzen ditu. 4. definizioa Arkimedesen axioma
deitzen duguna da. VI., X., XI. eta XII. liburuetan inplizituki onartuko da seg-
mentuek, gainazal lauek, bolumenek eta angelu lerrozuzenek betetzen dutela
definizio hori. Arkimedesek ulertu zuen horren azpian azaldu beharreko postu-
latu bat bazegoela; esaterako, kontingentzia-angeluek ez dute betetzen.
Lehenengo proposizioek banatze-legeak, ezkerretik eta eskuinetik, batuketare-
kin eta kenketarekin, eta biderketaren elkartze-legea frogatzen dituzte.
Hurrengo proposizioek arrazoien ordenaren propietateak eta arrazoien propie-
tateak ematen dituzte.

Proportzioen teoriaren lehenengo aplikazioa da VI. liburua. Triangelu, paralelo-
gramo eta beste poligono antzekoak aztertzeko erabiliko du. 1. definizioan
antzekotasuna azaltzen du; 4. definizioan altuera agertzen da. 11. eta 12. pro-
posizioetan hirugarren eta laugarren proportzionalak aurkitzen ditu, hurrenez
hurren; 28. eta 29. proposizioak azaleren gainezartze-metodoaren orokorpenak
dira; horiek dira, hain zuzen, bx = ac ± x2 ekuazio koadratikoen soluzioak (dis-
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kriminatzailea negatiboa ez denean); 31. proposizioan Pitagorasen teoremaren
hedapen bat ematen du.

VII., VIII. eta IX. liburuek osatzen dute zenbaki-teoria. Greziarrek zenbaki hitza
zenbaki arruntekin lotzen zuten beti. Zenbakiak segmentuen bidez adierazten
ditu Euklidesek hiru liburuetan; beraz, hizkera geometrikoa erabiltzen du, hots,
“multiploa da” esan beharrean “-k neurtua da” esango du. Bestalde, hizkera
bihurria erabiltzen du; horrek zaildu egingo du liburuak ulertzea. VII. liburua 22
definiziorekin hasten da: zenbaki bakoitiak, bikoitiak, lehenak, konposatuak,
lauak, solidoak eta perfektuak; batzuk V. liburuko definizioen hitzez hitzeko
kopiak dira. Lehenengo bi proposizioek zatitzaile komunetako handiena kalku-
latzeko Euklidesen algoritmoa ematen digute; 5.a eta 10.a bitarteko proposizioek
zatikien eragiketak azaltzen dituzte; gero, V. liburuaren emaitza batzuk zenba-
kietara egokitzen ditu; 21. proposiziotik aurrera zenbaki lehenen eta elkarrekiko
lehenen propietateak ematen ditu; 34. eta 39. proposizioetan multiplo komune-
tako txikiena aurkitzen du, bi era desberdinetan azalduta.

VIII. liburua homogeneoagoa da eta, gehienbat, progresio geometrikoan dauden
zenbakiez dihardu. Zatikien berreturak agertzen dira.

IX. liburuak gai berarekin segitzen du. Baina IX. liburuari lau proposiziok eman
diote ospea. 14. proposizioak zenbaki baten deskonposizioa zenbaki lehenetan
bakarra dela frogatzen du; 20. proposizioak honako hau dio: zenbaki lehenen
kopurua infinitua dela; 35. proposizioak progresio geometrikoan dauden zen-
baki batzuen batura ematen du; azkenik, 36. proposizioan zenbaki perfektuen
formula ematen du.

X. liburua luzeena da, 16 definizio eta 115 proposizio ditu, hiru ataletan bana-
turik. Helburua zuzen irrazionalen sailkapena egitea da, abiapuntutzat zuzen
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bat emanik. Liburu osoaren ondoriorik nabarmenena da, agian, irrazionalen
kopurua mugagabeki handitu ahal izatea. Horietako batzuk geroago erabiliko
dira, poliedro erregularren eraikuntzan; baina, onar daiteke desoreka handia
dagoela hemen bildu den materialaren eta bere erabileraren artean. Liburua
zaila da irakurtzen, erabili den terminologia nahiko aldrebesa delako. Esate bate-
rako, gai bat bakarrik geratu zaigu, binomio; geroago, trinomio eta polinomio
sortuko ziren hortik. S. Stevinek honako hau esan zuen: “Euklidesen hamarga-
rren Liburuaren zailtasuna batzuentzat laztura bihurtu da, matematikarien guru-
tzea, materia oso gogorra digeritzeko, ezein erabilgarritasunik ez dugula igarriko
esaterainokoa.” Batzuek X. liburuak balio matematiko gutxi duela esan dute;
beste batzuk, ordea, liluratu egin dira liburuarekin.

Lehenengo ataleko definizioetan neurgarritasunaren oinarrizko bi kontzeptuak
ematen ditu: elkarrekin neurgarriak eta elkarrekin neurtezinak. 1. proposizioak
exhauzio-metodoaren oinarria ezartzen du; hurrengo hiruretan Euklidesen algo-
ritmoa erabiltzen du magnitudeak elkarrekin neurtezinak direla frogatzeko, edo
magnitudeen zatitzaile komunetako handiena lortzeko; proposizio horiek zubia
dira zenbakien propietateak magnitudeetara pasatzeko. 21. proposizioan lehen
zuzen irrazionala agertzen da, mediala, batezbesteko geometrikoarekin lotuta;
1. leman, 28. proposizioaren ondoren, Pitagorasen teorema azaltzen du
zenbaki-teoriaren itxurarekin. 36. eta 41. proposizioetan beste sei zuzen irrazio-
nal agertzen dira; horietan binomiala dago, batezbesteko aritmetikoarekin
lotuta; 42 eta 47.a bitarteko proposizioek horien propietate bana frogatzen dute.

Bigarren ataleko definizioetan zuzen binomialen sailkapena ematen du. 48. eta
53. proposizioetan binomial horiek eraikitzen ditu; 54 eta 65.a bitartekoetan
lehen ataleko sei zuzen irrazionalak eta binomialak lotzen ditu; ohar batean
azaltzen du lehenengo atalekoak eta binomialak elkarren desberdinak direla. 73
eta 78.a bitarteko proposizioetan beste sei zuzen irrazional aurkezten ditu.
Horietan apotoma dugu, batezbesteko harmonikoarekin lotuta. Azkeneko sei
proposizioetan horien propietate bana ematen du.

Hirugarren ataleko definizioetan zuzen apotomen sailkapena agertzen du. 85
eta 90.a bitarteko proposizioetan apotomak eraikitzen ditu; 91 eta 102.a bitarte-
koetan bigarren ataleko sei zuzen irrazionalak eta apotomak lotzen ditu; 111.
proposizioan binomial eta apotoma guztiak elkarren desberdinak direla froga-
tzen du; ondoren, zuzen irrazionalen sailkapena ematen du. 112 eta 115.a bitar-
teko proposizioak interpolazioak dira, ziur aski; dena dela, azkenak garrantzia
handia du, zuzen irrazionalak infinitu direla frogatzen duelako.
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XI. liburuarekin hasten da espazioaren geometria. 28 definiziotan behar dituen
kontzeptu guztiak ematen ditu: solidoa, plano ortogonala, plano paraleloak,
angelu solidoa, piramidea, prisma, esfera, konoa, zilindroa, kuboa, oktaedroa,
ikosaedroa eta dodekaedroa. Bitxia da nola definitzen dituen esfera, konoa eta
zilindroa irudi lauen mugimenduaren bidez. Lehenengo hiru proposizioen fro-
gak zuzenak ez izan arren, liburuak maila jasoa du; izan ere, zuzenen eta pla-
noen ortogonaltasuna eta paralelotasuna eta paralelepipedoen bolumenak azter-
tzen ditu. Ez ditu aipatzen, ordea, orientazioa eta simetria. 1. proposizioak
honako hau dio: zuzen baten zati bat plano batean badago, osoa dagoela plano
horretan. 3. proposizioan bi planoren arteko ebakidura zuzen bat dela frogatzen
du (gaizki); 23. proposizioak angelu solido bat nola eraiki erakusten du, eta hori
egin ahal izateko baldintza ematen du.

XII. liburuak zirkuluen azalerak eta piramideen, konoen, zilindroen eta esferen
bolumenak aztertzen ditu. Horretarako X, 1. proposizioan azaldu zuen
exhauzio-metodoa erabiltzen du, Eudoxorengandik datorrena. Horrekin batera,
absurdura eramateko metodoa ere erabiltzen du. 2. proposizioan zirkuluen aza-
lerak diametroen karratuekin erlazionatzen ditu; 7. proposizioan oinarritzat
triangelu bat duen prisma bat hiru tetraedro berdinetan zatitzen du; 10. proposi-
zioan konoaren eta zilindroaren bolumenak erlazionatzen ditu; 17. proposi-
zioan poliedro bat esfera baten barnean nola eraiki erakusten du.

XIII. liburuak bost poliedro erregularrei heltzen die. Ikerlari guztiak bat datoz
liburu hau Euklidesen Elementuak lanaren bukaera egokia dela esanda. Liburu
hau X. liburuarekin lotuta dago, han agertzen ziren zuzen irrazionalak hemen
agertzen baitira. 10. proposizioan honako hau frogatzen du: zirkulu berean ins-
kribatutako pentagonoaren, hexagonoaren eta dekagonoaren aldeek triangelu
zuzen bat osatzen dutela; 13 eta 17.a bitarteko proposizioetan piramidea, okta-
edroa, kuboa, ikosaedroa eta dodekaedroa inskribatzen ditu esferan, eta ertza-
ren eta diametroaren arteko erlazioa ematen du kasu bakoitzean; 18. proposi-
zioan poliedro erregularren ertzak konparatzen ditu.
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XIV. liburuak, Hipsiklesenak, dodekaedroa eta ikosaedroa konparatzen ditu.
Emaitzarik garrantzitsuena hau da: esfera berean inskribatutako dodekaedroa-
ren eta ikosaedroaren azalerak, elkarren artean, beren bolumenak bezalakoak
dira.

XV. liburua aurrekoa baino balio gutxiagokoa da. Hiru atal ditu: lehenengoak
poliedro bat beste baten barnean nola inskribatu erakusten du; bigarrenak bost
poliedroen ertzen eta angelu solidoen kopuruak nola kalkulatu esaten du; hiru-
garrenak elkarrekin topo egiten duten aurpegiek osatutako angelua nola deter-
minatzen den azaltzen du. Aipatzekoa da horren azterketa luzearen ondoren
Euler-en formula ez aurkitu izana.
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BOSGARREN POSTULATUTIK GEOMETRIA EZ-EUKLIDESTARRETARA

Hauek dira Euklidesen Elementuak lanaren bost postulatuak:

Postula bitez:

1. Lerro zuzen bat marraztea edozein puntutatik edozein puntutara.

2. Zuzen finitu bat etengabe luzatzea lerro zuzenean.

3. Zirkulu bat egitea edozein zentro eta distantzia hartuz.

4. Angelu zuzen guztiak elkarren berdinak izatea.

5. Zuzen batek bi zuzen ebakitzean alde bereko barne-angeluak bi
angelu zuzen baino txikiagoak egiten baditu, bi zuzenek, mugaga-
beki luzaturik, elkarrekin topo egingo dute bi angelu zuzen baino
txikiagoak diren angeluen aldean.

Euklidesen postulatuek intuizioaren araberako ezaugarri fisiko-matematikoak
ezartzen zituzten: 2. eta 3. postulatuak espazio jarraitua eta mugagabea eta 4.
postulatuak espazio homogeneoa. Are gehiago, 4. nozio komunak objektuen
mugimendua iradokitzen zuen. Horrela, Elementuak lanaren proposizioek espa-
zio fisikoaren ezagumendua zabaldu eta ezarri egiten zuten.

Nabaria da bosgarren postulatua ez dela besteak bezain erraz ulertzen, ezta bes-
teak bezain zehatza eta motza dela ere; are gehiago, bosgarren postulatuak pro-
posizioaren antz handiagoa du postulatuarena baino. Lehenengo lau postula-
tuen eta nozio komunen sinpletasunarekin eta izaera intuitiboarekin kontras-
tean, enuntziatu konplexuak eztabaida matematikoaren gune bihurtu zuen bos-
garren postulatua, eta paraleloen problema deitu ohi zaio, greziarren garaitik
hasita eta matematikari arabiarrek bultzatuta, XIX. mendera arte.

Bosgarren postulatuarekin zegoen arazoa ez zen azaleko gauza; izan ere, horren
atzean espazio fisikoaren izaera zegoen. Euklidesen sistema koherentea eta sen-
doa zen, baina horren aurrean geometria esferikoa ere bazegoen, non bi 
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punturen arteko distantziarik motzena zirkunferentzia nagusi baten arku bat bai-
tzen eta non triangelu baten angeluen batura baino handiagoa izan baitzitekeen;
beraz, nola ulertu behar zuten itxurazko kontraesan hura?

Dela arrazoi bat, dela beste bat, hasieratik egon zen matematikarien susmopean,
eta ez dira gutxi izan bosgarren postulatuaren misterioa argitzen saiatu diren
matematikariak; matematikazaleek ez ezik, kategoria handiko matematikariek
ere hartu zuten parte; besteak beste, Proklo, Tabit ibn Kurra, Omar Khaiam,
Nasiradin al-Tusi, John Wallis, Vitale Giordano, Gerolamo Saccheri, Johann
Lambert, John Playfair, Adrien Marie Legendre, Carl F. Gauss, Nikolai I.
Lobatxevski, Janos Bolyai eta abarrek; saio horiek era askotako emaitzak izan
zuten. Bi bide erabili ziren bosgarren postulatuak sortzen zuen kezka argitzeko.
Lehena bosgarren postulatua beste postulatu argiago batez ordezkatzea izan
zen; bigarrena bosgarren postulatua gainerako postulatuetatik ondorioztatzea
izan zen. Ondorioztatze hori zuzena edo zeharkakoa izan zitekeen. Ikus ditza-
gun, labur, horietako batzuk.

Proklok (410-485) argi ikusi zuen bosgarren postulatua frogatuko zela lehenago
beste hau frogatuko balitz:

Bi zuzen paralelo emanik eta lehena ebakitzen duen beste zuzen bat ere
emanik, azken horrek bigarrena ere ebakiko du.

Bere frogabidean, ordea, zuzen paraleloen arteko distantziaz mintzatu zen; eta
distantzia hori, zuzen paraleloak luzatzean, edozein magnitude baino handia-
goa izango zela esan zuen. Baina bi ideia horiek ez ziren agertzen lehenengo
lau postulatuetan. Bestalde, zuzen paraleloen arteko distantzia konstantea
deneko ezaugarria bosgarren postulatuaren baliokidea da.

Omar Khaiam-ek (?-1131) hau esan zuen: mugimenduak ez zuela lekurik geo-
metrian, eta bere aurrekoek kale egin zutela frogatu nahi zutena era ezkutuan
erabilita. Orduan, bosgarren postulatua Aristotelesen beste postulatu honetaz
ordezkatu zuen: bi zuzen konbergentek elkarrekin topo egiten dute, eta ezinez-
koa da urruntzea konbergitzen duten noranzkoan edo hurbiltzea dibergitzen
duten noranzkoan. Zuzenaren eta angeluaren nozioetatik ateratako berehalako
ondorioa dela dirudienez, ez du frogabiderik behar. Khaiamek bi zuzenen arteko
distantzia definitu zuen, baten puntu batetik neurtua: puntu horretatik pasatzen
den eta bi zuzenekin txandakako barne-angelu berdinak osatzen dituen zuze-
naren segmentuaren luzera da. Bi zuzen elkartu edo urrundu egiten dira distan-
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tzia handitu edo txikitu egiten den noranzkoan; eta paraleloak dira bien arteko
distantzia konstantea bada, mugimenduaren noranzkoa edozein izanik ere.
Distantziaren kontzeptua azaldu zuenean, atea ireki zion akatsari. Aristotelesen
postulatua eta Euklidesena baliokideak dira; Omar Khaiamek aurrekoek egin
zuten huts bera egin zuen.

Gerolamo Saccheri-k (1677-1733) hil zen urte berean, 1733an, argitaratu zuen
Euclides ab omni naevo vindicatus. Tratatu hori da geometria ez-euklidestarren
lehen liburua, egilea konturatu ez bazen ere. Saccheriren saiakera inflexio-
-puntua izan zen bosgarren postulatuaren historian. Saccherik absurdura erama-
teko metodoa erabili zuen; hau da, bosgarren postulatua ukatu egin zuen eta
kontraesan batera heltzen saiatu zen. Horretarako, bi angelu zuzeneko lauki bat
eraiki zuen:

AB segmentuaren A eta B puntuetan bi zuzen perpendikular eraiki zituen; horie-
tan AD eta BC segmentu berdinak hartu zituen; eta ABCD laukia osatu zuen.
Saccherik hau frogatu zuen: D̂ eta Ĉ angeluak berdinak zirela. Baina ezin izan
zuen frogatu angelu zuzenak zirena; beraz, hiru hipotesi hartu zituen kontuan:
1) Ĉ = D̂ = 90° angelu zuzenaren hipotesia; 2) Ĉ = D̂ > 90° angelu kamutsa-
ren hipotesia; 3) Ĉ = D̂ < 90° angelu zorrotzaren hipotesia.

Bidean beste proposizio batzuk frogatu zituen; besteak beste:

Triangelu batean angeluen batura bi angelu zuzenen berdina, edo handia-
goa, edo txikiagoa, bada, gainerako triangelu guztietan angeluen batura berdina,
handiagoa edo txikiagoa izango da, hurrenez hurren. (VIII. prop.)

Angelu zuzenaren hipotesia, edo kamutsarena, edo zorrotzarena, betetzen
bada, triangelu baten angeluen batura bi angelu zuzenen berdina, edo handia-
goa, edo txikiagoa, izango da, hurrenez hurren. (IX. prop.)

Saccheri, Euklides akatsetik askatu nahi zuenez, sinetsita zegoen angelu zuze-
naren hipotesia betetzen zena; eta angelu kamutsarena berehala baztertu zuen.
Beraz, hirugarren hipotesia baztertzen saiatu zen. Azkenean, beste proposizio
hau aurkitu zuen:
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Zuzen bat eta kanpoko puntu bat emanik, angelu zorrotzaren hipotesian,
puntutik pasatzen diren bi zuzen badaude, zeinek puntutik pasatzen diren zuze-
nen familia bi klasetan banatzen duten: puntutik pasatzen diren eta zuzena eba-
kitzen duten zuzenen klasean eta zuzenarekin perpendikular komuna dutenen
klasean.

Eta hau esan zuen:

Angelu zorrotzaren hipotesiak halabeharrez garamatza hau onartzera: elkar
ebakitzen duten bi zuzenek puntu berean (ebaki-puntuan) eta plano berean per-
pendikular komun bat dutela.

Eta, beraz, hau ondorioztatu zuen:

Angelu zorrotzaren hipotesia erabat faltsua da, lerro zuzenaren izaeraren
kontra egiten baitu.

Saccheriren aurreiritziak eraman zuen porrotera eta egindako ekarpenaz ez
jabetzera. Bere lana oinarrizkoa da; izan ere, kontraesanik gabeko teoria eraiki
zuen angelu zorrotzaren hipotesitik abiatuta.

Johann H. Lambert-en (1728-1777) lana, Theorie der Parallellinien, 1766an ida-
tzi zen, baina ez zen argitaratu hogei urte geroago arte. Lanak hiru atal ditu;
lehenak gai filosofikoak biltzen ditu; bigarrenak bosgarren postulatuaren “froga-
bideak” ditu; eta hirugarrenak zuzen paraleloen teoriaren emaitzak jasotzen
ditu. Lambertek ere lauki bat eraiki zuen: AB segmentuaren A puntuan AD seg-
mentu perpendikularra eraiki zuen; B puntuan zuzen perpendikular bat eraiki
zuen; D erpinean AD segmentuaren perpendikularra eraiki zuen eta BC seg-
mentua ebaki arte luzatuta, C erpina lortu zuen. Lauki horrek hiru angelu zuzen
ditu: Â , B̂ eta D̂ . Laugarren erpineko angeluak hiru aukera ditu: Ĉ = 90°; Ĉ >
90° eta Ĉ = 90°; berriro ere, hiru hipotesiak zituen. Angelu kamutsaren hipote-
sia baztertu zuen Arkimedesen axioma erabiliz. Angelu zorrotzaren hipotesian,
Lambertek, kontraesanik gabe, emaitza bikainak aurkitu zituen; esaterako:
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ABC triangelua emanik, triangelu horren azalera formula honen bidez lor-
tzen da: S = k (π – Â – B̂ – Ĉ ), non k planoko konstante bat den.

Garai hartan ezaguna zen triangelu esferikoaren azaleraren formula:
S = R2 (Â + B̂ + Ĉ – π), R esferaren erradioa eta Â , B̂ eta Ĉ triangelu esferiko-
aren angeluak izanik. Formula horretan, erradioaren ordez Ri, (i2 = –1), idatziz
gero, angelu zorrotzaren geometriako triangeluaren formula lortuko da. Aieru
hau egin zuen Lambertek: angelu zorrotzaren hipotesia erradio irudikariko esfe-
ran betetzen da.

Beste lorpen bat hau izan zen:

Segmentuen neurria ez litzateke egongo aldez aurretik hartutako unitate
baten menpe, baizik eta absolutua izango litzateke eta luzera-unitate naturala
egongo litzateke; segmentu absolutuaren existentziaren ideiak eraman zuen
Lambert angelu zorrotzaren hipotesia baztertzera.

Andre Marie Legendre-ren (1752-1833) ikerketak zuzen paraleloen teoriaren
inguruan labur ditzakegu. Bosgarren postulatua erabili gabe, proposizio hauek
frogatu zituen:

Triangelu baten angeluen batura ezin da izan bi angelu zuzen baino handia-
goa.

Triangelu batean angeluen batura bi angelu zuzenen berdina bada, berdina
da ere beste edozein triangelutan.

Triangelu baten angeluen batura bi angelu zuzenen berdina bada, zuzen
paraleloen postulatua betetzen da, eta, ondorioz, geometria euklidestar guztia
ere bai.

Ondoren, Legendrek triangelu baten angeluen batura bi angelu zuzenen berdina
zela frogatzeari ekin zion, aurreko lau postulatuak bakarrik erabiliz.

ABC triangelua eraiki zuen; gero ABC triangeluaren berdina zen BCD triangelua
eraiki zuen, AB = CD, BD = AC eta BC alde komuna izanik. Gero, AFE triange-
lua eraiki zuen, AF eta AE aldeek AB eta AC segmentuak dituztela, eta halako
moldez non D puntua EF segmentuan zegoen; E eta F puntuak ez zeuden uni-
bokoki determinaturik. ABC triangeluaren angeluen batura bi angelu zuzen
baino txikiagoa zela suposatuz eta eraikuntza hori behar adina erabiliz, ange-
luen batura negatiboa zuen triangelua eraiki ahal izango zuela frogatu zuen.
Beraz, lehenengo proposizioaren arabera, triangelu baten angeluen batura bi
angelu zuzenen berdina zela ondorioztatu zuen.
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Arrazonamenduaren akatsa D puntutik pasatzen zen EF zuzena eraiki zitekeela
suposatzean zetzan.

Ferdinand Karl Schweikart-en (1780-1859) lanaren alde interesgarrienak labur-
bilduko ditugu. 1) Bi geometria-mota daude: geometria zentzu hertsian, eukli-
destarra, eta geometria astral izendatzen duena. 2) Geometria astraleko triange-
luetan, angeluen batura bi angelu zuzen baino txikiagoa da; bestalde, triangelu
zuzen isoszele baten altuerak, aldeak handitzen direnean handitzen bada ere, ez
du konstante izendatzen duen segmentu bat gainditzen. 3) Geometria euklides-
tarra konstante hori mugagabeki hazten denean lortzen da; orduan da egia trian-
gelu baten hiru angeluen batura bi angelu zuzenen berdina dena. Egia esan, geo-
metria astrala bat dator Saccheriren eta Lamberten angelu zorrotzaren hipotesi-
tik sortzen den geometriarekin.

Franz Adolf Taurinus-en (1794-1874) 1825eko eta 1826ko lanak desberdinak
dira; lehenengoan Saccheriren eta Lamberten tesiei atxikitzen zaie eta geometria
ez-euklidestarraren kontra dago; bestean, ordea, beste norabide bat hartzen du
eta geometria logaritmiko-esferikoaz mintzatzen da.

Honela jokatu zuen, gutxi gorabehera: ABC triangelua k erradioko esfera batean
badago, bere aldeak zirkulu nagusien arkuak dira. a, b eta c aldeen luzerekin eta
Â , B̂ eta Ĉ triangelu esferikoaren angeluekin Taurinusek formula batzuk lortu
zituen. Gero, k erradioaren ordez ki idatzi zuen, eta formulak aldatu egin zituen.
Formula berrietatik emaitza batzuk atera zituen: 1) Triangelu baten hiru angeluen
batura bi angelu zuzen baino txikiagoa da. 2) Triangeluaren aldeak zenbat eta
txikiagoak izan, hainbat eta handiagoak dira angeluak (baturak 180°-ra jotzen
du). 3) k erradioak infinitura jotzen badu, triangeluaren angeluen baturak ere
180°-ra jotzen du. 4) Paralelismoaren angeluaren formula lortu zuen.
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Taurinusen lana aljebraikoa da batez ere; lehen aldia zen zuzen paraleloen pro-
blema irudirik gabe lantzen zena.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) hamabost urterekin hasi zen arduratzen geo-
metriaren oinarriez; 1792an, Saccherik eta Lambertek bezala, bere buruari hau
planteatu zion: ea nola hel zitekeen bosgarren postulatua onartzen ez zuen geo-
metriara. Badirudi Gaussek susmatu zuela bosgarren postulatua ezin zela a priori
frogatu. Urrats hark espazio fisikoaren geometria eta geometria matematikoa
bereiztera zeraman. Horrela, Gauss garai hartan nagusi zen Kanten naturaren
filosofiaren kontra azaldu zen; izan ere, Kantek hiru dimentsioko espazio eukli-
destarra beharrezkotzat jo zuen pentsamendurako. Bere gutunetan sumatzen da
Gaussentzat garai hartako pentsamenduaren kontra jotzea zer zen, eta beozia-
rren oihuen beldur zela ere bai. Horregatik, zuhur jokatu zuen, eta ez zuen ezer
argitaratu gai honen inguruan, gutunetan azaltzen zuena izan ezik.

1799 eta 1813a bitartean bosgarren postulatua faltsua zelako hipotesitik froga-
tzen saiatu zen. Bigarren garaian, ordea, zalantzak gainditu egin zituen eta,
hasieran geometria antieuklidestarra, gero geometria astrala eta azkenik geome-
tria ez-euklidestarra izendatuko zuenaren teoremak emateari ekin zion. Gaussek
unitate absolutua asmatu zuen, Lambertek bezala, eta Schweikarten konstantea-
ren antzekoa ere aipatu zuen, gero Lobatxevskik eta Bolyaik ere aurkituko
zutena. Urte askotan zehar lan egin zuen ezkutuan zuzen paraleloen probleman.
Gaussen lanak zuzen paraleloen problemari buruz beste zientzialariei bidalitako
gutunen bidez ezagutzen dira.

1799an W. Bolyairi hau idatzi zion: “Niri dagokidanez, zerbait aurreratu dut nire
lanean. Hala ere, aukeratu dudan bideak ez gaitu inola ere bilatzen dugun hel-
mugara eramaten [bosgarren postulatua frogatzera], zeina lortu duzula ziurta-
tzen didazun. Aitzitik, badirudi geometriaren egiaz beraz duda egitera behartzen
nauela (...) Adibidez, emandako azalera bat baino azalera handiagoa duen trian-
gelu zuzen bat existitzen dela frogatu ahal izango bagenu, orduan geometria
[euklidestar] osoa era zeharo zorrotzean frogatzeko prest nengoke. Gehiengoak
axiomatzat hartuko luke baieztapen hori, baina ez nik…”.
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1824ean Taurinusi hau idatzi zion: “(...) Hiru angeluen batura 180° baino txi-
kiagoa deneko hipotesiak geometria bitxi batera darama, guretik [euklidestarre-
tik] zeharo desberdinera, baina erabat tinkora, zeina gogobetetze osoz garatu
dudan, halako moduan non bertan edozein problema ebatz dezakedan, aurretik
esaterik ez duen konstante bat zehaztea izan ezik: konstantea zenbat eta han-
diagoa hartu, hainbat eta gehiago hurbiltzen da geometria hau euklidestarrera,
eta bat dator horrekin konstantea mugagabeki handia denean. (...) Adibidez,
triangelu baten angeluak nahi bezain txikiak izan daitezke, aldeak behar adina
luzatzea besterik egin gabe; haatik, triangeluaren azalerak inoiz ezin du pasa
muga definitu bat; ez dio axola aldeak zenbat luzatzen diren, ezta heldu ere.

Geometria ez-euklidestar honetan kontraesan bat, trinkotasunik eza, aurkitzeko
nire ahalegin guztiak hutsalak izan dira... (...) Baina uste dut, metafisikoak gora-
behera, oso gutxi, edo ezer ez, dakigula espazioaren izaera errealaz, zeina
zeharo ezinezkotzat hartzeko ez-naturala iruditzen baitzaigu.

Ez dut uste, adimen matematiko burutsua duela frogatu duen gizon batek, esan
berri dudana gaizki ulertuko duenik; nolanahi ere, hartu hau komunikazio pri-
batutzat, zeina publikoan erabili ezin den, ez eta edonolako publizitatera era-
man dezakeen bestelako eran ere. Agian, nik neuk, orain dudana baino beta
handiagoa izanda, argitaratuko ditut neure ikerketak.”

1846an gutun hau idatzi zion Schumacherri: “Arestian, Lobatxevskiren liburu
berria irakurtzeko aukera izan dut, zeinak existitu beharko lukeen eta, geometria
euklidestarra egiazkoa ez balitz, zorrozki kontsekuentea izango litzatekeen geo-
metriaren printzipioak dituen. Schweikart izeneko batek “geometria astral” izena
eman dio geometria horri; Lobatxevskik berak geometria irudikaria deitzen dio.
Berorrek badaki 54 urte direla (1792tik) uste bera dudala (azken garaiotan pixka
bat zabaldu dut, baina ez dut orain azaldu nahi); horren helburuari dagokionez,
ez dut ezer berririk aurkitu Lobatxevskiren lanean; baina garatzean, autoreak
nirearen desberdina den bide bati jarraitzen dio eta trebetasun bikaina, izpiritu
geometriko hutsa, erakusten du. Nire betebehartzat hartzen dut berorren arreta
liburu horretara bideratzea, eta zalantzarik gabe, gogobete egingo du”.

1823an, Lobatxevskik (1792-1856) geometriaren gaineko lan bat aurkeztu zuen
argitara zedin; baina Kazaneko Unibertsitateko zuzendariek hura baztertu egin
zuten eta zuzentzea eta hobetzea gomendatu zioten. Liburuak hamahiru kapi-
tulu zituen; lehenengo bostak bosgarren postulatua erabili gabe eraiki zituen;
beraz, geometria absolutua sortu zuen; lehenengo hamar liburuetan elementu
geometriko desberdinen neurriaz aritu zen; azkeneko hiruetan zuzen perpendi-
kularren eta paraleloen teoriaz eta triangeluen berdintasunaz idatzi zuen.
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Lobatxevski konturatu zen angeluen eta segmentuen neurria ez zegoela bosga-
rren postulatuaren menpe, baina azaleren neurria bai.

1757an, Entziklopedia lanaren VII. liburukian, D’Alembertek geometriaren ira-
kaskuntzari buruzko artikulua idatzi zuen. Autore askok jarraitu zieten bertan
eman zituen iritziei; besteak beste, Étienne Bézout (1730-1783), Silvestre-
-François Lacroix (1765-1843) eta Andre Marie Legendre aipa ditzakegu.
Hiruren lanak ezagutzen zituen Lobatxevskik. Lobatxevskiren lanak
D’Alemberten ildoari jarraitu zion.

Lobatxevski bosgarren postulatuarekin saiatu zen Playfairrek enuntziatu zuena-
ren alderantzizko noranzkoan. Hau da, zuzen batean ez dagoen puntu batetik
zuzena ebakitzen duten zuzen bat baino gehiago pasatzen direla suposatu zuen.
Kontraesan bat bilatu nahi zuen; baina, alderantziz, geometria berria eraiki
zuen, geometria irudikaria izendatu zuena (gaur egun geometria hiperbolikoa).
Beraz, Lobatxevskik bosgarren postulatua froga zitekeela uste zuen.

Hiru urte geroago, 1826an, eta zuzen paraleloen teorian gogor lan egin eta gero,
bere ideia nagusiak biltzen zituen beste txosten bat aurkeztu zuen, Geometriaren
printzipioen azalpen laburra. Berriro ere, txostena aztertu zuen batzordeak
atzera bota zuen. Baina hiru urte geroago, Lobatxevskik berak Kazaneko
Mezularia irakaskuntzako aldizkarian bere lehen memoria argitaratu zuen:
Geometriaren printzipioen inguruan; beste zortziak 1830eko abuztua bitartean
agertu ziren; bere Azalpen laburra txostenean zati nagusia agertzen zen.

1830 eta 1840a bitartean, geometria irudikariaren inguruko ikerketa egin zuen;
bere lanak ulertzen ez zirenez, behin eta berriro idazten zituen ikuspuntu des-
berdinetatik. 1840an bere ideien laburpen bat idatzi zuen alemanez:
Geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien (Zuzen paraleloen
teoriaren ikerketa geometrikoak). Lan hura Gaussen eskuetara heldu zen.
Sarreraren ondoren, geometria absolutuaren 15 proposizio eman zituen, frogatu
gabe. Gero, definizio hau eman zuen:

Planoko puntu batetik marraztutako zuzen guztiak bi klasetan bana daitezke
planoan emandako zuzen batekiko: emandako zuzena ebakitzen duten zuzenak
eta ebakitzen ez dutenak klaseetan. Bi klase horien limitean dagoen zuzena
emandako zuzenaren paraleloa dela esaten da.
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Lobatxevskik Π(x) paralelismoaren angelua deitu zien puntuan emandako zuze-
naren paraleloak diren zuzenek osatutako bi angelu zorrotzei. Geometria eukli-
destarrean paralelismoaren angelua beti da zuzena; Lobatxevskiren geometrian,
ordea, beti da angelu zorrotz bat; beraz, lehen geometria bigarrenaren limitea
da. 17. proposizioan frogatu zuen lerro zuzen guztiek bere puntu guztietan gor-
detzen dutela paralelismoaren izaera. Eta gero, lerro zuzenak beti elkarren para-
leloak direla frogatu zuen. 19. eta 20. proposizioak hauek ziren:

Triangelu orotan hiru angeluen batura ezin da izan bi angelu zuzen baino
handiagoa.

Edozein triangelutan, hiru angeluen batura bi angelu zuzenen berdina bada,
batura hori berdina izango da beste edozein triangelutarako.

24. proposizioan zuzen paraleloen izaera asintotikoa aipatu zuen:

Bi zuzen paralelismoaren noranzkoan gero eta gehiago luzatzen badira,
zuzenak nahi adina hurbilduko dira.

Geometria honetan, bi zuzen dibergentek beti dute perpendikular komun bat,
bien arteko distantziarik txikiena neurtzen duena; puntu horretatik dibergenteak
dira eta mugagabeki urruntzen dira bi noranzkoetan.

Lobatxevskik muga-kurba definitu zuen 31. proposizioan: planoko kurba, non
korden erdiko puntuetatik eraikitako perpendikular guztiak elkarren paraleloak
diren; paralelo horietako bakoitza muga-kurbaren ardatza da. Gero, 34. propo-
sizioan, muga-gainazala definitu zuen: muga-kurbak bere ardatz batekiko bira-
tzean sortzen duena.

36. proposizioan paralelismoaren angelua kalkulatu zuen: .

Azkeneko proposizioan, 37.ean, erlazio trigonometriko garrantzitsu batzuk
eman zituen. Bukaeran, Lobatxevskik hau zioen: geometria arrunta geometria
irudikariaren kasu partikularra da.

Wolfgang F. Bolyai (1775-1856) aitak Janos Bolyai (1802-1860) semeari hau ida-
tzi zion: “Ez duzu zuzen paraleloen problema horrela aztertu behar. Nik ezagu-
tzen dut bide hori bere bukaera berbereraino. Hondorik gabeko gau hori zehar-
katu dut, zeinak nire bizitzaren argitasun eta poztasun oro itzali zuen. Zuzen
paraleloen zientzia utz dezazula erregutzen dizut...

Buelta eman nuen inongo gizona ezin dela gau horren hondora heldu ulertu
nuenean. Atsekabetuta itzuli nintzen, nitaz eta gizateriaz errukia sentituz”.

  
tan

1
2

Π(x ) = e−x /k
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Hala ere, Janos Bolyaik zuzen paraleloen probleman lan egiten segitu zuen. Bere
lehenengo hausnarketek geometriaren teoria absolutua eraikitzera eraman
zuten; hau da, Euklidesen metodo deduktiboa erabiltzera, baina bosgarren pos-
tulatuaren baliozkotasuna aldez aurretik erabaki gabe.

Aitari idatzi zion lehenengo gutunean, 1823an, jakinarazi zion Π(a) paralelis-
moaren angelua k konstante baten bidez lortzeko formula bat aurkitu zuela:

.

Bolyairen lanak, oro har, Lobatxevskirenaren antz handia du:

– Zuzen paraleloen definizioa eta propietateak, bosgarren postulatua kon-
tuan izan gabe.

– Muga-kurbaren eta muga-gainazalaren definizio absolutua.

– Planoko formula trigonometrikoak kasu ez-euklidestarrean.

– Geometria esferikoaren azterketa, Euklidesen postulatua erabili gabe.

– Problema ebazgarria geometria ez-euklidestarrean; esaterako, emandako
zirkulu baten baliokidea den karratua lortzea (geometria euklidestarreko
zirkuluaren koadratura).

– Muga-gainazalaren gaineko geometria geometria euklidestarrarekin bat
datorrela frogatzea.

– Trigonometria esferikoa Euklidesen postulatutik independentea dela fro-
gatzea.

Zentzu batean, Bolyairen lana Lobatxevskirena baino aurreratuagoa da. Honela
bukatu zuen lana (1831): “Azkenik, frogatzeke geratzen da aldez aurretik eraba-
kitzea ezinezkoa dela geometria euklidestarra edo beste geometria desberdin bat
existitzen den. Hau, ordea, aukera hobea dagoenerako geratzen da”.

1831tik aurrera, bere geometria biribiltzeari ekin zion, ebazteke zeuden galde-
rei erantzuten saiatuz. Esaterako, horietako bat hau zen: ea zorrozki froga zite-
keen bosgarren postulatua gainerako lauen ondorioa ez zela.

1841ean, Lobatxevskiren lana heldu zen bere eskuetara. Hasieran uste izan zuen
Lobatxevski hura ez zela existitzen; are gehiago, haren atzetik Gauss bera egon
zitekeela. Gero, lana maisu batek idatzi zuela onartu zuen; berearen antzekoa
zela konturatu zen; ziur aski, etsipena sentituko zuen Lobatxevskirena 1828an,
berea baino hiru urte lehenago, argitaratu zela ikusi zuenean.

1851n irakurri zuen Bernhard Riemannek (1826-1866) bere tesia, eta 1854an
irakurri zuen Göttingen-en irakasle izateko gaitze-proba: Über die Hypothesen

  
e−a /k = tan

1
2
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welche der Geometrie zu Grunde liegen (Geometria oinarritzen den hipotesien
gainean). Bertan geometria ez-euklidestarraren bigarren mota iradoki zuen,
triangelu baten angeluen batura bi angelu zuzen baino handiagoa deneko
kasuari dagokiona.

Bi hipotesitan oinarritu zen. Batak ukatu egiten du zuzen batetik kanpo dagoen
puntu batetik zuzen paralelo bat irudika daitekeela; besteak zuzenaren mugaga-
betasunaren ideia utzi egiten du. Geometria eliptiko hori, 1871n Kleinek espli-
zituki definitu zuena, harrigarriagoa da Gauss, Lobatxevski eta Bolyairena baino.
Agian horregatik ez zuten kontuan izan, Saccherik eta Lambertek aipatutako
kasuetako bat bazen ere.

Nozio orokorrak ezarri eta gero, Riemannek bere buruari galdetu zion zein ziren
berak sortutako geometriaren adibide sinpleenak: puntu bakoitzean kurbadura
bera duten espazioak dira, hots, kurbadura konstanteko espazioak. Hiru mota
daude: kurbadura positibo konstantekoak, eliptiko izena dutenak; kurbadura
negatibo konstantekoak, hiperboliko izena dutenak; eta kurbadura nulukoak,
paraboliko izena dutenak. Geometria parabolikoa geometria euklidestarra da;
geometria hiperbolikoa Lobatxevskiren geometria da.

Geometria eliptikoa, bi dimentsiotan, esferaren geometria da, bi puntu antipo-
dalak puntu beratzat hartu eta gero. Zuzenak esferaren zirkunferentzia nagusiak
dira, puntu antipodalen bikoteak puntu beratzat hartuz; horrela bi zuzen des-
berdinek, edozeinek, puntu batean ebakitzen dute elkar; izan ere, zirkunferen-
tzia nagusiek bi puntu antipodaletan ebakitzen dute elkar. Horrez gain, zuzenen
luzera finitua da, eta plano eliptiko osoarena ere bai.

Euklidesen bosgarren postulatuak Playfairen postulatua inplikatzen duela froga-
tzeko, zuzen batetik kanpo dagoen puntu batetik gutxienez zuzen paralelo bat
badagoela erabiltzen da, gainerako lau postulatuei esker. Geometria eliptikoan
aipatu zuzen paralelorik ez dagoenez gero, zerbait dago Euklidesen sisteman,
bosgarren postulatua salbu, geometria eliptikoarekin bateraezina dena. Zuzen
paraleloaren existentzia I, 16. proposiziotik ondorioztatzen da, eta horretarako
zuzenek luzera infinitua izatea beharrezkoa da. Hori da, hain zuzen, geometria
eliptikoarekin bateraezina dena.

Riemannen geometria da, erlatibitatearen teoriaren arabera, unibertsoaren metri-
kara egokitzen dena. Euklidesen geometrian zuzenak irekiak dira eta infinitu-
rantz jotzen dute; Riemannen geometrian, aldiz, zuzenak itxiak dira. Baina,
lehenaren planoak eta bigarrenaren esferak ezaugarri komuna dute: mugaga-
beak dira, hau da, bietan edonorantz mugi daiteke mugarik aurkitu gabe. Beraz,
esfera mugagabea eta finitua da. Hau dio Riemannek: Espazioaren mugagabeta-
sunak badu kanpoko ezein esperientziak baino ziurtasun enpiriko handiagoa.
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Hortik ez da inolaz ere ateratzen, oraindik, infinitua denik; izan ere, espazioari
kurbatura konstantea egokituko bagenio, finitua izan beharko luke.

Horiek dira Euklidesen eta Riemannen munduak bereizten dituzten ezaugarriak:
mugagabea eta infinitua da Euklidesen espazioa, eta mugagabea, baina finitua,
Riemannena. Horrelakoa da ere, mugagabea eta finitua, Albert Einsteinek geo-
metria berriaren oinarrietan eraiki zuen unibertsoa. Einsteinek hau frogatu zuen:
grabitazio-eremu bat badago, Euklidesen geometriak ez duela balio. Eta materia
dagoenean, grabitazio-eremuak daude; hortaz, gorputz zerutarrak inguratzen
dituen espazioaren egitura ezin da Euklidesena izan. Euklidesen geometriak
mundu ideal batean, materiarik gabean, hutsean, bakarrik balio du; benetako
unibertsoan, zero kurbadura duten eremu txikietan bakarrik balio du.
Grabitazio-eremuek materiaren inguruan espazioaren metrika aldatu egiten
dute; eta espazioa eta denbora bereiztezinak direnez, kurbadura bat emanda
espazio/denbora continuuma ez-euklidestar bihurtzen du.
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EREDU GEOMETRIKOAK

Geometria desberdinen sorrera ikusi dugu, baina badago eredu errealik teoria
horiek azaltzeko? Ikus ditzagun geometria ez-euklidestarren eredu batzuk.

1868an Eugenio Beltrami (1835-1900) matematikari italiarrak Lobatxevskiren
geometriaren eredua aurkitu zuen; Lobatxevskiren geometriaren planoa bat
zetorren sasi-esferaren geometriarekin.

Sasi-esfera traktrizea bere ardatzaren inguruan birarazita sortzen da; traktrizea-
ren ardatza bere asintota da. Beltramik zioenez, Lobatxevskiren planoaren zati
batean dauden erlazio geometriko guztiak bat datoz sasi-esferaren zati egoki
batean dauden erlazio geometrikoekin.

Zuzenaren segmentuak gainazaleko bi puntu luzerarik txikienarekin lotzen
dituzten lerroak dira, geodesiak deiturikoak. Bi punturen arteko distantzia biak
lotzen dituen gainazalaren gaineko lerrorik motzenaren luzera da. Bi irudi ber-
dinak direla esango dugu, beren puntuen artean korrespondentzia bat ezar
badaiteke, halako moldez non elkarri dagozkion puntuen arteko distantzia ber-
dina den. Berezko geometriaren ikuspuntutik, dimentsioak gordetzen dituen
sasi-esferaren gaineko mugimendu batek, tortsioekin badoa ere, Lobatxevskiren
planoko mugimendu bat adierazten du. Luzerak, azalerak eta angeluak, ohi
bezala, gainazalaren gainean neurtzen dira, eta Lobatxevskiren geometriaren
luzerekin, azalerekin eta angeluekin bat datoz.

EUKLIDES: ELEMENTUAK88

A B

C



Beltramiren lanak Lobatxevskiren geometriak eredu erreal bat zuela erakutsi
zuen. Baina Lobatxevskiren geometria osoaren interpretazio bat falta zen.

1870ean Felix Klein-ek (1849-1925) eman zuen interpretazio hura.

Plano euklidestarrean, har dezagun zirkulu bat. Zirkuluaren barnealdeari plano
deituta bat etorriko gara, aipatutako planoko zuzenak zirkuluaren kordak dira
(beraz, muturreko puntuak baztertuz), planoko puntuak zirkuluaren barnealdeko
puntuak izango dira:

Eredu horretan zuzenak paraleloak dira dagozkien segmentuek mutur komun bat
badute. Edozein transformazio mugimendua da zuzenak zuzen eta zirkulua zir-
kulu bihurtzen baditu.

Hitzarmen horien bidez Lobatxevskiren geometriaren emaitza guztiak froga dai-
tezke zirkuluaren barnealdean, eta alderantziz.

Lobatxevskiren axioma (zuzen batetik kanpo dagoen puntu batetik gutxienez bi
zuzen paralelo pasatzen dira.) argi ikus daiteke irudian. AB zuzena eta P puntua
emanik, AC eta BD zuzenak AB zuzenaren paraleloak dira eta P puntutik pasa-
tzen dira; aldi berean, P puntutik pasatzen diren eta AB ebakitzen ez duten
zuzen hiperparalelo asko daude.
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Gaur egun, Kleinen eredu hau Beltrami-Cayley-Kleinen eredua deitzen da.

Kleinen ereduaren ondoren, Henri Poincaré-k (1854-1912) beste bat asmatu
zuen. Eredu hori Poincaréren eredu zirkularra deitzen da.

Plano euklidestarrean zirkulu baten barnealdea bakarrik bat hartuko dugu.
Planoa zirkuluaren barnealdea izango da; puntuak zirkuluaren barnealdeko
puntuak dira; baina zuzenak emandako zirkuluaren barnean dauden
zirkunferentzia-arkuak dira, emandako zirkunferentzia angelu zuzenaz moztuz
gero.

P puntutik bi zuzen pasatzen dira. P’ puntutik, ordea, hiru zuzen pasatzen dira;
horrez gain, horietako bi l zuzenaren paraleloak dira.

Poincarék berak beste eredu bat asmatu zuen, Poincaréren planoerdiko eredu
izenekoa.

Plano euklidestarrean zuzen bat marrazten da; puntu hiperbolikoak gaineko pla-
noerdiko puntuak dira (zuzeneko puntuak kontuan izan gabe); zuzen hiperboli-
koak zentroa zuzenean duten gaineko planoerdiko zirkunferentzierdiak eta

zuzenaren zuzenerdi perpendikularrak dira; hortaz, zuzen hiperbolikoak jato-
rrizko zuzenarekiko ortogonalak dira.
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Zuzen hiperbolikoak r, s eta t, baita m eta n ere, dira; r eta s zuzenek elkar eba-
kitzen dute P puntuan; gainera, s eta t zuzenak elkarren paraleloak dira (ebaki-
-puntuak ez baitaude planoan).

1868an Beltramik berak geometria eliptikoaren bosgarren postulatua esferaren
gainazalean betetzen zela ikusi zuen, baldin eta zuzen eliptikoak esferaren gai-
neko zirkunferentzia nagusitzat eta esferaren diametroz aurkako puntuak puntu
bakartzat hartzen badira (Riemannen geometriaren puntu izendatuko dugu).

BOSGARREN POSTULATUTIK GEOMETRIA EZ-EUKLIDESTARRETARA 91

P



BOSGARREN POSTULATUAREN ENUNTZIATU BALIOKIDEAK

Badaude zuzenak edonon elkarren distantziakide direnak (Posidonio, Gemino
K. a. I. mendea).

Zuzen batetik kanpo dagoen puntu batetik zuzen paralelo bakarra marraz dai-
teke (Ptolomeo, II. mendea). 1795ean, J. Playfairrek zabaldu zuen.

Zuzen batek bi zuzen paraleloetako bat ebakitzen badu, bestea ere ebakiko du
(Proklo, V. mendea).

Zuzen ez-distantziakideak elkartu egiten dira noranzko batean, eta urrundu aur-
kakoan (Tabit ibn Kurra, 826-901).

Triangelu bat emanik, nahi den tamainako haren antzeko bat badago (Wallis,
1693)

Lauki batean hiru angelu zuzenak badira, laugarren angelua ere zuzena da
(Clairaut, 1741).

Edozein azalera emanik, hori baino azalera handiagoa duen triangelu bat eraiki
daiteke (Gauss, 1799).

Badago triangelu bat, zeinean bere hiru angeluen batura bi angelu zuzenen ber-
dina den. (Legendre)

Angelu zorrotz baten aldearen zuzen perpendikular batek angeluaren beste
aldea ere ebakiko du. (Legendre)

Hiru puntu ez-lerrokatu emanik, badago hiruetatik pasatzen den zirkunferentzia
bat (Legendre, 1794, 1824; W. Bolyai, 1832).

Bi zuzen elkarren paraleloak badira, elkarren aurkakoak (edo elkarren isla) dira
beren zehar-segmentuaren erdiko puntuekiko (Veronese, 1904).
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ELEMENTUAK: BERTSIOAK ETA EDIZIOAK

John Murdoch-ek dioenez, beste ezein lan zientifiko ez da argitaratu Elementuak
bezainbeste. Eta esan daiteke antzinako beste lan zientifikoek, filosofikoek edo
literarioek ez dutela izan honen historia luzea eta aberatsa, eta ez dituztela izan
honenbeste bertsio, edizio, iruzkin eta laburpen.

Interpolazioak K.a. III. mendetik aurrera agertu ziren; Sexto Enpirikok bazuen
bertsio zuzena II. mendearen amaieran, Janblikok, urte batzuk geroago,
250-325, bertsio kutsatua zuen jada. Baina, bertsio zuzenek iraun zuten, J. L.
Heibergek dioenez, eskuizkribu onenak Janblikok erabili zuen testuko interpo-
lazioak gabe agertzen baitira.

Geroago, IV. mendean aldaketak egin ziren, helburu didaktikoekin: lengoaia
matematikoaren normalizazioa, iruzkinak tartekatu ... hau da, Elementuak
garatu egingo da geometriaren oinarriko liburu bihurtzeraino.

Transmisioak testu zientifikoen bide bera izan du: eskuz idatzitako grezierazko
bertsioak, letra larriz edo xehez; grezieratik arabierako itzulpenak IX. mendean;
itzulpenak arabieratik latinera XII. mendean; latinezko bertsioak XV. mendearen
bukaeran; latinezko bertsioak grezieratik eta grezierazko testuaren beraren edi-
tio princepsaren agerpena; geroago, herri-hizkuntzetako bertsioak; eta, azkenik,
testuaren edizio kritikoa XIX. mendeko azken hamarkadetan.

Elementuak grezieraz

Elementuak lanaren lehenengo normalizazioa Teon Alexandriakoarena da,
~370, alaba Hipatiarekin batera egindakoa agian. Teon matematikaria zen, eta
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gehiago arduratu zen esanahi formalez testuaren garbitasunaz baino. Bere ber-
tsiotik dator bertsioen eta iruzkinen tradizio nagusia. Hortik datozen eskuizkribu
gehienek Teonen jatorria aipatzen dute. Hala ere, kalitate desberdinetako ber-
tsioak aurki ditzakegu. Horietako bitan (ez onenak), Veneziarra 301 eta
Paristarra Gr. 2343, oinarritu zen Simon Grynaeus-en Elementuak lanaren editio
princepsa (Basilea, 1533). Grynaeusen edizioan oinarrituz, Commandino-ren
latinezko bertsioarekin osatuz eta beste eskuizkribu batzuk erabiliz, egin zuen
D. Gregory-k Euklidesen grezierazko eta latinezko lehenengo edizio osatua
(Oxford, 1703).

1808an, François Peyrard-ek ohartarazi zuen Napoleonek Erromatik ekarria
zuen eskuizkribu batek (Vatikanoarra Gr. 190) ez zuela Teonen erreferentzia, eta
beste diferentzia garrantzitsu batzuk ere bazituela. Peyrardek kontuan izan zuen
eskuizkribu hura Elementuak lanaren hiru hizkuntzako edizioa (greziera, latina,
frantsesa) egiteko (Paris, 1814-18), baina Grynaeusen eta Gregoryren lerro
berean geratu zen.

Elementuak lanaren jatorrizkoa berreskuratzea oso zaila da. Gaur egun onartzen
da jatorrizkotik gertuen dagoen testua Heibergen edizio kritikoa dela (J. L.
Heiberg eta H. Menge-ren edizioa, Euclides opera omnia, bol. I-IV, Leipzig,
1883-6). Heibergen lana zazpi eskuizkribu nagusitan eta X. eta XIII. liburuen zati
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batzuk dituen British Museumeko palinpsesto batean (Add. 17211) oinarritzen
da. Kontuan hartzen ditu ere Papo, Sexto Enpiriko, Proklo eta Sinplizio-ren erre-
ferentziak eta iruzkinak. Eskuizkribuak hauek dira:

Teonen tradizioaren barnean:

F: ei. Florentziarra, XXVIII, 3, Biblioteca Laurenziana; X. mendetik
dator, XVI. mendeko esku baten berrikuspena badu ere.

B: ei. Bodleytarra, D’Orville X; IX. mendekoa da, Konstantinopla (K.o.
888).

V: ei. Vienarra, Philos. Gr. 103; ziur asko, XII. mendekoa da.

b: ei. Boloniarra, 18-19, Biblioteca Comunale; XI. mendekoa da.

p: ei. Paristarra, Bibliothèque Nationale 2466; XII. mendekoa da.

q: ei. Paristarra, Bibliothèque Nationale 2344; XII. mendekoa da.

Teonen tradiziotik kanpo:

P: ei. Vatikanoarra, Gr. 190; X. mendekoa da.

Horiez gain, Heibergek British Museumen dagoen palinpsesto bat (add. 17211)
erabili zuen. Bost orrialde, 49-53, VII-VIII. mendekoak dira, 50. orrialdearen
erdia galdu egin da.

Gero, Heibergek beste testu batzuk aztertu zituen (Paralipomena zu Euklid,
1903), bereziki Al-Nairizi-k aipatzen zituen Heron-en iruzkinak eta antzinako
papiro batzuen zatiak (Herculanensis, 1061; Oxyrhinchus I, pap. 58, xxix, III.-IV.
mendekoa; Fayum, pap. 96, ix, II.-III. mendekoa).

Heibergek egindako azterketatik, Teonen ediziotik sortutako eskuizkribuen tra-
dizio nagusiaren ezaugarriak zehaztu ziren. P eskuizkribuak duen arketipoaren
desberdina da, baita Euklidesengandik hurbileko iruzkingile batzuek erabili
zuten testuaren desberdina ere. Pentsa daiteke Pren arketipoa Teonena baino
lehenagokoa dela ere.

Heibergen lana sarean aurki daiteke helbide honetan:

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0085

Azkenik, E. S. Stamatis-ek Heibergen edizioa berrikusi zuen, Euclidis Elementa,
Leipzig, Teubneriana, 1969-1973, bol. I-IV, bol. V. Prolegomena critica, Liburuak
XIV, XV Scholia. Leipzig, 1977. Stamatisek Heibergen edizioa baieztatzen du.
Funtsezko hobekuntzak dira Euklidesen aipamen grekoak eta II. eranskinaren
gehitzea; eranskinak papiro batzuen zatiak jasotzen ditu (Michigan iii 143 (III.
mendea), Fayum 9, Oxyrhinchus 29). Diferentzia handiena Stamatisen testua
kontserbadoreagoa izatea da.
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Beraz, bi arketipo nagusi daudela esan dezakegu, Teonen edizioarena eta P
eskuizkribuarena. Hala ere, beste hiru arketipo ere aipa ditzakegu, zantzu
batzuetatik ateratako aierua bada ere. Arketipo bat Al-Nairizik aipatzen zituen
Heronen iruzkinetatik atera daitekeena da. Beste arketipo bat antzinako lati-
nezko zenbait testutatik dator (esaterako Zensorino-ri esleitzen zaionetik, edo
Veronako palinpsestoan kopiatutakotik) eta lur-neurtzaile erromatarren eskuli-
buruetan eta Boezio-ri esleitzen zaizkion bi “Geometria”tan dauden excerpta
boetiana deitutakoetatik. Azkenik, hirugarren arketipoa arabierazko bertsioen
tradizioari dagokiona da, aipatutako eskuizkribuekin dituzten diferentziak
direla eta.

Elementuak arabieraz

Arabiarren lana Elementuak lanaren inguruan kolore askotakoa izan zen, baina
emankorra eta sortzailea ere izan zen. Elementuak ikasketen pizgarri izan ziren,
eta literatura euklidestar zabalaren jatorria izan ziren: itzulpen, laburpen, aipa-
men, zuzenketa eta  iruzkinena.

1248an Nasuradin al-Tusi-k aipamen bat idatzi zuen 15 liburuen gainean.
Garrantzi handiagoa izan zuen Al-Nairizik (?-922) egindako iruzkina, Gerardo
Cremonakoaren bertsio latindarrean zabaldua. Gogoangarriak dira,  halaber, zen-
bait autoreren iruzkinak: Al-Jayyani (proportzionaltasunaren V, 5. definizioaren
ulertze konparaezina), Al-Kindi (?-873), Al-Farabi (870-950), Al-Hazen (965-1039),
Omar Khaiam (?-1123). Bi dira iruzkinek daramatzaten hariak: I. liburuaren axio-
matika bata, non bosgarren postulatuaren frogabideak arreta berezia izan baitzuen;
bestea, V. liburuko proportzioaren teoria eta X. liburuko magnitude irrazionalak.

Itzulpenei dagokienez, Al-Hajjaj-en (~786-833) lehenengo bertsioa, Haruni al-
-Rashid kalifaren ohoretan Haruni deitua, galdu egin zen; bigarren bertsiotik,
Ma’muni izenekotik, ordea, I.-VI. liburuak eta VII. liburuko definizio batzuk
dituen eskuizkribu osagabe bat baino ez dago (Leiden, Or. 399, 1), baina beste
eskuizkribu batzuetan aipatu da. Ishaq b. Hunain-ek (?-910) beste itzulpen bat
egin zuen, gero galdu zena, baina Tabit ibn Kurra-k (826-901) berrikusi zuena.
Berrikuspen hura 20 bat eskuizkributan gorde da, eta iturri greko batetik gertu
dagoela uste da. Azkenik, Papok X. liburuari egin zion iruzkinaren itzultzaileari,
Abu Uzman al-Dimashqi-ri (X. mendea), Elementuak lanaren itzulpen partzial
bat esleitzen zaio. Orain Al-Nadim-en (935-990) Fihrist (~987) edo katalogo bio-
-bibliografikoaren aipamena baino ez da geratzen.
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Al-Hajjajen 15 liburuen bertsioan 468 proposizio daude (I-XIII: 452; I, 45. pro-
posizioa falta da) eta helburu didaktiko argia du (kasu partikularren frogabideak,
zenbakizko adibideak). Ishaq-Tabiten bertsioan 478 proposizio daude (I-XIII:
462), batzuetan beste ordena batean jarriak; lengoaiaren eta irudien erabileraren
normalizaziorako joera du. Hala ere, bion arteko erlazioa antzeman daiteke:
gerta daiteke Tabiten berrikuspenak Al-Hajjajen bertsioak kontuan izatea; eta
pentsa liteke eskuizkribu batzuk bertsio mistoa direla (Leiden, Or. 399, 1;
Leningrad, C 2145; El Escorial, 907). Bion eragina, ordea, desberdina izan zen:
Ishaq-Tabit-en bertsioak eragin txikia izan zuen, Gerardo Cremonakoaren lati-
nerako itzulpenaren bidez; Al-Hajjajen bertsioak zabalkuntza handiagoa izan
zuen, Al-Nairizik Hermann Karintiakoaren latinezko bertsioari egin zion iruzki-
naren eraginari esker, eta, batez ere, Adelardo-ren tradizioarekin (Erdi Aroko lati-
nezko bertsioen bidearekin) zuen antzari esker.

Elementuak latinez

Latinezko Elementuak lanaren historiak baditu hiru aro: kultura erromatarrarena,
Erdi Aroko kultura eskolastikoarena, eta kultura errenazentista eta akademikoarena.

1. Zizeron (K.a. 106 - 43) izan zen Euklides aipatu zuen lehen autore latin-
darra (De oratore III 132), baina ez dirudi haren garaian Elementuak itzuli
zirenik. Alde batetik, erromatarren jakin-mina kalkulurako eta lur-
-neurketarako erabilgarritasunera mugatzen zen: zenbait testutan defini-
zioak, postulatuak eta nozio komunak bakarrik agertzen dira (Balbus,
K.a. 100, Zensorino); bestetik, erromatar ikasiek greziera bazekiten, edo
grezieraren irakurlea har zezaketen. Hala ere, Elementuak erromatarren
heziketa liberalaren curriculumera pasa zen.

Kasiodoro-k De artibus ac disciplinis liberalium literarum entziklopedia-
ren geometriaren zatian dio Boeziok (~ 480-524) Euklides latinera itzuli
zuela. Boezioren ustezko Geometria Euklidesen itzulpentzat har daiteke.
Horrez gain, hauek aipa daitezke: Zensorino astrologoari esleitutako
zatia, Marziano Capella-ren (VI 708) De nuptiis Philologiae et Mercurii
lanean jasoa, eta Veronako Biblioteca Capitolare-an dagoen palinpsesto
bateko XII-XIII liburuen zatiak.

2. Erdi Aroan egoera aldatu egin zen erabat quadrivium lanari esker eta kul-
tura arabiarraren bitartekaritzari esker. Badaude grezieratik zuzenean
itzulitako zati batzuk Munich-eko eskuizkribu batean (Bibliothecae
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Regiae Universitatis Monacensis 2., 757), X. mendekoa denean.
Eskuizkribuaren azal gisa erabilitako bi orritan daude zati horiek.
Euklidesen I, 37-8 eta II, 8ren zatiak dira, hitzez hitz grezieratik itzuliak.
Badirudi itzultzailea italiarra zela, matematikaz eta grezieraz gutxi
zekien bat: planoko puntuak adierazteko erabiltzen ziren letra larriak
zenbaki balira bezala itzuli zituen.

Euklidesen zabalpena, Erdi Arokoa, arabierazko bertsioetatik XII. men-
dean egindako latinezko itzulpenetan oinarritzen da. Bide nagusia
Adelardoren tradizioa izan zen, eskuz idatzitako kopien kopurua handia
izan zelako eta XIII. eta XIV. mendeetako iruzkinen oinarria izan zelako.
Hiru dira Adelardoren tradizioari jarraitzen zaizkion taldeak.

Adelardo I da, antzaz, Elementuak lanaren (XIV. eta XV. liburuak barne)
lehenengo bertsioa latinez. Erdi Aroko itzultzaile Adelardo Bathekoari
(1075-1160) esleitzea zalantzazkoa da, hala ere. Baina 1130-40. urte
inguruan egin zen eta beste bertsioak baino zaharragoa da.
Eztabaidagarria da iturri arabiarren pisua ere (Al-Hajjaj eta Ishaq-Tabit).
Arabismo ugari ditu eta latinezko terminologiaren problema erakusten
du. Erdi Aroan ohikoa izango zen banaketa agertzen du: definizio, pos-
tulatu, nozio komun eta enuntziatuak alde batetik, eta proposizioen fro-
gabideak bestetik. Beste trazu bat frogabidearen zatiak markatzean datza:
proposizioa, kasu partikularra, frogabidea, bukaera.

Adelardo II ez da itzulpena, bertsio laburtua baizik. Adelardo Bathekoari
berari esleitu zaio (baina egilea Robert Chesterrekoa izan liteke), eta
1140. urtea baino lehentxeago egingo zuen; astrolabioari buruz idatzi
zuen lana (1141-1146) baino lehenagokoa da, horretan Elementuak lana-
ren bertsio hau aipatzen delako. Adelardo Ietik edo arabierazko testu
batetik idatzi zuen, eta grezismoak sartu zituen. Ez ditu frogabideak jaso-
tzen, baina jarraitu beharreko bideak erakusten ditu. Emaitza nagusi
batzuen alde analitikoa eta metodologikoa alde didaktikoarekin batera
ematen dira.

Adelardo III aurrekoaren berrikuspena da, non frogabideen garapen
librea egiten den. Ez dio, ordea, alde metodologikoari eta didaktikoari
uko egiten. Iturria Proklorengandik datozen nozioak izan daitezke.

Horrez gain, Campanok Elementuak lanaren edizioa egin zuen, XIV. eta
XV. liburuak barne. Badirudi Munichen badagoela eskuizkribu bat (Cod.
lat. Mon. 13021), Sigbotok XII. mendean idatzia, zeinak Adelardoren eta
Campanoren itzulpenetako enuntziatu berdin-berdin batzuk baititu;
beste batzuetan, ordea, Adelardorenak eta Campanorenak eskuizkribu-
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koen desberdinak dira zeharo. Beraz, Adelardoren eta Campanoren itzul-
penak ez dira independenteak. Badirudi Campanok Adelardoren itzul-
pena erabili zuela eta frogabideak arabierazko beste Elementuak baten
bidez garatu zituela.

Horiek izan ziren bide nagusiak Elementuak Europan sartzeko. Ezaugarri
nagusia Elementuak lanaren edukia interes eskolastikoekin osatu izana
dela esan daiteke, besteak beste, azalpen didaktikoarekin eta analisi logi-
koarekin.

Bide horretatik aparte, Al-Hajjajen ildoari jarraitzen dion arabierazko
testu baten bertsioa dugu; Hermann Karintiakoari (heldutasuna 1140-50)
esleitzen zaio. Bertsio adelardotarren arabismoak, arabismo berriak eta
latinezko gaiak ditu. Badirudi Adelardo II izan zuela lagun, baina froga-
bide osoak sartu zituen. Diziplina ororen zazpi oinarriak aipatzen ditu
hasieran: enuntziatua, kasu partikularra, zeharkako frogabide baten edo
absurdura eramatearen hasiera, alderatzea, atalen banaketa, frogabidea,
ondorio komuna. Hermannek, beraz, oinarri dialektikoa landu zuen.

Gerard Cremonakoaren (1114-1187) lanetan “Euklidesen 15 liburuak” eta
“Datuak” lanen itzulpenak aipatzen dira. Tradizio adelardotarraren eta
Al-Hajjaen ildoaren desberdina da. Tabiten bertsioaren edizio kritiko
orraztu baten hitzez-hitzezko itzulpena da. Tradizio greziarretik gertuena
dela uste bada ere, ez zuen izan adelardotarraren eragina.

3. Euklidesen lehen argitalpen inprimatua 1482an agertu zen, Erhard
Ratdoltek Venezian inprimatu zuen Campanoren itzulpena hain zuzen
(Preclarissimum opus elementorum Euclidis megarensis una cum com-
mentis Campani perspicacissimi in arte geometrica, Venezia). Aipatzekoa
da irudi geometrikoak egiteko izan zuten arazoa. Irudiak liburuaren
ertzetan agertzen dira. Liburuaren beste edizio batzuk ere egin ziren
1482an bertan, 1486an eta 1491n. Liburu honen kopia bat Donemiliaga
Kukulako (Errioxa) Yuso monasterioan dago; liburuaren kopia digitaliza-
tua dago helbide honetan: http://www.fsanmillan.org/biblioteca/libro.jsp.

Bartolomeo Zambertik Elementuak lan osoa itzuli zuen grezieratik
1505ean (Euclidis megarensis philosophi platonici mathematicaum dis-
ciplinarum Janitoris ... elementorum libros cum expositione Theonis
insignis mathematici ..., Venezia). Zambertik Campanoren itzulpena des-
kalifikatu egiten zuen: “egilearenak ez diren gauza batzuk hartu, beste
batzuk isilean gorde, eta beste batzuk aldatzen dituena” edo “itzultzaile
barbaroa” dio. Zambertiren iturria eskuizkribu teondarren bat da; izan
ere, interpolazio asko ditu eta frogabideak Teoni esleitzen dizkio.
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1509an Luca Paciolik Campanoren lana berrargitaratu egin zuen, akatsak
zuzendu eta Campano errebindikatzen saiatuta. 1516an Campanoren eta
Zambertiren itzulpenak batera argitaratu ziren Parisen lehenengo aldiz.
Edizio horren izenburuan esaten da Campanoren lanean enuntziatuak
Euklidesenak direla eta frogabideak Campanorenak; horrez gain, grezie-
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razko testuan, frogabideak Teonenak zirela ere aipatzen da. Jacques
Lefèvre-ren edizioa da eta irudiak ertzean ditu.

Beste argitalpen batzuen ondoren, 1566an Franciscus Flussates
Candalla-k hamabost liburuak berriztatu zituen, Zamberti-ren terminolo-
giari jarraituz, baina Campano eta Teon kontuan hartuz. Beste zenbait
edizio: 1578, 1602 eta 1695 (nederlanderaz).

1572an, Urbinoko F. Commandinoren latinezko itzulpenik garrantzi-
tsuena agertu zen (Euclidis elementorum libri XV, una cum scholiis anti-
quis, Pesaro), izan ere, horri jarraituko zaizkio itzulpen gehienak
Peyrarden garaira arte. Commandinok eskuizkribu teondarrak, oharrak,
editio princeps eta zenbait iturritako iruzkinak erabiltzeaz gain, bere oha-
rrak ere idatzi zituen. Horren lana izan zen Gregoryren (1703) eta
Simsonen (1756) lanen latinezko oinarria. Lan honek Euklides
Alexandriakoaren eta Megarakoaren artean zegoen nahasketa argitu zuen.

Clavio-ren latinezko bertsioaren lehenengo argitalpena 1574an agertu
zen, (Euclidis elementorum libri XV, Erroma). Hark zioenez, berez, ez da
itzulpena, baina aurreko iruzkingileen oharren bilduma handia jaso
zuen, baita bere eskuzko ekarpen ugari ere. Lan hau Txinaraino heldu
zen, non Clavioren dizipulu M. Riccik, Xu Guangqi-ren laguntzarekin,
I-VI liburuen txinerazko bertsioa eman baitzuen (1607) (Lan horrek jarrai-
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pena izan zuen 1857an A. Wylie eta Li Shanlan-ekin, baina ingelesezko
bertsioetatik).

Azkenik, Andrè Tacquet-en lana (Elementa geometriae planae et solidae,
Anberes, 1654) aipatuko dugu, ikuspuntu praktiko desberdinetatik egin
ziren bertsioen adibide gisa. Tacquetek geometriako zortzi liburuak (I-VI,
XI, XII) prestatu zituen eskoletan modu orokorrean erabiltzeko. Lan
honek zabalkunde handia izan zuen XVIII. mendearen bukaera arte, eta
XIX. mendearen hasieran 20 berrargitalpen ere ikusi zituen.

Elementuak beste hainbat hizkuntzatan

Italieraz

N. Fontana Tartagliak Campanoren eta Zambertiren lanak erabili zituen italie-
razko lehenengo argitalpena egiteko, 1543an. Bigarren argitalpena 1565ean eta
hirugarrena 1585ean egin ziren. Commandinok berak italierara itzuli eta berri-
kusi zuen bere latinezko lana, 1575ean.

Vitale Giordano, Euclide restituto, 1680.

Federico Enriques, Gli Elementi d’Euclide e la critica antica e moderna, Erroma-
-Bolonia, 1924.

Frajese, A. eta Maccioni, L., Euclide. Gli Elementi, Turin, 1970.

Alemanez

J. Scheubel-ek aritmetikako VII-IX liburuak argitaratu zituen Tübingen-en,
1558an. Wilhelm Holtzmann-ek I-VI liburuak itzuli zituen, 1562an. Azken hori
helburu praktikoekin idatzi zen, artista, urregin, etxegile eta abarrentzat.
Horregatik, agian, bertsio nahiko librea da eta ez dira frogabideak agertzen.

Heinrich Hoffmann, Teutscher Euclides, 1651 (ez da itzulpena).

J. F. Lorenz-ek, lehenengo sei liburuen hitzez hitzeko lehen itzulpena egin zuen
eskolek erabiltzeko, 1773an.

E. S. Unger, Die Geometrie des Euklid und das Wesen derselben, Basilea, 1833
(eta 1838, 1851).

Max Simon, Euclid und die sechs planimetrischen Bücher, Berlin, 1901.
Ordurako, D. Hilbert-en Grundlagen der Geometrie (Leipzig, 1899) ezaguna zen.
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C. Thaer, Euklid. Die Elemente, Leipzig, 1933-7. Heibergen edizioaren gainean
egina da eta gaur egun gehien erabiltzen dena.

Frantsesez

Pierre Forcadel-ek I-IX liburuak itzuli zituen 1564an Parisen. Forcadel Pierre de
la Ramée dialektiko humanistaren eskolakoa zen. 1604an agertu zen Jean Errard
de Bar-le-Duc egilearen lehenengo bederatzi liburuen itzulpena. Denis Henrion-
-ek 15 liburuen itzulpena egin zuen 1615ean (7 edizio 1676ra bitartean).

Claude François Milliet Dechales, zortzi liburu, Lyon, 1672.

François Peyrardek 1804an argitaratu zuen Elementuak liburua hitzez hitz itzu-
lia. Oxford izeneko grezierazko testua eta Simson erabili zituen. Bigarren edi-
zioa 1809an egin zuen, V. liburua barne. Bigarrenak I-VI, XI, XII eta XIII liburuak
dituenez, badirudi lehenengoak I-IV, VI, XI, XII eta XIII liburuak zituela. 1814-8
bitartean hiru hizkuntzako argitalpena egin zuen: grezieraz, latinez, frantsesez.

J. Itard, Les livres arithmétiques d’Euclide, Paris, 1961 (VII-IX liburuak).

Georges J. Kayas, Euclide. Les éléments, Paris, 1978. Ez da hitzez hitzeko itzul-
pena.

Bernard Vitrac, Les éléments, 4 lib., PUF, Paris, 1990-2001.

Nederlanderaz

Jan Pieterszoon Dou-k egin zuen lehen itzulpena, 1606an. Hasieran
Holtzmannen lana erabili zuen, baina gero Jean Errard de Bar-le-Duc-en lana
eskuratu zuen eta erabili zuen frogabideak idazteko. Frans van Schootem-ek
“Euklidesen Elementuak liburuko proposizioak” idatzi zuen 1617an, geroago,
1662an, Jakob van Leest-ek zabaldua. 1695ean, C. J. Vooght-ek hamabost liburu
osoak, Candallaren 16. liburuarekin, argitaratu zituen. Hendrik Coets-ek sei
liburu argitaratu zituen, 1702an (latinez ere bai 1692an). Ez zen itzulpena, esko-
lek erabiltzeko edizioa baizik. Pybo Steenstra-ren I-VI, XI, XII liburuak agertu
ziren 1763an; laburpena zen eta zenbait alditan argitaratu zen 1825era arte.

Ingelesez

Lehenengoa eta garrantzitsuena 1570ean agertu zen, Henry Billingsley-ren lana
izan zen: The Elements of Geometrie of the most auncient Philosopher Euclide
of Megara, Londres; M. I. Dee-k idatzi zion hitzaurrea. Oharrek ordura arte ida-
tzitako oharrik garrantzitsuenak jaso zituzten, Prokloren oharretatik hasita Dee-k
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azkeneko liburuetan egindakoetara. Hamabost liburuen ondoren, Billingsleyk,
Candallaren 16. liburua sartu zuen. Aipatzekoa da XI. liburuaren irudiak bikoiz-
ten direla; lehenak Euklidesenak dira; bigarrenak paper zatiez eginak daude eta
orrien ertzetan kokatuta daude, zatiak ireki daitezke irudiek adierazten dituzten
solidoak ikusteko.

Isaac Barrow-en ingelesezko lehenengo edizioa 1660an agertu zen; hamabost
liburuak jasotzen zituen; zenbait berrargitalpen izan zituen 1705, 1722, 1732
eta 1751n.

Robert Simsonen ingelesezko lehenengo edizioa eta bere latinezko bertsioa urte
berean agertu ziren, 1756an. Commandinoren latinezko bertsioan oinarritu zen.
Hogeita hamar bat berrargitalpen ikusi zituen. XVIII. mendeko bertsiorik ezagu-
nena izan zen.

Grezieratik ingelesera hitzez hitzeko azkeneko itzulpen osoa James Williamson-
-ek egin zuen 1781-8 bitartean.

John Playfair-en lehenengo argitalpena 1795ean agertu zen, Euklidesen lehe-
nengo sei liburuak eta solidoen geometriaren bi liburuak zituen.
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1847an Oliver Byrnek Elementuak lanaren lehenengo sei liburuak argitaratu
zituen. Bertsio honetan, hitzen ordez koloretako diagramak erabili zituen hobeto
uler zitezen. 
Ikusi sareko helbide honetan: http://www.math.ubc.ca/people/faculty/cass/Euclid/byrne.html.

Thomas L. Heath-ek 1909an argitaratu zuen bere itzulpenaren lehenengo argi-
talpena: The Thirteen Books of Euclid’s Elements, Cambridge. 1926an agertu zen
bigarren argitalpena, eta 1956an horren berrikuspena. Heath-en itzulpena
Heibergen testuan oinarritu zen. Matematikaren historialarien artean erreferen-
tziazko bertsio komuna da gaur egun ere. Grezierazko gai matematikoen adie-
rak ezarri zituen. Gaiaren gainean informazio historiko-matematikorik zabalena
duena da, nahiz eta datu asko, XX. mendearen amaieran egin diren aurkikuntzak
direla eta, zaharkituta egon. Azkenik, lan hau erabili dut itzulpenaren oinarrie-
tako bat bezala. Lan hau sarean aurki daiteke helbide honetan: 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0086.
Bestalde, sarrera eta lehenengo bederatzi liburuak beste helbide honetan lor dai-
tezke: http://www.headmap.org/unlearn/euclid/book1/def1.htm.

D. E. Joycek 1996an jarri zuen Heath-en testua sarean, moldaketa batzuekin
ulergarriagoa izan zedin. 
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html; oinarri digital
hau erabili dut itzulpena egiteko.

Gaztelaniaz

Rodrigo Çamorano-k itzuli zituen lehenengo sei liburuak, 1576an: Los seis libros
primeros de la Geometria de Evclides, Sevilla.

Juan Cedillo Diaz-ek lehenengo sei liburuak itzuli zituen latinetik gaztelaniara
1620an; eskuizkribua nahaspila da eta liburuen itzulpena beste gaien artean dago.

Luis Carduchi-k egin zuen Elementuak-en bigarren bertsioa: Elementos geome-
tricos de Evclides philosopho megarense: Sus seys primeros libros, Alcalá, 1637;
iruzkinak ere sartu zituen.

1688an, XI.-XII. liburuak agertu ziren lehen aldiz gaztelaniaz; Sebastian
Fernandez de Medrano-k egin zuen itzulpena: Los seis primeros libros, onze y
doze de los elementos geometricos de Euclides megarense, aumentados de
muchas Proposiciones curiosas que facilitan su uso, Brusela.

1689an Jacob Kresa-k itzuli eta azaldu zituen liburu hauek: I.-VI., XI. eta XII.
liburuak.

Itzultzaile anonimo batek R. Simson-en lana itzuli zuen: Los seis primeros libros
y el undécimo y duodécimo de los Elementos de Euclides. Traducidos de nuevo
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sobre la versión latina de Federico Commandino conforme a la fiel, y correctí-
sima edición de ella publicada modernamente por Roberto Simson Profesor de
Matemática de la Universidad de Glasgow: e ilustrada con notas críticas y geo-
métricas del mismo autor, Madril, 1774.

F. Enriques, Los Elementos de Euclides y la crítica antigua y moderna. Libros I-IV,
itzultzailea José Mingot Shelly, Madril, 1954. Enriques batzuetan erabili dut
zalantza batzuk argitzeko.

María Luisa Puertas Castaños, Elementos, Madril, 1991-6. Hau da Euklidesen
Elementuak liburuaren lehen itzulpen osoa, eta Luis Vega-ren sarrera luze
eta interesgarria dakar. Itzulpen hau izan da, hain zuzen, nire bigarren 
oinarria.

Jaume Domenech-ek sarean jarri du gaztelaniazko bertsioa, 2003an, D. E.
Joyceren lanean oinarrituz.

Errusieraz

1739. Ivan Astaroff. Itzulpena latinetik.

1789. Pr. Suvoroff eta Yos. Nikitin. Itzulpena grezieratik.

Suedieraz

1744. Marten Strömer. Lehenengo sei liburuak; bigarren edizioa 1748an egin
zen eta hirugarrenak, 1753an, XI.-XII. liburuak ditu.

1836. H. Falk. Lehenengo sei liburuak.

Danieraz

1745. Ernest Gottlieb Ziegenbalg.

1803. H. C. Linderup. I-VI liburuak.

1912an osatu zen Thyra Eibe-ren itzulpena: Euklid’s Elementer. I-II liburuak,
1897an; III-IV liburuak, 1900ean; V-VI liburuak, 1904ean; VII-XIII liburuak,
1912an.

Greziera modernoz

1820. Benjamin Lesboskoa.
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Katalanez

Jaume Domenech-ek sarean jarri du katalanezko bertsioa, 2003an; hori egiteko
D. E. Joyceren lanean oinarritu da. Hona hemen helbide elektronikoa:
http://www.xtec.es/~jdomen28/indexelements.htm; orri horretan helbide elek-
troniko asko ematen ditu.

Japonieraz

1969an Koshiro Nakamurak, Hidetaka Terasakak, Syuntaro Itok eta Mie
Nakamurak  itzuli zuten: Yukurido Genron. Elementuak lanaren lehen itzulpen
osoa da eta Heibergen lanetik zuzenean egin zuten.

Portugesez

1768an João Angelo Brunellik portugesera itzuli zituen I-VI liburuak eta XI. eta
XII. liburuak lehenengo aldiz.

Euklidesen Elementuak lanaren bidea
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Jatorrizkoa grezieraz

Teon baino lehenagoko grezierazko testua

Heronek erabilitako testua Iruzkingile greziarrak Boezioren itzulpena

Arabierazko itzulpenen
oinarrizko testua

Ishaq b. Hunain Al-Hajjaj 1

Ishaq b. Hunain eta
Tabit ibn Kurra

Al- Hajjaj 2

Ishaq b. Hunainen eta
Tabit ibn Kurraren

tradizioa

Al-Hajjajen tradizioa Al-Nairizi

Ekialdeko berridazketak Adelardo I

Adelardo III

Adelardo II

Campanoren itzulpena

Tartagliaren itzulpena Clavioren edizioa

Gerardo Cremonakoa

Hermann Karintiakoa



ELEMENTUAK LANAREN INGURUKO KRONOLOGIA

Elementuak lanaren inguruan gertatutakoa erakutsi nahi dugu taula honen bidez.
Elementuak lana K.a. 300. urtean, gutxi gorabehera, idatzi zuen Euklidesek;
baina aurretik Elementuak izeneko beste lan batzuk idatzi ziren; horrez gain,
Euklidesen aurreko matematikari askok eta inguruko kulturek ere beren ekarpena
utzi zuten; horregatik, hasieratik abiatuko gara.

Zenbakikuntzaren lehenengo – 50000 Neanderthal gizakia
aztarnak

Irudi geometriko primitiboak – 25000 Arte paleolitikoa. Cro-Magnon 
gizakia

– 10000 Nekazaritza mesolitikoa

– 5000 Zibilizazio neolitikoak

Egutegi egiptoarraren sorrera – 4241
hipotetikoa

– 4000 Metalen erabilera

Idazkeraren sorrera – 3500 Buztinlarien gurpila

Zenbaki hieroglifikoak Egipton – 3000 Ibilgailu gurpildunen 
asmakuntza

– 2800 Keops piramidearen 
eraikuntza

Egutegi egiptoarraren ustezko – 2773
ezarpena

Mesopotamiako posiziozko – 2400 Sumer – Akadtar inperioa
idazkera

Moskuko papiroa. Zifratuaren – 1850
hasiera
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– 1800 Hamurabiren kodea

Ahmöseren papiroa – 1700 Hiksoak indarrez sartu ziren 
Egiptora

Ahmesen edo Rhinden papiroa – 1650

– 1600 Kasitak indarrez sartu ziren 
Mesopotamiara.
Egiptoko inperio berria

– 1400 Katastrofe handia Kretan

Alfabeto feniziarra, eguzki-erlojua – 1350 Burdina
eta klepsidraren, edo
ur-erlojuaren, erabilera

– 1200 Troiako gerra. Juduen 
exodoa Egiptotik

Indoeuroparrezko lehen idatzia – 900

– 776 Lehenengo olinpiada

– 753 Erromaren sorrera

– 743 Nabonasar erregearen aroa 
Babilonian

Homeroren eta Hesiodoren lanak – 740

K.a. VI. mendea

Pitagoras eta bere eskolaren garaia: zenbakien propietateak, Pitagorasen teo-
rema, hirukote pitagorikoak, zenbaki irrazionalen aurkikuntza. Matematika zien-
tzia deduktiboa.

– 586 Babiloniaren gatibutasuna

Tales Miletokoa, geometria – 585
deduktiboa

Aritmetika eta geometria – 540
pitagorikoak

Makilatxozko zenbakiak Txinan.
Sulvasutras Indian

– 538 Pertsiarrek Babilonia 
eskuratu zuten

K.a. V. mendea

Periklesen mendea. Problema klasikoak: angeluaren trisekzioa, kuboaren bikoiz-
keta eta zirkuluaren koadratura. Teodoro Zirenekoak zenbaki batzuk irraziona-
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lak zirela frogatu zuen. Herodianiko izeneko zenbaki-sistema grekoa baztertzen
hasi ziren.

– 480 Termopiletako bataila

– 477 Delosko Liga osatzea

– 461 Periklesen aroaren hasiera

Parmenidesen lur esferikoa – 450

Zenonen heriotza. Demokritoren – 430 Teoria atomikoa
lanak. Filolaoren Astronomia; 
pitagorikoen ezagumendu 
sekretuak aditzera eman 
zituen. Hipokrates Khioskoaren 
Elementuak eta lunulak

– 429 Izurritea Atenasen. 
Periklesen heriotza

Arkitasen jaiotza. Anaxagorasen – 428
heriotza

Platonen jaiotza – 427

Hipiasen trisektatzailea, edo – 420
koadratzailea; elkarrekin 
neurtezinak

– 404 Peloponesoko gerraren 
amaiera

K.a. IV. mendea

Platonen Akademia eta Aristoteleren Lizeoa. Leonek Hipokratesena baino ele-
mentuen bilduma zainduagoa egin zuen. Teodios Magnesiakoak Akademiako
testuliburua idatzi zuen. Mendearen bukaeran Museoa eta Biblioteka eraikiko
dira Alexandrian.

– 399 Sokratesen heriotza. 
Xenofonen Anabasia

Teetetoren heriotza – 369

Eudoxoren proportzioak eta 
exhauzio-metodoa – 360

Menekmo eta sekzio konikoak

Dinostato eta koadratzailea – 350

– 347 Platonen heriotza

Eudemo: Matematikaren historia – 335

ELEMENTUAK LANAREN INGURUKO KRONOLOGIA 111



– 332 Alexandriaren sorrera

Autoliko: Esfera mugikorraren – 330
gainean

– 323 Alexandroren heriotza

– 322 Aristotelesen eta
Demostenesen heriotzak

Aristeo: Konikak – 320

– 311 Seleukotarren aroaren 
hasiera Mesopotamian

– 306 Ptolomeo I.a Soter Egiptoko 
errege

Euklidesen Elementuak – 300

Maien zenbaki-sistema 
hogeitarraren ustezko sorrera

K.a. III. mendea

Arkimedes Sirakusakoa: hidrostatikako lanak, palanka eta kiribila.
Zirkunferentziaren neurria, aritmetika eta geometria laua eta solidoa aztertu
zituen. Apoloniok eta Arkimedesek Euklidesen lanak zeharka aipatu zituzten.
Euklidesen lanen pista zantzuak galdu egingo ziren.

– 283 Alexandriako faroa

– 260 Aristarkoren Astronomia 
heliozentrikoa

– 230 Eratostenesen bahea. Lurraren 
lehenengo neurketa

– 225 Apolonioren Konikak

– 212 Arkimedesen heriotza

K.a. I. mendea

Zizeron (106-43). Euklides aipatu zuen lehen autore latindarra.

Gemino eta bere paraleloen – 60
postulatua

Julio Zesarren setioak sutea piztu – 48
zuen Alexandriako Bibliotekan, 
liburuen ehuneko hamarra 
galdu zen 
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K.o. I. mendea

Heronen Elementuak lanaren azalpen sistematikoa, zailtasunak ebazteko.
Nikomakoren Aritmetika.

K.o. II. mendea

Sexto Enpirikok bazuen Elementuak lanaren bertsio zuzena II. mendearen
amaieran. Ptolomeo bosgarren postulatua frogatzen saiatu zen.

K.o. III. mendea

Janblikok (250-325) Elementuak lanaren bertsio kutsatua zuen jada; Heibergek
ondorioztatzen duenez interpolazio gehienak mende honetan egin ziren.
Porfiriok (232-304) azalpen sistematiko bat idatzi zuen Elementuak lanaren gai-
nean.

238 Zensorinori egokitutako Elementuak lanaren zatiak

K.o. IV. mendea

Papok Euklidesen X. liburuari egin zion iruzkina. Papok Analisiaren altxorra ida-
tzi zuen, baina galdu egin zen.

320 Papo: Bilduma matematikoa

390 Teon Alexandriakoak Euklidesen Elementuak jorratu zituen,
Hipatiaren laguntzarekin, apika

K.o. V. mendea

Marziano Capellak definizioak, postulatuak eta axiomak jasotzen dituen
Zensorinoren zati bat aipatzen du De nuptiis Philologiae et Mercurii (410-27)
lanean. Proklok iruzkin garrantzitsua egin zion Euklidesen Elementuak lanaren I.
liburuari; bosgarren postulatuarekin saiatu zen.

415 Hipatia, Teonen alaba, kristauek hil egin zuten Alexandrian; ezagu-
tzen den lehenengo emakume matematikaria

485 Prokloren heriotza

K.o. VI. mendea

Boeziok aritmetika eta geometriako oinarrizko tratatuak idatzi zituen, Erdi Aroan
testuliburu gisa erabili ziren; Euklidesen lanaren itzulpentzat hartu dira.
Sinpliziok Euklidesen lanari iruzkin bat idatzi zion. Isidoro Miletokoak, Santa
Sofiaren arkitektoak, XV. liburua idatzi zuen.
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520 Isidoro Miletokoa

524 Boezioren heriotza

K.o. VII. mendea

641 Alexandriako Bibliotekako sutea

K.o. VIII. mendea

Frankoen erresuman quadriviuma irakasten da: aritmetika, geometria, musika
eta astronomia, Alkuino Yorkekoaren plangintzaren arabera.

K.o. IX. mendea

Arabiarren ekarpena hasten da: Al-Hajjajen (~786-833) lehenengo bertsio gal-
dua, Haruni deitua, eta bigarrena Ma’muni. Ishaq b. Hunain-ek (?-910) beste
itzulpen bat egin zuen, geroago galdu egin zena. Tabit ibn Kurrak (826-901) ara-
bieratu egin zituen lan grekoak eta zenbaki lagunak lortzeko formularik zaha-
rrena eman zuen; Ishaqen lana berrikusi egin zuen. Arabiarren iruzkinak: Al-
-Kindi (?-873). Eskuizkribu Bodleytarra, B.

K.o. X. mendea

Arabiarren iruzkinak: Al-Farabi (870-950), Al-Nairiziren (?-922) iruzkina Heroni.
Eskuizkribu Florentziarra, F; eskuizkribu Vatikanoarra, P.

K.o. XI. mendea

Matematikari arabiarrek Euklidesen lanak, besteak beste, aztertu zituzten: Al-
-Hazen (965-1039), Al-Biruni (973-1048), Avizena (980-1037). Eskuizkribu
Boloniarra, b.

1037 Avizenaren heriotza

1039 Al-Hazenen heriotza

1048 Al-Biruniren heriotza

1077 Omar Khaiamen iruzkinak Euklidesen lanari

K.o. XII. mendea

Jakintza arabiarra mendebaldera transmititzen hasi zen. Adelardo Bathekoak
Euklides arabieratik latinera itzuli zuen, Adelardo I, II eta III izenez ezagunak,
hain zuzen. Hermann Karintiakoak Al-Hajjajen ildoari jarraitzen zion arabie-
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razko testua idatzi zuen. Gerardo Cremonakoaren (1114-1187) lanean, besteak
beste “Euklidesen 15 liburuak” eta “Datuak” lanen itzulpenak aipatzen dira; Al-
-Nairiziren iruzkina ere latinez eman zuen. Eskuizkribu Vienarra, V; eskuizkribu
Paristarrak, q eta p.

1123 Omar Khaiamen heriotza

K.o. XIII. mendea

Mendebaldeko matematikaren iratzarpena: Johannes Campano-k (~1260)
Euklides itzuli zuen. Nasiradin al-Tusi-k (1201-1274) bosgarren postulatua
aztertu zuen.

1248 Al-Tusi-k aipamen bat idatzi zuen 15 liburuen gainean

1260 Campanoren angeluaren trisekzioa, itzulpenaren barruan

K.o. XV. mendea

1482 Erhard Ratdolt: Euklidesen Elementuak lanaren lehen argitalpen inpri-
matua, Campanoren itzulpena

K.o. XVI. mendea

1505 Bartolomeo Zambertik Elementuak lan osoa grezieratik latinera

1509 Luca Paciolik Campanoren lana berrargitaratu zuen

1516 Campanoren eta Zambertiren itzulpenak batera argitaratu ziren
Parisen lehenengo aldiz

1533 Simon Grynaeusen Elementuak lanaren editio princepsa

1543 Niccolo Fontana Tartagliak Campanoren eta Zambertiren lanak era-
bili zituen italierazko lehenengo argitalpena egiteko Tartagliak
Moerberek egindako Arkimedesen itzulpena argitaratu zuen;
Nikolas Koperniko: De revolutionibus

1558 J. Scheubel: aritmetikako VII-IX liburuak (alemaneraz)

1562 Wilhelm Holtzmann I-VI libruruak itzuli zituen (alemaneraz)

1564 Pierre Forcadelek I-IX liburuak itzuli zituen (frantsesez); Galileo-ren
jaiotza

1566 Franciscus Flussates Candallak hamabost liburuak berriztatu zituen

1570 Henry Billingsleyren lana (ingelesez)

1572 F. Commandinoren latinezko itzulpenik garrantzitsuena

1574 Clavioren latinezko bertsioaren lehenengo argitalpena
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1575 Commandinok italierara itzuli eta berrikusi zuen bere lana

1576 Rodrigo Çamorano: lehenengo sei liburuak (gaztelaniaz), Sevilla

K.o. XVII. mendea

John Wallis (1616-1703) bosgarren postulatuarekin saiatu zen.

1604 Jean Errard de Bar-le-Duc: I-IX liburuak (frantsesez)

1606 Jan Pieterszoon Dou: lehen itzulpena nederlanderara

1607 M. Ricci, Xu Guangqi: I-VI liburuen txinerazko bertsioa

1615 Denis Henrionen 15 liburuen itzulpena (frantsesez)

1617 Frans van Schootem: Euklidesen Elementuak liburuko proposizioak
(nederlanderaz)

1620 Juan Cedillo Diaz: I-VI liburuak latinetik gaztelaniara

1629 Pierre de Fermaten metodoa muturretarako

1637 Luis Carduchi: Elementos geometricos de Evclides philosopho mega-
rense: Sus seys primeros libros; René Descartes: Discours de la mé-
thode, geometria analitikoaren oinarriak

1640 Blaise Pascal: Essay pour les coniques

1651 Heinrich Hoffmann, Teutscher Euclides (ez da itzulpena) (alemanez)

1654 Andrè Tacquet: Elementa geometriae planae et solidae, I-VI, XI, XII
liburuen erabiltze orokorrerako eskoletan

1655 J. Wallis: Arithmetica infinitorum, kalkulu infinitesimalaren aurretiko
lana

1660 Isaac Barrowen ingelesezko lehenengo edizioa, I-XV liburuak

1662 Jakob van Leestek F. van Schootemen lana zabaldu zuen

1668 Mercator: Logarithmotechnia

1670 P. de Fermaten oharpenen hilondoko argitalpenak “Fermaten teorema
handia” delakoa sortu zuen

1672 Claude François Milliet Dechales, zortzi liburu geometrikoak, hogei
edizio (frantsesez)

1680 Vitale Giordano, Euclide restituto (italieraz)

1688 Sebastian Fernandez de Medrano: XI-XII liburuak lehen aldiz gazte-
laniaz

1689 Jacob Kresak itzuli eta azaldu I.-VI., XI. eta XII. liburuak (gaztelaniaz)

1695 C. J. Vooght: I-XV liburu osoak, Candallaren 16. liburuarekin (neder-
landeraz)
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K.o. XVIII. mendea

Gerolamo Saccheri (1677-1733) lehena izan zen Euklidesen bosgarren postula-
tuari beste hipotesi batzuk ematen.

1702 H. Coetsek sei liburu argitaratu zituen (nederlanderaz)

1703 Gregory-ren edizio osatua grezieraz eta latinez

1733 Gerolamo Saccheri: Euclides ab omni naevo vindicatus

1739 Ivan Astaroff, itzulpena latinetik errusierara

1744 Marten Strömer, lehenengo sei liburuak (suedieraz)

1745 Ernest Gottlieb Ziegenbalg (danieraz)

1753 M. Strömeren hirugarren edizioak XI.-XII. liburuak ditu

1756 Robert Simsonen ingelesezko lehenengo edizioa

1759 Johann Heinrich Lamberten Die freye perspektive

1763 Pybo Steenstra-ren I-VI, XI, XII liburuak (nederlanderaz)

1766 J. H. Lambertek Saccheriren hiru hipotesiak aztertu zituen
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Sebastian Fernandez de Medranoren 1728ko bertsioaren 1. orrialdea, gaztelaniaz



1768 J. Angelo Brunellik I-VI, XI eta XII liburuak portugesera itzuli zituen

1773 J. F. Lorenz-ek, lehenengo sei liburuen hitzez hitzeko lehen itzulpena
egin zuen eskolek erabiltzeko

1774 R. Simsonen lana gaztelaniaz (anonimoa)

1780 Euklidesen Elementuak lanaren lehenengo bertsioa hebraieraz, J. H.
Munnikhuizen

1788 J. Williamson-en hitzez hitzeko itzulpena grezieratik

1789 P. Suvoroff eta Y. Nikitin, itzulpena grezieratik errusierara

1794 Adrien M. Legendre: Eléments de gèométrie

1795 John Playfair, I-VI eta XII-XIII liburuak

K.o. XIX. mendea

A. M. Legendrek (1752-1833) Euklidesen bosgarren postulatua aztertu zuen zen-
bait saiakeratan (1794-1823). Carl F. Gaussek bosgarren postulatua aztertu zuen;
baina ez zuen ezer argitaratu.

1803 H. C. Linderup. I-VI liburuak (danieraz)

1804 François Peyrarden lanaren lehenengo argitalpena

1809 François Peyrarden lanaren bigarren argitalpena
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Joåo Angelo Brunelliren portugesezko lehenengo bertsioaren 1. orrialdea, 1768



1818 François Peyrarden bertsioa hiru hizkuntzatan: grezieraz, latinez,
frantsesez

1820 Benjamin Lesboskoaren bertsioa greziera modernoaz

1826 Nicolai I. Lobatxevskiren geometria argitara

1829 N. I. Lobatxevskiren geometria ez-euklidestarra

1832 Janos Bolyai: Espazioaren Zientzia Absolutua

1833 E. S. Unger (alemaneraz), Die Geometrie des Euklid und das Wesen
derselben

1836 H. Falk. Lehenengo sei liburuak (suedieraz)

1847 Oliver Byrne: Elementuak lanaren lehen sei liburuak, koloreko dia-
gramekin
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Oliver Byrneren edizioaren lehenego orrialdea, 1847



1854 G. F. B. Riemann: geometriaren ikuspegia orokorki hartua

1855 Elementos de Euclides, Commandinoren bertsioa portugesez, lib. 
I-VI, XI eta XII

1857 A. Wyliek eta Li Shanlanek txinerazko bertsioa

1886 J. L. Heibergen eta H. Mengeren edizioa: Euclides opera omnia

1899 David Hilbert: Grundlagen der Geometrie

K.o. XX. mendea

1901 Max Simon, Euclid und die sechs planimetrischen Bücher

1909 T. L. Heathen The Thirteen Books of Euclid’s Elements lanaren lehe-
nengo argitalpena

1910 Bertrand Russellen eta Alfred N. Whiteheaden Principia Mathematica
lanaren lehen liburukia

1912 Thyra Eibe-ren itzulpena osatua, danieraz

1924 F. Enriques, Gli Elementi d’Euclide e la critica antica e moderna

1937 C. Thaeren Euklid. Die Elemente, Heibergen lanaren gainean

1939 Nicolas Bourbakiren Elements lanaren lehen liburukia

1961 J. Itarden liburu aritmetikoak (VII-IX)

1969 K. Nakamurak, H. Terasakak, S. Itok eta M. Nakamurak: Yukurido
Genron, japonierazko lehen bertsio osoa

1970 Frajese, A. eta Maccioni, L., Euclide. Gli Elementi

1973 E. S. Stamatisek Heibergen edizioa berrikusi zuen, Euclidis Elementa

1978 Georges J. Kayasen frantsesezko itzulpen librea

1993 Fermaten azkeneko teoremaren frogabidea osatua, Andrew Wiles

1996 M. Luisa Puertasen gaztelaniazko bertsioa osatua; D. E. Joyce-k
Heathen testu moldatua jarri zuen sarean

K.o. XXI. mendea

2001 Bernard Vitracen frantsesezko bertsioa osatua

2002 Alexandriako Biblioteka berria ireki zuten, urriaren 16an,
UNESCOren laguntzarekin

2003 Jaume Domenechen katalanezko lehen bertsioa sarean, Joyceren tes-
tuaren gainean

2005 Euskarazko lehen bertsioa
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Itzultzailea: Patxi Angulo

Zuzentzailea: Joserra Etxeberria

Laguntzailea: Xabier Artola

Frontoiaren irudia: Idoia Larrañaga



LEHEN LIBURUA

DEFINIZIOAK

1. Puntu bat zatirik ez duena da1.

2. Lerro bat zabalerarik gabeko luzera da.

3. Lerro baten muturrak puntuak dira2.

4. Lerro zuzen bat bertan dauden puntu guztiekiko berdin datzana da3.

5. Gainazal bat luzera eta zabalera bakarrik dituena da4.

6. Gainazal baten muturrak lerroak dira.

1 Pitagorikoek eman zuten puntuaren lehenengo definizio ezaguna: “monada posizio-
duna” (Geometria) eta “monada posizio gabea” (Aritmetika). Horrela edo antzeko eran
erabili zuen Aristotelesek ere (Metafisika 1016 b 25): “zatiezina denari «monada» esaten
zaio erabatekoa eta posiziorik gabea baldin bada, «puntua» erabatekoa eta posizioduna
baldina bada”. Aristotelesek dio bere garaiko definizioek akats bat zutela, aurrekoa gero-
koaren bidez definitzea: esaterako, puntua lerro baten mutur modura, lerroa gainazal
baten mutur modura, gainazala solido baten mutur modura. Heibergek uste du Platonen
eraginari zor zaiola puntua adierazteko Aristotelesek zerabiltzan stigmΔ (stigme, ‘marka’,
‘ziztada’) hitza shme¡on (semeion, ‘zeinu’, ‘seinale’) hitzaz ordezkatu izana. Azken hori
izan zen Euklidesek eta geroko egileek aukeratu zuten hitza. (H)

2 Ez dago dudarik Euklidesen beraren erabakia izan zela definizio hau puntuaren eta
lerroaren definizioen ondoren idaztea, lerroak eta puntuak lotzeko. Faltan ditugu honako bi
aipamen hauek: lerroen edozein zatiketa puntu bat da eta bi lerroen ebakidura ere puntu
bat da. Berdin egin zuen 6. definizioan eta XI, 2. definizioan gainazal eta solidoekin. (H)

3 Aurre-euklidestar modura egiaztatutako definizio bakarra Platonek eman zuen: “Zer
hori non erdiak muturrak estaltzen dituen”. Ikusmenaren ideia erabiltzen du, eta ikusme-
naren lerroa zuzena dela suposatzen du. Aristotelesek Platonen definizio bera eman zuen.
Beraz, honako hau Euklidesen beraren ideia dela ondoriozta dezakegu. (H)

4 Euklidesek eta geroko egileek ®pifΩneia (epiphaneia) hitza erabili zuten gainazala
adierazteko era orokorrean eta ®pipedon (epipedon) hitza gainazal laua adierazteko.
Proklok dio beste filosofoek, Platon eta Aristoteles barne, bereizi gabe erabiltzen zituzten
bi hitzak edozein motatako gainazalak adierazteko. (H)
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7. Gainazal lau bat bertan dauden lerro zuzen guztiekiko berdin datzana da.

8. Angelu lau bat elkarrekin topo egiten duten eta lerro zuzenean ez dau-
den plano bateko bi lerroren arteko inklinazioa da5.

9. Eta angelua eratzen duten lerroak zuzenak direnean angeluari lerro-
zuzena deritzo.

10. Zuzen baten gainean altxatutako zuzen batek ondoz ondoko angeluak
elkarren berdinak egiten dituenean, angelu berdin bakoitza zuzena
da, eta zuzen altxatuari bestearen perpendikularra deritzo.

11. Angelu kamuts bat angelu zuzen bat baino handiagoa dena da.

12. Angelu zorrotz bat angelu zuzen bat baino txikiagoa dena da.

13. Muga6 bat zerbaiten muturra dena da.

14. Irudi bat muga batek edo batzuek eratzen dutena da.

15. Zirkulu bat [ ]7 lerro batek eratutako8 irudi lau bat da, non irudiaren
barnean dauden puntuetako batetik [ ] erortzen diren zuzen guztiak
elkarren berdinak diren.

16. Eta puntuari zirkuluaren zentroa deritzo.

EUKLIDES: ELEMENTUAK124

5 Azpimarratzekoa da “lerro zuzenean ez dauden” adierazpena, kontuan izanik ange-
lua kurbek osatua izan daitekeela. Agian, Euklidesek angelu lerrozuzena definitu nahi izan
zuen lehenago, baina gero asmoa aldatu zuen. Euklidesek klºsiq (klisis, ‘inklinazio’) era-
bili zuen angelua definitzeko, ordura arte erabiltzen zen kl·siq (klasis, ‘haustura’) hitza-
ren ordez. Euklidesen beste berrikuntza bat da hori. (H)

6 Gaztelaniaz limite, ingelesez boundary eta frantsesez frontière hitzak emateko
‘muga’ aukeratu dut testuinguru honetan egokiagoa iruditu zaidalako.

7 Heibergek [zirkunferentzia deritzon] eta [zirkuluaren zirkunferentziarantz] kortxe-
teen artean eman zituen, zeren, eskuizkribu batzuetan agertzen badira ere, iturri zaharre-
nek (Proklo, Tauro...) ez baitituzte aipatzen. Herculanensis, 1061 papiroak hipotesi hori
baieztatu du (P). Ziur asko, 17. eta 18. definizioetan perif®reia (periphereia, zirkunferen-
tzia) agertzen delako erantsi ziren hitz horiek, inongo azalpenik gabe. Baina badirudi ez
zela beharrezkoa. Izan ere, Aristotelesek zenbait aldiz erabili zuen: a) “mugalde” esanahi
orokorrarekin; b) esanahi matematikoekin: “ortzadar”, “zirkunferentzia”, “arkua”, “zirku-
lua”. Horrez gain, hitza era orokorrean ulertzen zen eta ez zuen inongo esanahi matema-
tikorik. Euklides arduratu zen “zirkuluaren zirkunferentzia” esateaz, zirkunferentzia edo
arku bat bakarrik esan nahi zuenean; baina kasu batzuetan “zirkulu”k “zirkunferentzia”
esanahia du, esaterako, III, 10. proposizioan: “Zirkulu batek ez du beste zirkulu bat eba-
kitzen bi puntutan baino gehiagotan”. (H)

8 Gaztelaniazko comprender, contener, ingelesezko contain eta frantsesezko contenir
emateko “eratu” aukeratu dut. Beste aukera batzuk “mugatu” eta “hartu” ziren, baina
nahasgarriagoak iruditu zaizkit.



17. Zirkuluaren diametro bat zentrotik marraztutako eta bi noranzkoetan
zirkuluaren zirkunferentziak mugatutako edozein zuzen da, eta
horrelako zuzenak zirkulua erdibitu9 egiten du.

18. Zirkuluerdi bat diametroak eta berak moztutako zirkunferentziak era-
tzen duten irudia da. Eta zirkuluerdiaren zentroa zirkuluarena bera da.

19. Irudi lerrozuzenak zuzenek eratutakoak dira: hiru aldekoak hiruk era-
tutakoak, lau aldekoak lauk eratutakoak eta alde anitzekoak lau zuze-
nek baino gehiagok eratutakoak10.

20. Hiru aldeko irudien artean, triangelu ekilateroa bere hiru alde berdi-
nak dituena da; triangelu isoszelea bere aldeetako bi bakarrik berdin
dituena, eta triangelu eskalenoa bere hiru aldeak desberdinak dituena.

21. Gainera, hiru aldeko irudien artean, triangelu zuzena angelu zuzen
bat duena da; triangelu kamutsa angelu kamuts bat duena, eta trian-
gelu zorrotza bere hiru angeluak zorrotzak dituena11.

22. Lau aldeko irudien artean, karratu bat ekilateroa eta angeluzuzena
dena da; errektangelua angeluzuzena dena, baina ez ekilateroa; erron-
boa ekilateroa dena, baina ez angeluzuzena; erronboidea aurkako
aldeak eta angeluak elkarren berdinak dituena, baina ez da ekilateroa,
ezta angeluzuzena ere. Eta dei bitez trapezio gainerako lau aldeko iru-
diak.

23. Zuzen paraleloak dira, plano berean egonik eta bi noranzkoetan
mugagabeki luzaturik, ez batean ez bestean elkarrekin topo egiten ez
duten zuzenak12.
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9 Erdibitu hitzak “zatitu bi parte berdinetan” esanahia izango du testu osoan. UZEIren
Matematika Hiztegian honela agertzen da: erdibitu (eus.) / bisectar (gaz.) / bissecter (fra.) /
bisect (ing.). Euskal Hiztegiak, ordea, hauxe dakar: “bi partetan zatitu”; eta adibide batean
beste hau dakar: “Bederatziko saila erdibitu egin zuten launako eta bosnakoan”.

10 Irudien sailkapen hori Euklidesena berarena da segur aski. Izan ere, hitz horiek ez
dira agertzen Platonen eta Aristotelesen lanetan. (H)

11 Bi definizio hauek “triangelu” gaia sartzen dute eta bi sailkapen proposatzen dituzte:
lehena aldeen berdintasunaren arabera eta bigarrena angeluen arabera (V). ˝soskelΔq (isos-
keles, ‘hanka berdinekin’) Platonek zein Aristotelesek erabili zuten; skalhnπq (skalenos)
Aristotelesek erabili zuen bi alde berdinik ez zeukan triangeluaz (H).

12 Euklidesek ez ebakitzearen irizpidea aukeratu zuen zuzen paraleloak definitzeko,
distantzia berera egotearen eta norabide bera izatearen irizpideen aurrean. Definizio
honekin eta bosgarren postulatuarekin Euklidesek ohiko akats batean erortzea ekidin zuen.
Alegia, zuzen paraleloak daudela frogatzea existentziatik bertatik ondorioztatzen den datu
batean oinarrituz (P). Bestalde, aurreko definizioetan ez bezala, hemen ez du “elementu”
bat definitzen, baizik eta elementuen arteko erlazio bat (V).



POSTULATUAK

Postula bitez:
1. Lerro zuzen bat marraztea edozein puntutatik edozein puntutara 13.
2. Zuzen finitu bat etengabe luzatzea lerro zuzenean14.
3. Zirkulu bat egitea edozein zentro eta distantzia hartuz15.
4. Angelu zuzen guztiak elkarren berdinak izatea.
5. Zuzen batek bi zuzen ebakitzean alde bereko barne-angeluak bi

angelu zuzen baino txikiagoak egiten baditu, bi zuzenek, mugagabeki
luzaturik, elkarrekin topo egingo dute bi angelu zuzen baino txikia-
goak diren angeluen aldean16.
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13 Hitzez hitzeko itzulpenean “puntu guztietatik puntu guztietara” idatzi beharko
genuke. Aristotelesi jarraiki, geometrak gauza bat zer den jakin behar du, baina gauza
badela frogatu behar du. Postulatu honen bidez Euklidesek a) lerro zuzenak existitzen
direla esan baino gehiago egin zuen. Onartu zuen b) tresnen akatsak ez direla oztopo lerro
zuzen matematikoak irudikatzeko, eta c) bi puntu lotzen dituen lerro zuzena bakarra dela.
Nahiz eta hori ez agertu postulatuan, horrela erabili zuen I, 4. proposizioan. (H)

14 peperasm®nen (peperasmenen) hitzaren ordainak gaztelaniaz finita, ingelesez finite
eta frantsesez limitée dira. 1. postulatuak bi punturen arteko lerro zuzena bakarra dela
badio, 2. postulatuak dio zuzen finitu bat luzatzen denean bide bakarrean egiten dela
noranzko bakoitzean, hots, lerro zuzenean. (H)

15 Grezierazko diastΔmati (diastemati) hitza ‘distantzia’ itzultzen da. Greziarrek ez
zuten “erradio” esateko hitzik. Aipatu behar zutenean, “zentrotik irudikatutako zuzena”
zioten. (H)

16 Postulatu honek eztabaida handiak sortu ditu. Egile batzuek postulatutzat onartu
dute (Adelardoren tradizioa, Campano, Zamberti (1505), Luca Pacioli (1509)...). Beste
batzuek, aldiz, nozio komunen artean sartu dute (Grynaeusen editio princeps (1533),
Candalla (1556), Clavio (1574), Giordano (1682)...). Baina, hasieratik, postulatu honen
aurkako mehatxu handiena proposizioetara pasatzea izan da. Izan ere, egile batzuek pos-
tulatua frogatzeko beharra aipatu dute. Are gehiago, matematikari asko (Ptolomeo,
Proklo..., Nasiradin al-Tusi..., Legendre...) saiatu dira postulatua frogatzen; edo ordezka-
tzen, zuzen paraleloen definizioa aldatuz. Hona hemen, bi mila urtetan zehar egin diren
proposamen batzuk, bosgarren postulatuaren baliokideak guztiak:

1) Badaude zuzenak edonon elkarren distantziakideak direnak (Posidonio, Gemino K.
a. I. mendea).

2) Zuzen batetik kanpo dagoen puntu batetik zuzen paralelo bakarra marraz daiteke
(Ptolomeo, II. mendea). XVIII. mendean, J. Playfairrek zabaldu zuen.

3) Zuzen batek bi zuzen paraleloetako bat ebakitzen badu, bestea ere ebakiko du
(Proklo, V. mendea).

4) Zuzen ez-distantziakideek konbergitu egiten dute noranzko batean, eta dibergitzen
dute aurkakoan (Tabit ibn Kurra, 826-901).

5) Lauki batean, hiru angelu zuzenak badira, laugarren angelua ere zuzena da
(Clairaut, 1741).

6) Edozein azalera emanik, hori baino azalera handiagoa duen triangelu bat eraiki dai-
teke (Gauss, 1799).

7) Hiru puntu ez-lerrokatu emanik, badago hiruetatik pasatzen den zirkulu bat
(Legendre, 1824; W. Bolyai, 1832).

8) Bi zuzen elkarren paraleloak badira, elkarren aurkakoak (edo elkarren isla) dira
beren zehar-segmentuen erdiko puntuekiko (Veronese, 1904). (H, P)



NOZIO KOMUNAK17

1. Gauza beraren berdinak diren gauzak elkarren berdinak ere badira18.
2. Gauza berdinei gauza berdinak eransten bazaizkie, guztizkoak ere

berdinak dira.
3. Gauza berdinei gauza berdinak kentzen bazaizkie, hondarrak ere ber-

dinak dira19.
4. Elkarrekin bat datozen gauzak elkarren berdinak dira.
5. Osoa zatia baino handiagoa [da]20.

PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Eraiki triangelu ekilatero bat emandako zuzen finitu baten gainean.

Izan bedi AB emandako zuzen finitua.
Bada, triangelu ekilatero bat eraiki

behar da AB zuzenaren gainean.
Egin bedi BCD zirkulua A zentroa eta AB

distantzia hartuz [3. post.]. Berriro, egin
bedi ACE zirkulua B zentroa eta BA distan-
tzia hartuz [3. post.]. Eta bi zirkuluek elkar
ebakitzen duten C puntutik marraz bitez A,
B puntuetarainoko CA, CB zuzenak [1.
post.].
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17 Platonen eta Aristotelesen lanetan ‘nnoia (enoia, ‘nozio’) objektu baten nozioa da,
egitate edo proposizio baten nozioa baino gehiago. Hala ere, Aristotelesek egitate baten
nozioaren esanahiarekin ere erabili zuen batzuetan. Ez zuten nozio hitza esanahi tekniko-
arekin erabiltzen; baina guk “axioma” deitzen duguna azaltzeko hitz teknikorik ere ez
zegoen. Zaila da, beraz, “nozio komunak” izenaren erabilera Euklidesi zor zaiola pentsa-
tzea; baina, agian, esanahi teknikoa eman nahi izan zion. (H)

18 Litekeena da Euklidesek lehenengo hiru nozioak aurreko testuliburuetatik atera
izana. (H)

19 Jarraian, zenbait eskuizkributan 1-3 motako beste lau nozio komun datoz: (4) Gauza
desberdinei gauza berdinak eransten bazaizkie, guztizkoak ere desberdinak dira; (5)
Gauza desberdinei gauza berdinak kentzen bazaizkie, hondarrak ere desberdinak dira; (6)
Gauza beraren bikoitzak elkarren berdinak dira; (7) Gauza beraren erdiak elkarren berdi-
nak dira. Heibergek (4), (6) eta (7) kortxeteen artean eman zituen bitartean, (5) ez zuen
aipatu. (H)

20 Heibergek nozio komun hau kendu zuen: [(9) Bi zuzenek ez dute espazio bat ixten].
Badirudi I, 4. proposizioan interpolatu zen pasartetik aterata dagoela. Hala ere, eskuiz-
kribu nagusi batzuek onartzen dute: V, b, p. Beste batzuek bosgarren postulatuaren ondo-
ren ematen dute: F, P. Stamatisek ere hemen utzi zuen. (P)

C

A BD E



Eta, A puntua CDB zirkuluaren zentroa denez, AC ABren berdina da [15. def.].
B puntua, berriz, CAE zirkuluaren zentroa denez, BC BAren berdina da [15. def.].

Baina frogatu da CA ABren berdina dela; hortaz, CA, CB zuzenetako21 bakoitza
ABren berdina da. Eta gauza beraren berdinak diren gauzak elkarren berdinak ere
badira [1. n. k.]; hortaz, CA ere CBren berdina da. Beraz, hiru zuzenak, CA, AB, BC,
elkarren berdinak dira.

Ondorioz, ABC triangelua ekilateroa da, eta emandako AB zuzen finituaren
gainean eraiki da.

Hori da egin behar zena22.

2. PROPOSIZIOA

Jarri emandako zuzen baten berdina den zuzen bat (mutur gisa)23 emandako
puntu batean.

Izan bedi A emandako puntua, eta BC emandako zuzena.
Bada, emandako BC zuzenaren berdina den zuzen bat jarri behar da A pun-

tuan.
Marraz bedi, bada, AB zuzena A pun-

tutik B punturaino [1. post.], eta eraiki
bedi DAB triangelu ekilateroa horren gai-
nean [I, 1].

Izan bitez AE, BF zuzenak, DA, DB

zuzenekin lerro zuzenean luzatuak [2.
post.]. Egin bedi CGH zirkulua B zentroa
eta BC distantzia hartuz [3. post.], eta egin
bedi, berriz, GKL zirkulua D zentroa eta
DG distantzia hartuz [3. post.].

Orduan, B puntua CGH zirkuluaren
zentroa denez, BC BGren berdina da. D

puntua, berriz, GKL zirkuluaren zentroa
denez, DL DGren berdina da; eta, horie-
tan, DA DBren berdina da. Beraz, gaine-
rako AL zatia gainerako BG zatiaren ber-
dina da [3. n. k.].

EUKLIDES: ELEMENTUAK128

21 Euklidesek, askotan, ez ditu “puntu”, “zuzen”, “triangelu”... hitzak idazten.
Grezieraz, batzuetan, artikuluarekin nahikoa da jakiteko zeri dagokion zer. Gaztelaniazko,
ingelesezko eta frantsesezko bertsioetan, joera desberdina hartzen da: lehenengoan, behar
denean parentesien artean ematen dira; beste bietan, ordea, gehienetan eta parentesirik
gabe ematen dira. Euskaraz, bigarren aukera egokiagoa dela iruditu zait; eta hitz horiek
eranstearen beharra ikusi dudanean jarri ditut, testuinguruaren arabera.

22 Iruzkin hau egin zaio proposizio honi: ezin da esan bi zirkunferentziak C puntu
batean ebakiko dutela elkar, aurretik beste (9) postulatua onartu gabe. Ikusi 20. oin-oharra.
Euklidesek C puntua eman zuen irudian oinarrituz.

23 Gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioetan, hitz horiek erantsi dira enuntziatua argi-
tzeko asmoz; frantsesez, ez dituzte eman.

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L



Baina frogatu da BC ere BGren berdina dela; hortaz, AL, BC zuzenetako bakoi-
tza BGren berdina da. Eta gauza beraren berdinak diren gauzak elkarren berdi-
nak ere badira [1. n. k.]; beraz, AL ere BCren berdina da24.

Ondorioz, emandako A puntuan, emandako BC zuzenaren berdina den AL

zuzena jarri da.
Q. E. F.25

3. PROPOSIZIOA

Bi zuzen desberdin emanik, handienari26 txikienaren berdina den zuzena
kendu.

Izan bitez AB, C emandako bi zuzen
desberdinak; izan bedi AB horietako han-
diena.

Bada, AB handienari C txikienaren
berdina den zuzena kendu behar zaio.

Jar bedi C zuzenaren berdina den AD

zuzena A puntuan [I, 2], eta egin bedi DEF

zirkulua A zentroa eta AD distantzia har-
tuz [3. post.].

Eta, A puntua DEF zirkuluaren zentroa
denez, AE ADren berdina da [15. def.].

Baina, C ere ADren berdina da; beraz,
AE, C zuzenetako bakoitza ADren berdina
da. Hortaz, AE ere Cren berdina da [1. n. k.].

Ondorioz, AB, C bi zuzen desberdin emanik, AB handienari C txikienaren ber-
dina den AE kendu zaio.

Q. E. F.

4. PROPOSIZIOA

Baldin bi triangeluk bataren bi alde bestearen bi alderen berdinak badituzte,
eta zuzen27 berdinek eratzen dituzten angeluak berdinak badituzte, dagozkien
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24 Alboan ikusten den irudia, egin daitezkeen irudietako bat baino ez da. Proklok dio-
enez, proposizioak “kasuak” ditu, emandako puntuaren posizioaren arabera. Dena dela,
frogabideak berdin balio du. Hori bera gertatuko da beste proposizio batzuetan. (H) 

25 Q. E. F. (Quod erat faciendum, ‘Hori da egin behar zena’) problemen bukaera adie-
razteko erabiliko dut hemendik aurrera.

26 Gaztelaniazko mayor, ingelesezko greater eta frantsesezko plus grand adierazteko,
batzuetan, ‘handiago’ aukeratu dut, eta, beste batzuetan, ‘handien’ (berdin “txikiago” eta
“txikien” hitzekin), testuinguruaren arabera.

27 Triangeluaren bi alde aipatu eta gero, Euklidesek zuzenak aipatzen ditu angelua
eratzerakoan. Baliteke angeluaren definizioari ahalik eta gehien egokitu nahi izatea (H).
Hala ere, Elementuak lanean zehar batzuetan “zuzen” eta beste batzuetan “alde” erabil-
tzen du.
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oinarriak28 ere berdinak izango dituzte; triangelu bat bestearen berdina izango
da, eta gainerako angeluak, hots, alde berdinen aurkakoak29, berdinak izango
dira, hurrenez hurren.

Izan bitez ABC, DEF bi triangelu, AB, AC aldeak DE, DF aldeen berdinak dituzte-
nak, hurrenez hurren, hots, AB DEren berdina, eta AC DFren berdina; eta BAC30

angelua EDF angeluaren berdina.
Nik diot ezen BC oinarria ere EF oinarriaren berdina dela, ABC triangelua DEF

triangeluaren berdina izango dela eta gainerako angeluak, alde berdinen aurka-
koak, berdinak izango direla, hurrenez hurren; hau da, ABC angelua DEF ange-
luaren berdina, eta ACB angelua DFE angeluaren berdina.

Bada, ABC triangelua DEF triangeluari gainezartzen bazaio, A puntua D pun-
tuaren gainean eta AB zuzena DE zuzenaren gainean jartzen badira, B puntua ere
E puntuaren gainean etorriko da, AB DEren berdina delako.

AB ere DErekin bat etortzean, AC zuzena ere DFrekin bat etorriko da, BAC ange-
lua EDF angeluaren berdina delako. Hortaz, C puntua ere F puntuarekin bat eto-
rriko da, AC, berriz, DFren berdina delako.

Baina, B puntua ere E puntuarekin bat etorri da; hortaz, BC oinarria EF oina-
rriarekin bat etorriko da []31 eta horren berdina izango da [4. n. k.].

Beraz, ABC triangelu osoa DEF triangelu osoarekin bat etorriko da, eta horren
berdina izango da. Eta gainerako angeluak gainerako angeluekin bat etorriko
dira, eta horien berdinak izango dira, ABC angelua DEF angeluaren berdina eta ACB

angelua DFE angeluaren berdina.

EUKLIDES: ELEMENTUAK130

28 Hau da Elementuak liburuan bΩsiq (basis, ‘oinarria’) erabiltzen den lehen aldia.
Proklok bi esanahi egokitzen dizkio: a) triangeluaren alderik aipatu ez bada, ikusmenaren
parean dagoen aldea; b) bi alde aipatu direnean, hirugarrena. Erabilera hori praktikatik etor
liteke; izan ere, alde hori horizontalean marraztu ohi zen, eta irudia horren gainean egiten
zen. (H) 

29 Gaztelaniazko subtender, ingelesezko to subtend eta frantsesezko sous-tendre ema-
teko, ‘aurkako izan’ aukeratu dut. Triangeluen testuinguruan, itzulpena hau izan liteke:
“alde berdinen azpian luzatzen direnak (angeluak)”, hau da, alde berdinen aurkakoak
(angeluak).

30 Jatorrizko testuan, “BA, AC (zuzenek) eratutako angelua” esaldia dago; baina geome-
tra greziarren artean ohikoa zen laburdurak erabiltzea, kasu honetan, BAC angelua.
Euklidesek berak horrela erabiliko du X-XIII liburuetan. (H)

31 Heibergek testu hau zalantzan jarri zuen: [B puntua E puntuarekin bat etorri bada, eta
C puntua F puntuarekin, BC oinarria ez badator bat EF oinarriarekin, bi zuzenek espazio bat
itxiko dute; eta hori ezinezkoa da. Hortaz, BC oinarria bat etorriko da EF oinarriarekin].
Heibergek seinalatu zuen Al Nairiziren testuak ez zituela hitz horiek leku horretan eman,
baizik eta Q. E. D. ondorioaren atzetik. (H)
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Ondorioz, baldin bi triangeluk bataren bi alde bestearen bi alderen berdinak
badituzte, eta zuzen berdinek eratzen dituzten angeluak berdinak badituzte,
dagozkien oinarriak ere berdinak izango dituzte; triangelu bat bestearen berdina
izango da, eta gainerako angeluak, hots, alde berdinen aurkakoak, berdinak
izango dira, hurrenez hurren.

Hori da frogatu behar zena.

5. PROPOSIZIOA

Triangelu isoszeleetan, oinarriko angeluak elkarren berdinak dira, eta zuzen
berdinak luzatuz oinarriaren azpian dauden angeluak elkarren berdinak izango
dira32.

Izan bedi ABC triangelu isoszele bat, AB aldea AC aldearen berdina duena, eta
izan bitez BD, CE zuzenak, AB, AC zuzenekin lerro zuzenean luzatuak [2. post.].

Nik diot ezen ABC angelua ACB ange-
luaren berdina dela, eta CBD angelua BCE

angeluaren berdina.
Bada, har bedi zoriz F puntu bat BD

zuzenean. Ken bekio AE handienari AF txi-
kienaren berdina den AG [I, 3], eta
marraz bitez FC eta GB zuzenak [1. post.].

AF AGren berdina denez, eta AB ACren
berdina, orduan FA, AC zuzenak GA, AB

zuzenen berdinak dira, hurrenez hurren,
eta FAG angelu komuna eratzen dute.
Hortaz, FC oinarria GB oinarriaren berdina
da; AFC triangelua AGB triangeluaren ber-
dina izango da, eta gainerako angeluak,
alde berdinen aurkakoak, berdinak
izango dira, hurrenez hurren, hau da, ACF

angelua ABG angeluaren berdina eta AFC

angelua AGB angeluaren berdina [I, 4].
AF zuzen osoa AG zuzen osoaren berdina denez, AB eta AC zatiak berdinak

izanik, gainerako BF zatia gainerako CG zatiaren berdina da. Baina FC GBren ber-
dina dela ere frogatu da; orduan, BF, FC bi zuzenak CG, GB bi zuzenen berdinak
dira, hurrenez hurren, eta BFC angelua CGB angeluaren berdina da, eta horien
oinarri komuna BC da. Hortaz, BFC triangelua CGB triangeluaren berdina izango
da, eta gainerako angeluak, alde berdinen aurkakoak, ere berdinak izango dira,
hurrenez hurren.

Bada, FBC angelua GCB angeluaren berdina da, eta BCF angelua CBG angelua-
ren berdina. Bada, ABG angelu osoa ACF angelu osoaren berdina dela frogatu
denez, eta CBG angelua BCF angeluaren berdina dela, gainerako ABC angelua gai-
nerako ACB angeluaren berdina da, eta ABC triangeluaren oinarrian daude. Baina
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32 Prokloren arabera, Talesek aurkitu zuen emaitza hori.
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frogatu da FBC angelua ere GCB angeluaren berdina dela, eta oinarriaren azpian
daudenak dira.

Ondorioz, triangelu isoszeleetan, oinarriko angeluak elkarren berdinak dira,
eta zuzen berdinak luzatuz oinarriaren azpian dauden angeluak elkarren berdi-
nak izango dira.

Q. E. D.33

6. PROPOSIZIOA

Triangelu baten bi angelu elkarren berdinak badira, angelu berdinen aurkako
aldeak ere elkarren berdinak izango dira.

Izan bedi ABC triangelu bat, ABC angelua ACB

angeluaren berdina duena.
Nik diot ezen AB aldea ere AC aldearen ber-

dina dela.
Bada, AB ACren berdina ez bada, horietako bat

handiagoa da34.
Izan bedi AB handiena. Eta ken bekio AB han-

dienari AC txikienaren berdina den DB, eta marraz
bedi DC.

Baina, DB ACren berdina denez, eta BC

komuna denez, orduan DB, BC bi aldeak ere AC, CB

bi aldeen berdinak dira, hurrenez hurren, eta DBC

angelua ACB angeluaren berdina da. Hortaz, DC

oinarria AB oinarriaren berdina da, eta DBC trian-
gelua ACB triangeluaren berdina izango da, txikiena handienaren berdina; eta
hori absurdoa35 da. Orduan, AB ez da ACren desberdina; beraz, berdinak dira.

Ondorioz, triangelu baten bi angelu elkarren berdinak badira, angelu berdi-
nen aurkako aldeak ere elkarren berdinak izango dira.

Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Zuzen beraren gainean ezin izango dira altxatu36 emandako bi zuzenen
hurrenez hurren berdinak diren beste bi zuzen, alde bereko bi puntu desberdi-

EUKLIDES: ELEMENTUAK132

33 Q. E. D. (Quod erat demonstrandum, ‘Hori da frogatu behar zena’) teoremen buka-
erak adierazteko erabiliko dut hemendik aurrera.

34 Trikotomia-legea da. AB ACren berdina ez bada, horietako bat bestea baino handia-
goa da. Hiru aukera daude: AB < AC, AB = AC eta AB > AC. Erdikoa betetzen ez bada, beste
bietako bat geratuko da; beraz, horietako bat bestea baino handiagoa da. Trikotomia-legea
ez dago nozio komunen artean; baina nozio komunetan agertzen direnen motakoa da.

35 Hauxe da Elementuak liburuan reductio ad absurdum metodoa erabiltzen den lehen
aldia. AB ACren berdina dela frogatzeko, desberdinak direla suposatzen da. Hortik kon-
traesan bat ondorioztatzen da, DBC triangelua ABC triangeluaren berdina dela, hain zuzen,
5. nozio komunaren kontra doana. Beraz, AB ezin da ACren desberdina izan.
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netan elkarrekin topo egiten dutenak, eta emandako zuzenen mutur berak dituz-
tenak.

Bada, ahal bada, eraiki bitez emandako AC, CB zuzenen hurrenez hurren ber-
dinak diren AD, DB beste bi zuzen, AB zuzen beraren gainean, alde bereko C eta
D bi puntu desberdinetan elkarrekin topo egiten dutenak eta mutur berberak
dituztenak, CA DAren berdina izanik eta horren A mutur berbera duela, eta CB

DBren berdina izanik eta horren B mutur berbera duela. Marraz bedi CD.

Baina, AC ADren berdina denez, ACD angelua ere ADC angeluaren berdina da
[I, 5]. Hortaz, ADC angelua DCB angelua baino handiagoa da. Hortaz, CDB ange-
lua DCB angelua baino askoz handiagoa da.

CB, berriz, DBren berdina denez, CDB angelua ere DCB angeluaren berdina da.
Baina frogatu da bera baino askoz handiagoa ere badela; eta hori ezinezkoa da.

Ondorioz, zuzen beraren gainean ezin izango dira altxatu emandako bi
zuzenen hurrenez hurren berdinak diren beste bi zuzen, alde bereko bi puntu
desberdinetan elkarrekin topo egiten dutenak, eta emandako zuzenen mutur
berak dituztenak.

Q. E. D.

8. PROPOSIZIOA

Baldin bi triangeluk bataren bi alde bestearen bi alderen berdinak badituzte,
hurrenez hurren, eta oinarria oinarriaren berdina ere badute, zuzen berdinek
eratzen dituzten angeluak ere berdinak izango dituzte.

Izan bitez ABC, DEF bi triangelu, AB, AC bi aldeak DE, DF aldeen berdinak dituz-
tenak, hurrenez hurren, hots, AB DEren berdina, eta AC DFren berdina; eta izan
bezate BC oinarria EF oinarriaren berdina.

Nik diot ezen BAC angelua ere EDF angeluaren berdina dela.
Bada, ABC triangelua DEF triangeluari gainezartzen bazaio, eta B puntua E pun-

tuaren gainean eta BC zuzena EF zuzenaren gainean jartzen badira, C puntua ere
F puntuarekin bat etorriko da, BC EFren berdina delako. Eta, BC EFrekin bat etor-
tzean, BA, CA ere ED, DFrekin bat etorriko dira. Bada, BC oinarria EF oinarriarekin
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36 Geometra greziarrek synºstasuai (synistasthai) aditza erabiltzen zuten triangeluen
eraikuntza adierazteko; beraz, greziarrek erraz ulertzen zuten, zuzen bat emanik, bi zuzen
altxatzean triangelu bat osatzen zela emandakoaren gainean. (H)
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bat badator eta BA, AC aldeak ED, DF aldeekin bat ez badatoz, baizik eta EG, GF

bezala desbideratzen badira, emandako bi zuzenen hurrenez hurren berdinak
diren beste bi zuzen eraiki ahal izango dira, zuzen beraren gainean, alde bereko
puntu desberdinetan elkarrekin topo egingo dutela eta mutur berekin. Baina ezin
dira eraiki [I, 7].

Hortaz, ezinezkoa da, BC oinarria EF oinarriari gainezarriz, BA, AC aldeak bat
ez etortzea ED, DF aldeekin. Beraz, bat etorriko dira. Hortaz, BAC angelua ere EDF

angeluarekin bat etorriko da, eta horren berdina izango da.
Ondorioz, baldin bi triangeluk bataren bi alde bestearen bi alderen berdinak

badituzte, hurrenez hurren, eta oinarria oinarriaren berdina ere badute, zuzen
berdinek eratzen dituzten angeluak ere berdinak izango dituzte.

Q. E. D.

9. PROPOSIZIOA

Erdibitu emandako angelu lerrozuzen bat.

Izan bedi BAC emandako angelu lerrozuzena.
Bada, hori erdibitu behar da.
Har bedi zoriz D puntu bat AB zuzenean; ken

bekio ACri ADren berdina den AE zuzena [I, 3]; marraz
bedi DE; eraiki bedi DEF triangelu ekilateroa DEren gai-
nean37 eta marraz bedi AF.

Nik diot ezen BAC angelua AF zuzenak erdibitua
izan dela.

Bada, AD AEren berdina denez, eta AF komuna
denez, orduan DA, AF bi zuzenak EA, AF bi zuzenen
berdinak dira, hurrenez hurren. Eta DF oinarria EF

oinarriaren berdina da; hortaz, DAF angelua EAF ange-
luaren berdina da [I, 8].

Ondorioz, emandako BAC angelu lerrozuzena AF zuzenak erdibitua izan da.
Q. E. F.

EUKLIDES: ELEMENTUAK134

37 Euklidesek ez dio DEren zer aldetan eraiki behar den DEF triangelu ekilateroa, iruditik
atera behar da. (H)
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10. PROPOSIZIOA

Erdibitu emandako zuzen finitu bat.

Izan bedi AB emandako zuzen finitua.
Bada, AB zuzen finitua erdibitu behar da.
Eraiki bedi ABC triangelu ekilateroa

haren gainean [I, 1] eta erdibitu bedi ACB

angelua CD zuzenaz [I, 9].
Nik diot ezen AB zuzena erdibitua

izan dela D puntuan.
Bada, AC CBren berdina denez, eta CD

komuna denez, orduan AC, CD bi zuzenak
BC, CD bi zuzenen berdinak dira, hurre-
nez hurren. Eta ACD angelua BCD ange-
luaren berdina da; hortaz, AD oinarria BD

oinarriaren berdina da [I, 4].
Ondorioz, emandako AB zuzen finitua erdibitua izan da D puntuan.

Q. E. F.

11. PROPOSIZIOA

Marraztu emandako zuzen batekin angelu zuzenak eratzen dituen lerro
zuzen bat, hartan emandako puntu batetik.

Izan bedi AB emandako zuzena, eta izan bedi C horretan emandako puntua.
Bada, AB zuzenarekin angelu zuzenak eratzen dituen lerro zuzena marraztu

behar da C puntutik.
Har bedi zoriz D puntu bat AC zuze-

nean; egin bedi CE CDren berdina [I, 3];
eraiki bedi FDE triangelu ekilateroa DEren
gainean [I, 1] eta marraz bedi FC.

Nik diot ezen FC zuzena marraztua
izan dela, emandako AB zuzenarekin
angelu zuzenak eratzen dituela horretan
emandako C puntutik.

Bada, DC CEren berdina denez, eta CF

komuna denez, orduan DC, CF bi aldeak
EC, CF bi aldeen berdinak dira, hurrenez
hurren; eta DF oinarria FE oinarriaren berdina da. Hortaz, DCF angelua ECF ange-
luaren berdina da [I, 8], eta ondoz ondoko angeluak dira. Baina, zuzen baten
gainean altxatutako zuzen batek ondoz ondoko angeluak elkarren berdinak egi-
ten dituenean, angelu berdin bakoitza zuzena da [10. def.]. Hortaz, DCF, FCE

angeluetako bakoitza zuzena da.
Ondorioz, emandako AB zuzenarekin angelu zuzenak eratzen dituen CF

zuzena marraztua izan da hartan emandako C puntutik.
Q. E. F.
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12. PROPOSIZIOA

Marraztu emandako zuzen infinitu baten lerro zuzen perpendikularra, hartan
ez dagoen puntu jakin batetik38.

Izan bedi AB emandako zuzen infinitua, eta C horretan ez dagoen puntu jakin
bat.

Bada, emandako AB zuzenaren lerro perpendikularra marraztu behar da har-
tan ez dagoen C puntu jakin batetik.

Har bedi, bada, zoriz D39 puntu bat AB zuzenaren beste aldean, eta egin bedi
EFG zirkulua C zentroa eta CD distantzia hartuz [3. post.]. Erdibitu bedi EG zuzena
H puntuan [I, 10], eta marraz bitez CG, CH, CE zuzenak [1. post.].

Nik diot ezen CH izan dela marraztua era perpendikularrean emandako AB

zuzen infinituarekiko, horretan ez dagoen C puntu jakin batetik.
Bada, GH HEren berdina denez, eta HC komuna denez, orduan GH, HC bi

aldeak EH, HC bi aldeen berdinak dira, hurrenez hurren, eta CG oinarria CE oina-
rriaren berdina da. Hortaz, CHG angelua EHC angeluaren berdina da [I, 8]. Eta
ondoz ondoko angeluak dira. Baina, zuzen baten gainean altxatutako zuzen
batek ondoz ondoko angeluak elkarren berdinak egiten dituenean, angelu ber-
din bakoitza zuzena da, eta zuzen altxatuari bestearen perpendikularra deritzo
[10. def.].

Ondorioz, CH era perpendikularrean marraztu da emandako AB zuzen infini-
tuarekiko, horretan ez dagoen C puntu jakin batetik.

Q. E. F.

13. PROPOSIZIOA

Zuzen baten gainean altxatutako zuzen batek angeluak eratzen baditu, bi
angelu zuzen edo bi angelu zuzenen berdinak diren angeluak eratuko ditu.

EUKLIDES: ELEMENTUAK136

38 Prokloren arabera, emaitza hau Enopidesek (K. a. V. mendea) aztertu zuen lehenago,
astronomian erabilgarria zelako. (H)

39 D puntua AB zuzenaren beste aldean hartzen da zirkuluak AB zuzena bi puntutan eba-
kiko duela ziurtatzeko. Horrez gain, esan behar da inplizituki onartzen dela zuzenak ez
duela bi puntu baino gehiagotan ebakitzen zirkunferentzia. (H)
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Bada, era bitza CD zuzenaren gainean altxatutako edozein AB zuzenek CBA,
ABD angeluak.

Nik diot ezen CBA, ABD angeluak bi angelu zuzen edo bi angelu zuzenen ber-
dinak direla.

Izan ere, CBA ABDren berdina bada, bi angelu zuzen dira [10. def.]. Baina, ez
bada, marraz bedi CDrekin angelu zuzenak eratzen dituen BE zuzena B puntutik
[I, 11]. Orduan, CBE, EBD angeluak bi angelu zuzen dira.

Eta, CBE angelua CBA, ABE bi angeluen berdina denez, erants bekie bati eta
besteei EBD angelua. Orduan, CBE, EBD angeluak CBA, ABE, EBD hiru angeluen ber-
dinak dira [2. n. k.]. DBA angelua, berriz, DBE, EBA bi angeluen berdina denez,
erants bekie bati eta besteei ABC angelua. Orduan, DBA, ABC angeluak DBE, EBA,
ABC hiru angeluen berdinak dira [2. n. k.].

Baina frogatu da CBE, EBD angeluak ere hiru horien berdinak direla; eta gauza
beraren berdinak diren gauzak elkarren berdinak ere badira [1. n. k.]; hortaz,
CBE, EBD angeluak ere DBA, ABC angeluen berdinak dira. Baina CBE, EBD bi angelu
zuzen dira; hortaz, DBA, ABC angeluak ere bi angelu zuzenen berdinak dira.

Ondorioz, zuzen baten gainean altxatutako zuzen batek angeluak eratzen
baditu, bi angelu zuzen edo bi angelu zuzenen berdinak diren angeluak eratuko
ditu.

Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Bi zuzenek edozein zuzenekin, eta horren puntu batean, bi angelu zuzenen
berdinak diren ondoz ondoko angeluak eratzen badituzte, eta alde berean ez
badaude, bi zuzenak lerro zuzenean egongo dira.

Bada, izan bitez BC, BD bi zuzen, edozein AB zuzenekin, horren B puntu
batean eta alde berean egon gabe, bi angelu zuzenen berdinak diren ondoz
ondoko ABC, ABD angeluak eratzen dituztenak.

Nik diot ezen BD lerro zuzenean dagoela CBrekin.
Bada, BD BCrekin lerro zuzenean ez badago, egon bedi BE lerro zuzenean

CBrekin.
Bada, AB zuzena CBE zuzenaren gainean altxatua izan denez, ABC, ABE ange-

luak bi angelu zuzenen berdinak dira [I, 13]. Baina ABC, ABD angeluak ere bi
angelu zuzen dira; hortaz, CBA, ABE angeluak CBA, ABD angeluen berdinak dira [4.
post. eta 1. n. k.].

LEHEN LIBURUA 137

D B C

A
E



Ken bekie biei CBA angelua. Beraz, gainerako ABE angelua gainerako ABD

angeluaren berdina da [3. n. k.], txikiena handienaren berdina; eta hori ezinez-
koa da. Hortaz, BE ez dago lerro zuzenean CBrekin.

Antzeko eran frogatuko genuke hori, BD zuzena ez den beste edozeinez.
Hortaz, CB lerro zuzenean dago BDrekin.

Ondorioz, bi zuzenek edozein zuzenekin, eta horren puntu batean, bi
angelu zuzenen berdinak diren ondoz ondoko angeluak eratzen badituzte, eta
alde berean ez badaude, bi zuzenak lerro zuzenean daude.

Q. E. D.

15. PROPOSIZIOA

Bi zuzenek elkar ebakitzen badute, erpineko angeluak40 elkarren berdinak
egiten dituzte41.

Bada, elkar ebaki bezate AB, CD bi zuzenek E puntuan.
Nik diot ezen AEC angelua DEB angeluaren berdina dela, eta CEB angelua AED

angeluaren berdina.

Bada, AE zuzena CD zuzenaren gainean CEA, AED angeluak eratuz eraikia izan
denez, CEA, AED angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira [I, 13]. DE zuzena,
berriz, AB zuzenaren gainean AED, DEB angeluak eratuz eraikia izan denez, AED,
DEB angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira [I, 13].

Baina frogatu da CEA, AED angeluak bi angelu zuzenen berdinak direla; beraz,
CEA, AED angeluak AED, DEB angeluen berdinak dira [4. post. eta 1. n. k.]. Ken
bekie biei AED angelua. Orduan, gainerako CEA angelua gainerako BED angelua-
ren berdina da [3. n. k.].
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40 Erpinez aurkako angeluei dagokie. (P)
41 Eudemoren arabera, Talesek aurkitu zuen emaitza hori; baina frogabidea Elementuak

lanean dago (Proklo). (H)
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Antzeko eran frogatuko genuke CEB, DEA angeluak ere berdinak direla.
Ondorioz, bi zuzenek elkar ebakitzen badute, erpineko angeluak elkarren

berdinak egiten dituzte.
Q. E. D.42

16. PROPOSIZIOA

Triangelu orotan, aldeetako bat luzatzen bada, kanpo-angelua aurkako
barne-angeluetako bakoitza baino handiagoa da.

Izan bedi ABC triangelu bat, eta luza bedi BC, horren aldeetako bat, Draino.
Nik diot ezen ACD kanpo-angelua aurkako CBA, BAC barne-angeluetako bakoi-

tza baino handiagoa dela.

Erdibitu bedi AC E puntuan [I, 10], eta, BE marrazturik, luza bedi lerro zuze-
nean Fraino. Egin bedi EF BEren berdina [I, 3], marraz bedi FC [1. post.] eta luza
bedi AC beste aldetik Graino [2. post.].

Bada, AE ECren berdina denez, eta BE EFren berdina, orduan AE, EB bi aldeak
CE, EF bi aldeen berdinak dira, hurrenez hurren; eta AEB angelua FEC angeluaren
berdina da, erpinez aurkakoak baitira [I, 15]. Orduan, AB oinarria FC oinarriaren
berdina da, eta ABE triangelua FEC triangeluaren berdina da, eta gainerako ange-
luak, hots, alde berdinen aurkakoak, berdinak dira, hurrenez hurren [I, 4].
Orduan, BAE angelua ECF angeluaren berdina da. Baina ECD angelua ECF angelua
baino handiagoa da [5. n. k.]; beraz, ACD angelua BAE angelua baino handiagoa
da.

Bada, antzeko eran frogatuko da, BC erdibitzen bada, BCG angelua, hots, ACD

angelua [I, 15], ere ABC angelua baino handiagoa dela.
Ondorioz, triangelu orotan, aldeetako bat luzatzen bada, kanpo-angelua aur-

kako barne-angeluetako bakoitza baino handiagoa da.
Q. E. D.
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17. PROPOSIZIOA

Triangelu orotan, bi angelu batera harturik, edonola, bi angelu zuzen baino
txikiagoak dira.

Izan bedi ABC triangelua.
Nik diot ezen ABC triangeluaren bi angelu batera harturik, edonola, bi angelu

zuzen baino txikiagoak direla.

Luza bedi BC Draino [2. post.]. ACD angelua ABC triangeluaren kanpo-angelua
denez, aurkako ABC barne-angelua baino handiagoa da [I, 16]. Erants bekie biei
ACB angelua; orduan, ACD, ACB angeluak ABC, BCA angeluak baino handiagoak
dira.

Baina ACD, ACB angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira [I, 13]. Hortaz,
ABC, BCA angeluak bi angelu zuzen baino txikiagoak dira.

Antzeko eran frogatuko genuke BAC, ACB angeluak ere bi angelu zuzen baino
txikiagoak direla; baita CAB, ABC angeluak ere.

Ondorioz, triangelu orotan, bi angelu batera harturik, edonola, bi angelu
zuzen baino txikiagoak dira.

Q. E. D.

18. PROPOSIZIOA

Triangelu orotan, alde handienaren aurkako angelua handiena da43.

Izan bedi, bada, ABC triangelu bat, AC aldea AB aldea baino handiagoa duena.
Nik diot ezen ABC angelua ere BCA angelua baino handiagoa dela.
Bada, AC AB baino handiagoa denez, egin bedi AD ABren berdina [I, 3], eta

marraz bedi BD.
Eta, ADB angelua BCD triangeluaren kanpo-angelu bat denez, aurkako DCB

barne-angelua baino handiagoa da [I, 16]. Baina ADB angelua ABD angeluaren
berdina da, AB aldea ADren berdina baita; hortaz, ABD angelua ere ACB angelua
baino handiagoa da. Beraz, ABC angelua ACB angelua baino askoz handiagoa da.

EUKLIDES: ELEMENTUAK140

43 Jatorrizko bertsioan, hitzen ordena da diferentzia bakarra 18. eta 19. proposizioen
artean. Izan ere, 18. proposizioan, aldea da datua eta 19. proposizioan, ordea, angelua.
Euklidesen grekozko proposizioetan, datuak beti agertzen dira lehenago, eta gainerako
objektuak gero. (H) 
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Ondorioz, triangelu orotan, alde handienaren aurkako angelua handiena da.
Q. E. D.

19. PROPOSIZIOA

Triangelu orotan, angelu handienaren aurkako aldea handiena da.

Izan bedi ABC triangelu bat, zeinean ABC angelua BCA angelua baino handia-
goa den.

Nik diot ezen AC aldea ere AB aldea baino handia-
goa dela.

Bada, ez bada, edo AC aldea ABren berdina da, edo
txikiagoa. Baina AC ez da ABren berdina, zeren, orduan,
ABC angelua ere ACB angeluaren berdina izango baitzen
[I, 5]; baina ez da. Hortaz, AC ez da ABren berdina. Ez
eta AC ere ez da AB baino txikiagoa, zeren, orduan, ABC

angelua ACB angelua baino txikiagoa izango baitzen [I,
18], baina ez da.

Hortaz, AC ez da AB baino txikiagoa. Baina frogatu
da berdina ere ez dela. Hortaz, AC AB baino handiagoa
da.

Ondorioz, triangelu orotan, angelu handienaren
aurkako aldea handiena da.

Q. E. D.

20. PROPOSIZIOA

Triangelu orotan, bi alde batera harturik, edonola, gainerakoa baino handia-
goak dira.

Izan bedi, bada, ABC triangelu bat.
Nik diot ezen ABC triangeluaren bi alde batera harturik, edonola, gainerakoa

baino handiagoak direla: BA, AC aldeak BC baino handiagoak; AB, BC aldeak AC

baino handiagoak eta BC, CA aldeak AB baino handiagoak.
Luza bedi BA beste aldetik D punturaino; egin bedi AD CAren berdina eta

marraz bedi DC.
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Orduan, DA ACren berdina denez, ADC

angelua ere ACD angeluaren berdina da
[I, 5]. Hortaz, BCD angelua ADC angelua
baino handiagoa da [5. n. k.]. Eta, DCB

triangeluak BCD angelua BDC angelua
baino handiagoa duenez, eta angelu
handienaren aurkako aldea handiena
denez [I, 19], orduan DB BC baino han-
diagoa da. Baina DA ACren berdina da;
hortaz, BA, AC aldeak BC baino handia-
goak dira.
Antzeko eran frogatuko genuke AB, BC

aldeak ere CA baino handiagoak direla,
eta BC, CA aldeak AB baino handiagoak.

Ondorioz, triangelu orotan, bi alde batera harturik, edonola, gainerakoa
baino handiagoak dira.

Q. E. D.44

21. PROPOSIZIOA

Triangelu baten aldeetako baten muturretatik, bere barnean elkarrekin topo45

egiten duten bi zuzen eraikitzen badira, zuzen eraikiak triangeluaren gainerako
bi aldeak baino txikiagoak izango dira, baina angelu handiago bat eratuko dute.

BCren gainean, ABC triangeluaren aldeetako bat, eraiki bitez B, C muturretatik
BD, DC triangeluaren barnean elkarrekin topo egiten duten bi zuzen.

Nik diot ezen BD, DC triangeluaren gaine-
rako BA, AC bi aldeak baino txikiagoak
direla, baina BAC angelua baino handia-
goa den BDC angelua eratzen dutela.
Luza bedi BD Eraino. Eta, triangelu orotan
bi alde gainerakoa baino handiagoak
direnez [I, 20], ABE triangeluaren AB, AE bi
aldeak BE baino handiagoak dira. Erants
bekie bati eta besteei EC. Orduan, BA, AC

aldeak BE, EC baino handiagoak dira.
Halaber, CED triangeluaren CE, ED aldeak
CD baino handiagoak direnez, erants
bekie bati eta besteei DB. Orduan, CE, EB

aldeak CD, DB baino handiagoak dira.

EUKLIDES: ELEMENTUAK142

44 Proklok dio epikurearrek barre egiten ziotela emaitza honi, asto batek ere bazekie-
lako. Asto bat erpin batean kokatuz eta bazka beste batean, astoa ez zen joango hiruga-
rren erpinetik bazkaren bila. Proklok erantzuten die esanez, teorema baten egia eta horren
frogabide zientifikoa eta egia izateko arrazoia ezagutzea desberdinak direla. (H)

45 Hemen agertzen den hitza systau©sin (systathosin) da; “topo egin” ez da testuan
agertzen. Ikusi 36. oin-oharra. (H)
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Baina frogatu da BA, AC aldeak BE, EC, baino handiagoak direla. Orduan, BA, AC

aldeak BD, DC baino askoz handiagoak dira.
Halaber, triangelu orotan, kanpo-angelua aurkako barne-angelua baino han-

diagoa denez [I, 16], CDE triangeluan, BDC kanpo-angelua CED angelua baino
handiagoa da. Arrazoi beragatik, ABE triangeluan ere, CEB kanpo-angelua BAC

angelua baino handiagoa da. Baina frogatu da BDC angelua CEB angelua baino
handiagoa dela; beraz, BDC angelua BAC angelua baino askoz handiagoa da.

Ondorioz, triangelu baten aldeetako baten muturretatik, bere barnean elka-
rrekin topo egiten duten bi zuzen eraikitzen badira, zuzen eraikiak triangeluaren
gainerako bi aldeak baino txikiagoak izango dira, baina angelu handiago bat
eratuko dute.

Q. E. D.

22. PROPOSIZIOA

Eraiki triangelu bat emandako hiru zuzenen berdinak diren hiru zuzenekin.
Baina beharrezkoa da zuzenetako bi batera harturik, edonola, gainerakoa baino
handiagoak izatea46.

Izan bitez A, B, C emandako hiru zuzenak, eta izan bitez horietako bi, edo-
nola harturik, gainerakoa baino handiagoa, hots, A, B aldeak C baino handiagoak;
A, C aldeak B baino handiagoak eta B, C aldeak A baino handiagoak.

Bada, triangelu bat eraiki behar da A, B, C zuzenen berdinak diren zuzene-
kin.

Jar bedi DE zuzen bat, mugatua D puntuan eta mugagabea Eren norabidean;
egin bitez DF Aren berdina, FG Bren berdina eta GH Cren berdina [I, 3].

Egin bedi DKL zirkulua F zentroa eta FD distantzia hartuz. Halaber, egin bedi
KLH zirkulua G zentroa eta GH distantzia hartuz. Marraz bitez KF, KG.
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Nik diot ezen KFG triangelua eraiki dela A, B, C zuzenen berdinak diren hiru
zuzenekin.

Bada, F puntua DKL zirkuluaren zentroa denez, FD FKren berdina da. Baina FD

Aren berdina da; orduan, KF ere Aren berdina da.
G puntua, berriz, LKH zirkuluaren zentroa denez, GH GKren berdina da. Baina

GH Cren berdina da; orduan, KG ere Cren berdina da.
Baina FG ere Bren berdina da; beraz, KF, FG, GK hiru zuzenak A, B, C hiru zuze-

nen berdinak dira.
Ondorioz, KFG triangelua eraiki da emandako A, B, C hiru zuzenen berdinak

diren KF, FG, GK hiru zuzenekin.
Q. E. F.

23. PROPOSIZIOA

Eraiki emandako angelu lerrozuzen baten berdina den angelu lerrozuzen
bat, emandako zuzen baten gainean eta horren puntuetako batean47.

Izan bedi AB emandako zuzena, A horren puntuetako bat, eta DCE emandako
angelu lerrozuzena.

Bada, angelu lerrozuzen bat eraiki behar da, emandako DCE angelu lerrozu-
zenaren berdina, emandako AB zuzenaren gainean eta horren A puntuan.

Har bitez zoriz D, E puntuak CD, CE zuzenetan, hurrenez hurren, eta marraz
bedi DE. Eta CD, DE, CE hiru zuzenen berdinak diren hiru zuzenekin, eraiki bedi
AFG triangelua, CD AFren berdina izan dadin, CE AGren berdina eta, gainera, DE

FGren berdina [I, 22].
Bada, DC, CE bi zuzenak FA, AG bi zuzenen berdinak direnez, hurrenez

hurren, eta DE oinarria FG oinarriaren berdina denez, orduan DCE angelua FAG

angeluaren berdina da [I, 8].
Ondorioz, FAG angelu lerrozuzena eraikia izan da, emandako DCE angelu

lerrozuzenaren berdina, emandako AB zuzenean eta horren A puntuan.
Q. E. F.
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24. PROPOSIZIOA

Baldin bi triangeluk bataren bi alde bestearen bi alderen berdinak badituzte,
hurrenez hurren, baina batak zuzen berdinek eratzen duten angelua besteak
baino handiagoa badu, oinarria ere bestea baino handiagoa izango du.

Izan bitez ABC, DEF bi triangelu, AB, AC bi aldeak DE, DF bi aldeen berdinak
dituztenak, hurrenez hurren, hots, AB DEren berdina eta AC DFren berdina; baina
izan bedi Ari dagokion angelua Dri dagokion angelua baino handiagoa.

Nik diot ezen BC oinarria ere EF oinarria baino handiagoa dela.
Bada, BAC angelua EDF angelua baino handiagoa denez, eraiki bedi BAC ange-

luaren berdina den EDG angelua DE zuzenean, eta horren D puntuan [I, 23]; eta
egin bedi DG zuzena AC, DF zuzenetako baten berdina; eta marraz bitez EG, FG.

Bada, AB DEren berdina denez, eta AC DGren berdina, orduan BA, AC bi zuze-
nak ED, DG bi zuzenen berdinak dira, hurrenez hurren; eta BAC angelua EDG ange-
luaren berdina da; hortaz, BC oinarria EG oinarriaren berdina da [I, 4].

Halaber, DF DGren berdina denez, DGF angelua ere DFG angeluaren berdina
da [I, 5]; hortaz, DFG angelua EGF angelua baino handiagoa da. Orduan, EFG

angelua EGF angelua baino askoz handiagoa da.
Eta, EFG triangeluak EFG angelua EGF angelua baino handiagoa duenez, eta

angelu handienaren aurkako aldea handiena denez [I, 19], orduan EG aldea ere
EF baino handiagoa da. Baina EG BCren berdina da; hortaz, BC ere EF baino han-
diagoa da.

Ondorioz, baldin bi triangeluk bataren bi alde bestearen bi alderen berdinak
badituzte, hurrenez hurren, baina zuzen berdinek eratzen duten angeluetako bat
bestea baino handiagoa badute, oinarria ere bestea baino handiagoa izango
dute.

Q. E. D.

25. PROPOSIZIOA

Baldin bi triangeluk bataren bi alde bestearen bi alderen berdinak badituzte,
hurrenez hurren, baina bataren oinarria bestearen oinarria baino handiagoa
badute, zuzen berdinek eratzen duten angeluetako bat bestea baino handiagoa
ere izango dute.
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Izan bitez ABC, DEF bi triangelu, AB, AC bi aldeak DE, DF bi aldeen berdinak
dituztenak, hurrenez hurren, hots, AB DEren berdina eta AC DFren berdina; baina
izan bedi BC oinarria EF oinarria baino handiagoa.

Nik diot ezen BAC angelua ere EDF angelua baino handiagoa dela.
Bada, ez bada, edo horren berdina da, edo txikiagoa. Baina BAC angelua ez

da EDF angeluaren berdina, BC oinarria ere EF oinarriaren berdina izango baitzen
[I, 4]; baina ez da. Hortaz, BAC angelua ez da EDF angeluaren berdina.

Bestalde, BAC angelua EDF angelua baino txikiagoa ere ez da, BC oinarria ere
EF oinarria baino txikiagoa izango baitzen [I, 24]; baina ez da; hortaz, BAC ange-
lua EDF angelua baino txikiagoa ere ez da. Baina frogatu da berdina ere ez dela;
beraz, BAC angelua EDF angelua baino handiagoa da.

Ondorioz, baldin bi triangeluk bataren bi alde bestearen bi alderen berdinak
badituzte, hurrenez hurren, baina bataren oinarria bestearen oinarria baino han-
diagoa badute, zuzen berdinek eratzen duten angeluetako bat bestea baino han-
diagoa ere izango dute.

Q. E. D.

26. PROPOSIZIOA48

Baldin bi triangeluk bataren bi angelu bestearen bi angeluren berdinak badi-
tuzte, hurrenez hurren, eta bataren alde bat bestearen alde baten berdina, dela
angelu berdinei dagokiena, dela angelu berdinetako baten aurkakoa, bataren
gainerako aldeak bestearen gainerako aldeen berdinak ere izango dituzte, eta
bataren gainerako angelua bestearen gainerako angeluaren berdina.

Izan bitez ABC, DEF bi triangelu, ABC, BCA bi angeluak DEF, EFD bi angeluen ber-
dinak dituztenak, hurrenez hurren, hots, ABC DEFren berdina eta BCA EFDren ber-
dina; eta izan bezate ere alde bat alde baten berdina, lehendabizi angelu berdi-
nei dagokiena, hots, BC EFren berdina.

Nik diot ezen gainerako aldeak gainerako aldeen berdinak ere izango dituz-
tela, hurrenez hurren, hots, AB DEren berdina eta AC DFren berdina, eta gainerako
angelua gainerako angeluaren berdina, hots, BAC EDFren berdina.

EUKLIDES: ELEMENTUAK146

48 Hauxe da Euklidesen azken teorema triangeluen kongruentziarako. Honako hauek
dira hiru teoremak: I, 4. proposizioan –alde, angelua, alde–; I, 8. proposizioan –alde, alde,
alde– eta I, 26. proposizioan –alde, bi angelu–. Honekin bukatzen da, beraz, lehenengo
atala.
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Bada, AB ez bada DEren berdina, horietako bat handiagoa da. Izan bedi AB

handiena; eta egin bedi BG DEren berdina, eta marraz bedi GC.
Bada, BG DEren berdina denez, eta BC EFren berdina, orduan BG, BC bi aldeak

DE, EF bi aldeen berdinak dira, hurrenez hurren; eta GBC angelua DEF angeluaren
berdina da; hortaz, GC oinarria DF oinarriaren berdina da, eta GBC triangelua DEF

triangeluaren berdina da, eta gainerako angeluak, alde berdinen aurkakoak, gai-
nerako angeluen berdinak izango dira [I, 4]. Hortaz, GCB angelua DFE angeluaren
berdina da. Baina suposatu da DFE angelua BCA angeluaren berdina dela; hortaz,
BCG angelua ere BCA angeluaren berdina da, txikiena handienaren berdina; eta
hori ezinezkoa da. Hortaz, AB ez da DEren desberdina; beraz, berdina da.

Baina BC ere EFren berdina da; orduan, AB, BC bi aldeak DE, EF bi aldeen ber-
dinak dira, hurrenez hurren; eta ABC angelua DEF angeluaren berdina da; hortaz,
AC oinarria DF oinarriaren berdina da, eta gainerako BAC angelua gainerako EDF

angeluaren berdina da [I, 4].
Baina izan bitez berdinak, berriz, angelu berdinen aurkako aldeak, esaterako

AB DEren berdina.
Nik diot, halaber, ezen gainerako aldeak ere gainerako aldeen berdinak

izango direla, hots, AC DFren berdina eta BC EFren berdina; gainera, gainerako BAC

angelua gainerako EDF angeluaren berdina dela.
Bada, BC EFren berdina ez bada, horietako bat handiagoa da. Izan bedi BC

handiena, ahal bada, eta egin bedi BH EFren berdina, eta marraz bedi AH.
BH EFren berdina denez, eta AB DEren berdina, orduan AB, BH bi aldeak DE, EF

bi aldeen berdinak dira, hurrenez hurren, eta angelu berdinak eratzen dituzte;
hortaz, AH oinarria DF oinarriaren berdina da, eta ABH triangelua DEF triangelua-
ren berdina da, eta gainerako angeluak, alde berdinen aurkakoak, gainerako
angeluen berdinak ere izango dira [I, 4]; hortaz, BHA angelua EFD angeluaren ber-
dina da.

Baina EFD angelua BCA angeluaren berdina da; orduan, AHC triangeluaren BHA

kanpo-angelua aurkako BCA barne-angeluaren berdina da; eta hori ezinezkoa da
[I, 16]. Hortaz, BC ez da EFren desberdina; beraz, berdina da.

Baina AB ere DEren berdina da; orduan, AB, BC bi aldeak DE, EF bi aldeen ber-
dinak dira, hurrenez hurren, eta angelu berdinak eratzen dituzte; hortaz, AC

oinarria DF oinarriaren berdina da; ABC triangelua DEF triangeluaren berdina da,
eta gainerako BAC angelua gainerako EDF angeluaren berdina da [I, 4].

Ondorioz, baldin bi triangeluk bataren bi angelu bestearen bi angeluren ber-
dinak badituzte, hurrenez hurren, eta bataren alde bat bestearen alde baten ber-
dina, dela angelu berdinei dagokiena, dela angelu berdinetako baten aurkakoa,
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bataren gainerako aldeak bestearen gainerako aldeen berdinak ere izango
dituzte, eta bataren gainerako angelua bestearen gainerako angeluaren berdina.

Q. E. D.

27. PROPOSIZIOA49

Zuzen batek bi zuzen ebakitzean txandakako50 angeluak elkarren berdinak
egiten baditu, bi zuzenak elkarren paraleloak izango dira.

Bada, egin bitza EF zuzenak AB, CD zuzenak ebakitzean txandakako AEF, EFD

angeluak elkarren berdinak.
Nik diot ezen AB CDren paraleloa dela.

Bada, ez bada, AB, CD luzaturik, elkarrekin topo egingo dute, edo B, D pun-
tuen noranzkoan, edo A, C puntuen noranzkoan. Luza bitez eta elkarrekin topo
egin bezate G puntuan, B, D puntuen noranzkoan.

Orduan, GEF triangeluaren AEF kanpo-angelua aurkako EFG barne-angeluaren
berdina da; baina hori ezinezkoa da [I, 16]. Hortaz, AB, CD zuzenek, luzaturik,
ez dute elkarrekin topo egiten B, D puntuen noranzkoan.

Antzeko eran frogatuko genuke A, C puntuen noranzkoan ere ez dutela elka-
rrekin topo egingo.

Baina bi noranzkoetako batean ere elkarrekin topo egiten ez duten zuzenak
paraleloak dira [23. def.]; hortaz, AB CDren paraleloa da.

Ondorioz, zuzen batek bi zuzen ebakitzean txandakako angeluak elkarren
berdinak egiten baditu, bi zuzenak elkarren paraleloak izango dira.

Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK148

49 Proposizio honekin hasten da lehen liburuaren bigarren atala: paraleloen teoria eza-
rriko du. Atal hau 33. eta 34. proposizioekin bukatuko da. Proposizio horiek zubi-lana egi-
ten dute bigarren eta hirugarren atalen artean. (H)

50 Zuzen batek beste bi zuzen ebakitzen baditu, bi zuzenen artean egonik ebakitzaile-
aren alde desberdinetan dauden eta ondoz ondokoak ez diren angeluak txandakako barne-
angeluak dira. Txandakako kanpo-angeluak, ordea, bi zuzenen artean ez dauden, ebaki-
tzailearen alde desberdinetan dauden eta ondoz ondokoak ez diren angeluak dira.
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28. PROPOSIZIOA

Zuzen batek bi zuzen ebakitzean kanpo-angelua alde bereko aurkako barne-
-angeluaren berdina egiten badu, edo alde bereko bi barne-angeluak bi angelu
zuzenen berdinak, zuzenak elkarren paraleloak izango dira.

Bada, egin beza EF zuzenak AB, CD bi zuzenak ebakitzean EGB kanpo-angelua
alde bereko aurkako GHD barne-angeluaren berdina; edo alde bereko BGH, GHD

barne-angeluak bi angelu zuzenen berdinak.
Nik diot ezen AB CDren paraleloa dela.

Bada, EGB angelua GHD angeluaren berdina denez, eta EGB angelua, aldiz,
AGH angeluaren berdina denez [I, 15], orduan AGH angelua ere GHD angeluaren
berdina da, eta txandakakoak dira; hortaz, AB CDren paraleloa da [I, 27].

BGH, GHD angeluak, berriz, bi angelu zuzenen berdinak direnez, eta AGH, BGH

angeluak ere bi angelu zuzenen berdinak direnez [I, 13], orduan AGH, BGH ange-
luak BGH, GHD angeluen berdinak dira. Ken bekie biei BGH angelua; orduan, gai-
nerako AGH angelua gainerako GHD angeluaren berdina da, eta txandakakoak
dira; hortaz, AB CDren paraleloa da [I, 27].

Ondorioz, zuzen batek bi zuzen ebakitzean kanpo-angelua alde bereko aur-
kako barne-angeluaren berdina egiten badu, edo alde bereko bi barne-angeluak
bi angelu zuzenen berdinak, zuzenak elkarren paraleloak izango dira.

Q. E. D.

29. PROPOSIZIOA

Zuzen paraleloak ebakitzen dituen zuzenak elkarren berdinak egiten ditu
txandakako angeluak, kanpo-angelua aurkako barne-angeluaren berdina, eta
alde bereko barne-angeluak bi angelu zuzenen berdinak.

Ebaki bitza EF zuzenak AB, CD zuzen paraleloak.
Nik diot ezen txandakako AGH, GHD angeluak berdinak egiten dituela, EGB

kanpo-angelua aurkako GHD barne-angeluaren berdina, eta alde bereko barne-
-angeluak, hots, BGH, GHD, bi angelu zuzenen berdinak.

Bada, AGH ez bada GHD angeluaren berdina, horietako bat handiagoa da.
Izan bedi AGH handiena. Erants bekie biei BGH angelua; orduan, AGH, BGH ange-
luak BGH, GHD angeluak baino handiagoak dira. Baina AGH, BGH angeluak bi
angelu zuzenen berdinak dira [I, 13]; hortaz, BGH, GHD angeluak bi angelu zuzen
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baino txikiagoak dira. Baina bi angelu zuzen baino txikiagoak diren angelueta-
tik mugagabeki luzatutako zuzenek elkarrekin topo egiten dute [5. post.]51;
beraz, AB, CD zuzenek, mugagabeki luzaturik, elkarrekin topo egingo dute; baina
ez dute elkarrekin topo egiten, paraleloak direla suposatu delako. Hortaz, AGH

angelua ez da GHD angeluaren desberdina; beraz, berdina da.
Baina AGH angelua EGB angeluaren berdina da [I, 15]; hortaz, EGB angelua ere

GHD angeluaren berdina da [1. n. k.].
Erants bekie biei BGH angelua; orduan, EGB, BGH angeluak BGH, GHD angeluen

berdinak dira [2. n. k.].
Baina EGB, BGH angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira [I, 13]; hortaz, BGH,

GHD angeluak ere bi angelu zuzenen berdinak dira.
Ondorioz, zuzen paraleloak ebakitzen dituen zuzenak elkarren berdinak egi-

ten ditu txandakako angeluak, kanpo-angelua aurkako barne-angeluaren ber-
dina, eta alde bereko barne-angeluak bi angelu zuzenen berdinak.

Q. E. D.52

30. PROPOSIZIOA

Zuzen beraren paraleloak diren zuzenak ere elkarren paraleloak dira.

Izan bedi AB, CD zuzen bakoitza EFren paraleloa.
Nik diot ezen AB ere CDren paraleloa dela.

EUKLIDES: ELEMENTUAK150

51 Hauxe da bosgarren postulatuaren lehenengo erabilera.
52 I, 17., I, 28. eta I, 29. proposizioak eta bosgarren postulatuak paraleloen blokea osa-

tzen dute. I, 17. proposizioa bada teorema: I, 28. proposizioa da horren kontraelkarreki-
koa; bosgarren postulatua da elkarrekikoa; eta I, 29. proposizioa da postulatuaren kontra-
elkarrekikoa.
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Bada, ebaki bitza horiek GK zuzenak. Eta, GK zuzenak AB, EF zuzen paraleloak
ebaki dituenez, AGK angelua GHF angeluaren berdina da [I, 29].

GK zuzenak, berriz, EF, CD zuzen paraleloak ebaki dituenez, GHF angelua GKD

angeluaren berdina da [I, 29].
Baina AGK angelua GHF angeluaren berdina dela ere frogatu da; hortaz, AGK

angelua ere GKD angeluaren berdina da [1. n. k.]; eta txandakako angeluak dira.
Hortaz, AB CDren paraleloa da. []53

Q. E. D.

31. PROPOSIZIOA

Marraztu emandako puntu batetik emandako zuzen baten paraleloa den
zuzen bat.

Izan bitez A emandako puntua eta BC emandako zuzena.
A puntutik BC zuzenaren paraleloa den zuzen bat marraztu behar da.

Har bedi zoriz D puntu bat BCn; eta marraz bedi AD; eraiki bedi ADC ange-
luaren berdina den DAE angelua DA zuzenean, eta horren A puntuan [I, 23]; eta
izan bedi AF zuzena, EA zuzenarekin lerro zuzenean luzatua.

Eta, BC, EF bi zuzenak ebakitzean AD zuzenak txandakako EAD, ADC angeluak
elkarren berdinak egin dituenez, EAF BCren paraleloa da [I, 27].

Ondorioz, emandako BC zuzenaren paraleloa den EAF lerro zuzena marraztu
da emandako A puntutik.

Q. E. F.

32. PROPOSIZIOA

Triangelu orotan, aldeetako bat luzatzen bada, kanpo-angelua aurkako bi
barne-angeluen berdina da, eta triangeluaren hiru barne-angeluak bi angelu
zuzenen berdinak dira54.

Izan bedi ABC triangelua, eta luza bedi BC, horren aldeetako bat, Draino.
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53 [Ondorioz, zuzen beraren paraleloak diren zuzenak ere elkarren paraleloak dira.]
ondorioaren enuntziatua ez da agertzen eskuizkribu nagusietan. (H)

54 Emaitza hau geometria greziarraren lehen garaietan aurkitu zen; ez dago argi, ordea,
pitagorikoak, Tales edo zein izan zen aurkitu zuena. (H)
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Nik diot ezen ACD kanpo-angelua aurkako CAB, ABC bi barne-angeluen ber-
dina dela, eta triangeluaren ABC, BCA, CAB hiru barne-angeluak bi angelu zuzenen
berdinak direla.

Bada, marraz bedi C puntutik ABren paraleloa den CE zuzena [I, 31]. Eta, AB

CEren paraleloa denez, eta ACk ebaki dituenez, orduan txandakako BAC, ACE ange-
luak elkarren berdinak dira [I, 29].

AB, berriz, CEren paraleloa denez, eta BD zuzenak ebaki dituenez, orduan ECD

kanpo-angelua aurkako ABC barne-angeluaren berdina da [I, 29].
Baina frogatu da ACE angelua ere BAC angeluaren berdina dela; hortaz, ACD

angelu osoa aurkako BAC, ABC bi barne-angeluen berdina da.
Erants bekie batari eta besteei ACB angelua; orduan, ACD, ACB angeluak ABC,

BCA, CAB hiru angeluen berdinak dira. Baina ACD, ACB angeluak bi angelu zuze-
nen berdinak dira [I, 13]; hortaz, ACB, CBA, CAB angeluak ere bi angelu zuzenen
berdinak dira.

Ondorioz, triangelu orotan, aldeetako bat luzatzen bada, kanpo-angelua aur-
kako bi barne-angeluen berdina da, eta triangeluaren hiru barne-angeluak bi
angelu zuzenen berdinak dira.

Q. E. D.

33. PROPOSIZIOA

Zuzen berdin eta paraleloak alde beretik lotzen dituzten zuzenak berak ere
elkarren berdinak eta paraleloak dira55.

Izan bitez AB, CD elkarren berdinak eta paraleloak, eta marraz bitez AC, BD

zuzenak haiek alde beretik lotuz.
Nik diot ezen AC, BD ere elkarren berdinak eta paraleloak direla.

Marraz bedi BC. Eta, AB CDren paraleloa
denez, eta BCk horiek ebaki dituenez,
orduan txandakako ABC, BCD angeluak
elkarren berdinak dira [I, 29].
Eta, AB CDren berdina denez, eta BC

komuna denez, orduan AB, BC bi zuzenak
BC, CD bi zuzenen berdinak dira; eta ABC

angelua BCD angeluaren berdina da; hor-

EUKLIDES: ELEMENTUAK152

55 Suposatuko da bi zuzen finitu daudela eta alde bereko muturrak lotuko direla.
Bestela, zuzen lotesleek elkar ebakiko zuten.
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taz, AC oinarria BD oinarriaren berdina da, eta ABC triangelua BCD triangeluaren
berdina da, eta gainerako angeluak, alde berdinen aurkakoak, ere berdinak
izango dira, hurrenez hurren [I, 4]; hortaz, ACB angelua CBD angeluaren berdina
da.

Eta, AC, BD bi zuzenak ebakitzen dituen BC zuzenak txandakako angeluak
elkarren berdinak egin dituenez, AC BDren paraleloa da [I, 27].

Baina frogatu da horren berdina ere badela.
Ondorioz, zuzen berdin eta paraleloak alde beretik lotzen dituzten zuzenak

berak ere elkarren berdinak eta paraleloak dira.
Q. E. D.

34. PROPOSIZIOA

Azalera paralelogramikoetan56, aurkako aldeak eta angeluak elkarren berdi-
nak dira, eta diametroak57 azalerak erdibitzen ditu.

Izan bedi ACDB azalera paralelogramikoa, eta BC horren diametroa.
Nik diot ezen ACDB paralelogramoaren aurkako aldeak eta angeluak elkarren

berdinak direla, eta BC diametroak erdibitzen duela.
Bada, AB CDren paraleloa denez, eta

BCk horiek ebaki dituenez, orduan txan-
dakako ABC, BCD angeluak elkarren berdi-
nak dira [I, 29].

AC, berriz, BDren paraleloa denez, eta
BCk horiek ebaki dituenez, orduan txan-
dakako ACB, CBD angeluak elkarren berdi-
nak dira [I, 29].

Orduan, ABC, BCD bi triangelu dira, ABC, BCA bi angeluak BCD, CBD bi angeluen
berdinak dituztenak, hurrenez hurren, eta alde bat alde baten berdina, angelu
berdinei dagokien alde komuna, BC; bada, gainerako aldeak ere gainerako
aldeen berdinak izango dituzte, hurrenez hurren, eta gainerako angelua gaine-
rako angeluaren berdina [I, 26]; hortaz, AB aldea CDren berdina da, eta AC BDren
berdina, eta, gainera, BAC angelua CDB angeluaren berdina da.

Eta, ABC angelua BCD angeluaren berdina denez, eta CBD angelua ACB ange-
luaren berdina, orduan ABD angelu osoa ACD angelu osoaren berdina da [2. n.
k.]. Baina frogatu da BAC angelua ere CDB angeluaren berdina dela.

Ondorioz, azalera paralelogramikoetan, aurkako aldeak eta angeluak elka-
rren berdinak dira.
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56 Euklidesek “azalera paralelogramak” aipatzen ditu; zuzen paraleloek mugatutako
barrutiei, esparruei dagokie, baina lau aldekoei bakarrik. Proklok dio parallhløgrammoq
(parallelogrammos) hitza Euklidesek sartu zuela lehenengo aldiz (H). Vitracek dio hemen
“azalerak” ez duela neurria adierazten, bi dimentsioko irudi baten barnea baizik; eta, bes-
talde, Euklidesek “gainazal” hitza solido baten muturraren kasurako gordetzen duela. Nik
uste, bi eratan uler daiteke “azalera” hitza Elementuak lanean: batzuetan, esparru lauaren
ideia iradoki dezake; beste batzuetan, ordea, neurriaren ideia ematen du.

57 Euklidesek diΩmetroq (diametros) hitza erabiltzen du. Nik horrela utzi dut, testuingu-
ruan ongi ulertzen delakoan. Gaur egun, diagonal esaten da.
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Nik diot, orduan, ezen diametroak ere azalerak erdibitzen dituela.
Bada, AB CDren berdina denez, eta BC komuna denez, orduan AB, BC bi aldeak

CD, BC bi aldeen berdinak dira, hurrenez hurren; eta ABC angelua BCD angeluaren
berdina da; hortaz, AC oinarria ere DBren berdina da, eta ABC triangelua ere BCD

triangeluaren berdina da [I, 4].
Ondorioz, BC diametroak ABCD paralelogramoa erdibitzen du.

Q. E. D.

35. PROPOSIZIOA

Oinarri beraren gainean eta paralelo58 beren artean dauden paralelogramoak
elkarren berdinak dira.

Izan bitez ABCD, EBCF paralelogramoak, BC oinarri beraren gainean eta AF, BC

paralelo beren artean daudenak.
Nik diot ezen ABCD paralelogramoa EBCF paralelogramoaren berdina dela.
Bada, ABCD paralelogramo bat denez, AD BCren berdina da [I, 34]. Arrazoi

beragatik, EF ere BCren berdina da; hortaz, AD ere EFren berdina da [1. n. k.]; eta
DE komuna da; hortaz, AE osoa DF osoaren berdina da [2. n. k.].

Eta AB ere DCren berdina da [I, 34]; orduan, EA, AB bi aldeak FD, DC bi aldeen
berdinak dira, hurrenez hurren, eta FDC angelua EAB angeluaren berdina da,
kanpo-angelua barne-angeluaren berdina [I, 29]; hortaz, EB oinarria FC oinarria-

ren berdina da, eta EAB triangelua DFC

triangeluaren berdina izango da [I, 4].
Ken bekie biei DGE triangelua59; orduan,
gainerako ABGD trapezioa gainerako EGCF

trapezioaren berdina da [3. n. k.]. Erants
bekie biei GBC triangelua; orduan, ABCD

paralelogramo osoa EBCF paralelogramo
osoaren berdina da [2. n. k.].

Ondorioz, oinarri beraren gainean eta paralelo beren artean dauden parale-
logramoak elkarren berdinak dira.

Q. E. D.

36. PROPOSIZIOA

Oinarri berdinen gainean eta paralelo beren artean dauden paralelogramoak
elkarren berdinak dira.

Izan bitez ABCD, EFGH paralelogramoak, BC, FG oinarri berdinen gainean eta
AH, BG paralelo beren artean daudenak.

Nik diot ezen ABCD paralelogramoa EFGH paralelogramoaren berdina dela.

EUKLIDES: ELEMENTUAK154

58 Hemendik aurrera “paralelo” hitza izen modura ere erabiliko da; hau da, “zuzen
paralelo”ren kide modura.

59 Euklidesek irudia erabili du DGE triangelua aipatzeko. Gerta liteke, ordea, triangelu
hori ez existitzea. (H) Ikusi 24. oin-oharra.
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Marraz bitez, bada, BE eta CH. Eta, BC FGren berdina denez, eta FG, aldiz,
EHren berdina denez, orduan BC ere EHren berdina da [1. n. k.]. Baina paraleloak
ere badira. Eta EB, HC zuzenek lotzen dituzte; baina zuzen berdin eta paraleloak
alde beretik lotzen dituzten zuzenak berak elkarren berdinak eta paraleloak dira
[I, 33]; hortaz, EBCH paralelogramo bat da [I, 34]. Eta ABCDren berdina da, horren
BC oinarri bera baitu eta hori dagoen BC, AH paralelo beren artean baitago [I, 35].

Arrazoi beragatik, EFGH ere EBCH beraren berdina da [I, 35]; hortaz, ABCD

paralelogramoa ere EFGHren berdina da [1. n. k.].
Ondorioz, oinarri berdinen gainean eta paralelo beren artean dauden para-

lelogramoak elkarren berdinak dira.
Q. E. D.

37. PROPOSIZIOA

Oinarri beraren gainean eta paralelo beren artean dauden triangeluak elka-
rren berdinak dira.

Izan bitez ABC, DBC triangeluak, BC oinarri beraren gainean eta AD, BC para-
lelo beren artean daudenak.

Nik diot ezen ABC triangelua DBC triangeluaren berdina dela.
Luza bedi AD bi noranzkoetan E, F puntuetaraino; marraz bedi B puntutik

CAren paraleloa den BE zuzena [I, 31], eta marraz bedi C puntutik BDren parale-
loa den CF [I, 31]. Orduan, EBCA, DBCF irudietako bakoitza paralelogramo bat da;
eta berdinak dira, BC oinarri beraren gainean eta BC, EF paralelo beren artean dau-
delako [I, 35].

Eta ABC triangelua EBCA paralelogramoaren erdia da, AB diametroak erdibitzen
duelako [I, 34]. Eta DBC triangelua DBCF paralelogramoaren erdia da, DC diame-
troak erdibitzen duelako [I, 34]. []60
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60 Heibergek [Baina gauza berdinen erdiak elkarren berdinak dira] hitzak kendu zituen
testutik, “Gauza berdinen erdiak elkarren berdinak dira” dioen nozio komuna interpolazio
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Hortaz, ABC triangelua DBC triangeluaren berdina da.
Ondorioz, oinarri beraren gainean eta paralelo beren artean dauden triange-

luak elkarren berdinak dira.
Q. E. D.61

38. PROPOSIZIOA

Oinarri berdinen gainean eta paralelo beren artean dauden triangeluak elka-
rren berdinak dira.

Izan bitez ABC, DEF triangeluak, BC, EF oinarri berdinen gainean eta BF, AD

paralelo beren artean daudenak.
Nik diot ezen ABC triangelua DEF triangeluaren berdina dela.

Luza bedi, bada, AD bi noranzkoetan G, H puntuetaraino; eta marraz bedi B

puntutik CAren paraleloa den BG [I, 31], eta marraz bedi F puntutik DEren parale-
loa den FH.

Orduan, GBCA, DEFH irudietako bakoitza paralelogramo bat da; eta GBCA DEFH-
ren berdina da, BC, EF oinarri berdinen gainean eta BF, GH paralelo beren artean
daudelako [I, 36]. Eta ABC triangelua GBCA paralelogramoaren erdia da, AB dia-
metroak erdibitzen duelako [I, 34]. Eta FED triangelua DEFH paralelogramoaren
erdia da, DF diametroak erdibitzen duelako [I, 34]. []62

Hortaz, ABC triangelua DEF triangeluaren berdina da.
Ondorioz, oinarri berdinen gainean eta paralelo beren artean dauden trian-

geluak elkarren berdinak dira.
Q. E. D.

39. PROPOSIZIOA

Oinarri beraren gainean eta alde berean dauden triangelu berdinak paralelo
beren artean ere badaude.

EUKLIDES: ELEMENTUAK156

zaharra zelako (Teonen aurrekoa); beraz, gerta liteke hitz horiek garai berean interpolatuak
izatea hemen, eta hurrengo proposizioan ere. (H) Ikusi 19. oin-oharra.

61 I, 35. eta I, 37. proposizioek erakusten dute irudi lauek azalera bera izan dezaketela,
perimetro desberdina izan arren. Proklok diosku herrien deskribatzaileek hirien tamaina
ematen zutela hirien perimetrotik aterata. (P)

62 [Baina gauza berdinen erdiak elkarren berdinak dira]. (H) Ikusi 60. oin-oharra.
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Izan bitez ABC, DBC triangelu berdinak, BC oinarri beraren gainean, eta horren
alde berean daudenak. [] 63

Eta []64 marraz bedi AD.
Nik diot ezen AD BCren paraleloa dela.
Bada, ez bada, marraz bedi A puntutik

BCren paraleloa den AE [I, 31], eta marraz
bedi EC. Orduan, ABC triangelua EBC triange-
luaren berdina da, horren BC oinarri beraren
gainean eta paralelo beren artean dagoelako
[I, 37]. Baina ABC DBCren berdina da; hortaz,
DBC ere EBCren berdina da [1. n. k.], handiena
txikienaren berdina; eta hori ezinezkoa da.
Hortaz, AE ez da BCren paraleloa.

Antzeko eran frogatuko genuke beste ezein zuzen ere ez dela, AD izan ezik;
hortaz, AD BCren paraleloa da.

Ondorioz, oinarri beraren gainean eta alde berean dauden triangelu berdi-
nak paralelo beren artean ere badaude.

Q. E. D.

40. PROPOSIZIOA65

Oinarri berdinen gainean eta alde berean dauden triangelu berdinak paralelo
beren artean ere badaude.

Izan bitez ABC, CDE triangelu berdinak, BC, CE oinarri berdinen gainean eta
alde berean daudenak.

Nik diot ezen horiek paralelo beren artean ere badaudela.
Bada, marraz bedi AD.
Nik diot ezen AD BEren paraleloa dela.
Bada, ez bada, marraz bedi A puntutik BEren paraleloa den AF [I, 31], eta

marraz bedi FE. Orduan, ABC triangelua
FCE triangeluaren berdina da, BC, CE oina-
rri berdinen gainean eta BE, AF paralelo
beren artean daudelako [I, 38]. Baina ABC

triangelua DCE triangeluaren berdina da;
hortaz, DCE triangelua ere FCE triangelua-
ren berdina da [1. n. k.], handiena txikie-
naren berdina; eta hori ezinezkoa da.
Hortaz, AF ez da BEren paraleloa.
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63 [Nik diot ezen horiek paralelo beren artean ere badaudela]. Heibergek frogatu zuen
hitz horiek interpolazio bat zirela (H). Stamatisek bertan utzi du zalantzarik gabe (P).

64 [Bada,] Interpolatzaileak “eta” aldatu eta “ba” jarri zuen. (H) Ikusi 63. oin-oharra.
65 Heibergek uste du proposizio hau interpolazio bat dela. Norbaitek uste izan zuen I,

39. proposizioari beste bat atxiki behar zitzaiola, I, 36. proposizioa I, 35. proposizioari eta
I, 38. proposizioa I, 37. proposizioari atxikita dauden bezala (H). Hala ere, eskuizkribu
nagusietan eta Stamatisen argitalpenean agertzen da (P).
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Antzeko eran frogatuko genuke beste ezein zuzen ere ez dela, AD izan ezik;
hortaz, AD BEren paraleloa da.

Ondorioz, oinarri berdinen gainean eta alde berean dauden triangelu berdi-
nak paralelo beren artean ere badaude.

Q. E. D.

41. PROPOSIZIOA

Paralelogramo batek triangelu batek duen oinarri bera badu eta paralelo
beren artean badago, paralelogramoa triangeluaren bikoitza da.

Izan beza ABCD paralelogramoak EBC triangeluaren BC oinarri bera, eta egon
bedi BC, AE paralelo beren artean.

Nik diot ezen ABCD paralelogramoa BEC triangeluaren bikoitza dela.
Bada, marraz bedi AC. Orduan, ABC trian-
gelua EBC triangeluaren berdina da, hori
dagoen BC oinarri beraren gainean eta BC,
AE paralelo beren artean dagoelako [I, 37].
Baina ABCD paralelogramoa ABC triange-
luaren bikoitza da, AC diametroak erdibi-
tzen duelako [I, 34]; hortaz, ABCD parale-
logramoa EBC triangeluaren bikoitza ere
bada.

Ondorioz, paralelogramo batek triangelu batek duen oinarri bera badu eta
paralelo beren artean badago, paralelogramoa triangeluaren bikoitza da.

Q. E. D.

42. PROPOSIZIOA

Eraiki emandako triangelu baten berdina den paralelogramo bat emandako
angelu lerrozuzen batean.

Izan bedi ABC emandako triangelua, eta D emandako angelu lerrozuzena.
Bada, ABC triangeluaren berdina den paralelogramo bat eraiki behar da D

angelu lerrozuzenean.
Erdibitu bedi BC zuzena E puntutik; marraz bedi AE eta eraiki bedi D angelua-

ren berdina den CEF angelua EC zuzenean, eta horren E puntuan [I, 23]; eta

EUKLIDES: ELEMENTUAK158
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marraz bedi A puntutik ECren paraleloa den AG [I, 31], eta marraz bedi C puntu-
tik EFren paraleloa den CG. Orduan, FECG paralelogramo bat da.

Eta, BE ECren berdina denez, ABE triangelua ere AEC triangeluaren berdina da,
BE, EC oinarri berdinen gainean eta BC, AG paralelo beren artean daudelako [I,
38]; hortaz, ABC triangelua AEC triangeluaren bikoitza da.

Baina FECG paralelogramoa ere AEC triangeluaren bikoitza da, horren oinarri
bera duelako eta paralelo beren artean dagoelako [I, 41]; hortaz, FECG paralelo-
gramoa ABC triangeluaren berdina da. Eta CEF angelua emandako D angeluaren
berdina dauka.

Ondorioz, emandako ABC triangeluaren berdina den FECG paralelogramoa
eraiki da Dren berdina den CEF angeluan.

Q. E. F.

43. PROPOSIZIOA

Paralelogramo orotan, diametroaren inguruan kokatutako paralelogramoen
osagarriak66 elkarren berdinak dira.

Izan bedi ABCD paralelogramoa, eta AC horren diametroa; eta izan bitez EH,
FG ACren inguruko paralelogramoak, eta izan bitez BK, KD osagarriak direlakoak.

Nik diot ezen BK osagarria KD osagarriaren berdina dela.
Bada, ABCD paralelogramo bat denez,

eta AC horren diametroa, orduan ABC

triangelua ACD triangeluaren berdina da
[I, 34]. EH, berriz, paralelogramo bat
denez, eta AK horren diametroa denez,
orduan AEK triangelua AHK triangeluaren
berdina da. Arrazoi beragatik, KFC trian-
gelua ere KGCren berdina da.

Bada, AEK triangelua AHK triangelua-
ren berdina denez, eta KFC KGCren ber-
dina, orduan AEK triangelua, KGCrekin
batera, AHK triangelua gehi KFCren ber-
dina da [2. n. k.].

Baina ABC triangelu osoa ere ADC triangelu osoaren berdina da; hortaz, gai-
nerako BK osagarria gainerako KD osagarriaren berdina da [3. n. k.].

Ondorioz, paralelogramo orotan, diametroaren inguruko paralelogramoen
osagarriak elkarren berdinak dira.

Q. E. D.
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66 AK, KC paralelogramo baten diagonalaren bi zati badira, eta paralelogramoari AK eta
KC diagonalak dituzten paralelogramoak kentzen bazaizkio, geratzen diren bi paralelogra-
moei osagarriak deritze. “Osagarriak delakoak” esaldiak diosku paraplΔr√ma (paraple-
roma, ‘osagarri’) hitzaren erabilera teknikoa ez zela berria, agian, oso zabala ez bazen ere.
(H)
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44. PROPOSIZIOA

Gainezarri emandako triangelu baten berdina den paralelogramo bat eman-
dako zuzen bati, emandako angelu lerrozuzen batean.

Izan bedi AB emandako zuzena, C emandako triangelua eta D emandako
angelu lerrozuzena.

Bada, emandako C triangeluaren berdina den paralelogramo bat gainezarri
behar zaio emandako AB zuzenari, Dren berdina den angelu batean.

Eraiki bedi BEFG paralelogramoa C triangeluaren berdina, Dren berdina den
EBG angeluan [I, 42]; eta egin bedi BE ABrekin lerro zuzenean egon dadin; luza
bedi FG beste aldetik Hraino, eta marraz bedi A puntutik BG, EF zuzenetako baten
paraleloa den AH zuzena [I, 31]. Marraz bedi HB.

Eta, HF zuzenak AH, EF paraleloak ebakitzen dituenez, AHF, HFE angeluak bi
angelu zuzenen berdinak dira [I, 29]. Hortaz, BHG, GFE angeluak bi angelu zuzen
baino txikiagoak dira. Eta bi angelu zuzen baino txikiagoak diren angeluetatik
mugagabeki luzatutako zuzenek elkarrekin topo egiten dute [5. post.]; beraz, HB,
FE zuzenek, luzaturik, elkarrekin topo egingo dute. Luza bitez horiek, eta elka-
rrekin topo egin bezate K puntuan; eta marraz bedi K puntutik EA, FH zuzenen
paraleloa den KL zuzena [I, 31], eta luza bitez HA, GB zuzenak L, M puntuetaraino.
Orduan, HLKF paralelogramo bat da, HK horren diametroa da, eta AG, ME dira
HKren inguruko paralelogramoak, eta LB, BF osagarriak direlakoak; hortaz, LB

BFren berdina da [I, 43]. Baina BF paralelogramoa C triangeluaren berdina da;
beraz, LB ere Cren berdina da [1. n. k.].

Eta, GBE angelua ABM angeluaren berdina denez [I, 15], eta GBE angelua,
aldiz, Dren berdina denez, orduan ABM angelua ere D angeluaren berdina da.

Ondorioz, emandako C triangeluaren berdina den LB paralelogramoa gaine-
zarri zaio emandako AB zuzenari, Dren berdina den ABM angeluan.

Q. E. F.67

EUKLIDES: ELEMENTUAK160

67 Emaitza honek uzten digu paralelogramo baten (BF) azalera eta angelu berak (C eta
D) dituen beste bat (LB) eraikitzen, baina alde bat nahi den luzerakoa izanik (AB).
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45. PROPOSIZIOA

Eraiki emandako irudi lerrozuzen baten berdina den paralelogramo bat
emandako angelu lerrozuzen batean.

Izan bedi ABCD emandako irudi lerrozuzena, eta E emandako angelu lerrozu-
zena.

Bada, ABCD irudi lerrozuzenaren berdina den paralelogramo bat eraiki behar
da emandako E angeluan.

Marraz bedi DB, eta eraiki bedi ABD triangeluaren berdina den FH paralelo-
gramoa Eren berdina den HKF angeluan [I, 42]; gainezar bekio DBC triangeluaren
berdina den GM paralelogramoa GH zuzenari, Eren berdina den GHM angeluan [I,
44].

Eta, E angelua HKF, GHM angeluetako bakoitzaren berdina denez, HKF angelua
ere GHM angeluaren berdina da [1. n. k.]. Erants bekie biei KHG angelua; orduan,
FKH, KHG angeluak KHG, GHM angeluen berdinak dira. Baina FKH, KHG bi angelu
zuzenen berdinak dira [I, 29]; hortaz, KHG, GHM angeluak ere bi angelu zuzenen
berdinak dira.

Orduan, edozein GH zuzenetan, eta horren H puntu batean, KH, HM bi zuze-
nek, alde berean ez daudenek, ondoz ondoko angeluak bi angelu zuzenen ber-
dinak egiten dituzte; beraz, KH lerro zuzenean dago HMrekin [I, 14].

Eta, HG zuzenak KM, FG paraleloak ebakitzen dituenez, txandakako MHG, HGF

angeluak elkarren berdinak dira [I, 29]. Erants bekie biei HGL angelua; orduan,
MHG, HGL angeluak HGF, HGL angeluen berdinak dira [2. n. k.]. Baina MHG, HGL

angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira [I, 29]; beraz, HGF, HGL angeluak ere
bi angelu zuzenen berdinak dira [1. n. k.]. Hortaz, FG lerro zuzenean dago GLre-
kin [I, 14].

Eta, FK HGren berdina eta paraleloa denez [I, 34], baina HG ere MLrena,
orduan KF ere MLren berdina eta paraleloa da [1. n. k. ; I, 30]; eta KM, FL zuzenek
horiek lotzen dituzte; beraz, KM, FL ere berdinak eta paraleloak dira [I, 33].
Hortaz, KFLM paralelogramo bat da.
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68 I, 43. eta 45. arteko proposizioek azaleren transformazioen arloan sartu gaituzte, gre-
ziarren aljebra geometrikoa izeneko atalaren zati garrantzitsua zena. Esaterako, errektan-
gelu bat bi magnituderen arteko biderkadurari badagokio Aljebran, azalera jakineko errek-
tangelu bat emandako zuzen bati gainezartzea zatiketa aljebraikoaren baliokide geometri-
koa da. Proklok uste du problema honen soluzioak eraman zituela antzinako geometrak
zirkuluaren koadratura aztertzera. (H)
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Eta, ABD triangelua FH paralelogramoaren berdina denez, eta DBC GMren ber-
dina, orduan ABCD irudi lerrozuzen osoa KFLM paralelogramo osoaren berdina da.

Ondorioz, emandako ABCD irudi lerrozuzenaren berdina den KFLM paralelo-
gramoa eraiki da emandako E angeluaren berdina den FKM angeluan.

Q. E. F.68

46. PROPOSIZIOA

Marraztu karratu bat emandako zuzen batetik69.

Izan bedi AB emandako zuzena.
Bada, karratu bat marraztu behar da AB zuzenetik.
Marraz bedi AB zuzenarekin angelu zuzenak eratzen dituen AC zuzena A pun-

tutik [I, 11], eta egin bedi AD ABren berdina; marraz bedi D puntutik ABren para-
leloa den DE, eta marraz bedi B puntutik ADren paraleloa den BE [I, 31]. Orduan,

ADEB paralelogramo bat da; hortaz, AB DEren berdina da,
eta AD BEren berdina [I, 34]. Baina AB ADren berdina da;
beraz, lau zuzenak, BA, AD, DE, EB, elkarren berdinak
dira; orduan, ADEB paralelogramoa ekilateroa da.
Gainera, nik diot ezen angeluzuzena ere badela.
Bada, AD zuzenak AB, DE paraleloak ebakitzen dituenez,
BAD, ADE angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira [I,
29]. Baina BAD angelua zuzena da; hortaz, ADE angelua
ere zuzena da. Baina, azalera paralelogramikoetan, aur-
kako aldeak eta angeluak elkarren berdinak dira [I, 34];
hortaz, aurkako ABE, BED angeluetako bakoitza ere
zuzena da. Beraz, ADEB angeluzuzena da.
Baina frogatu da ekilateroa ere badela.

Ondorioz, karratu bat da; eta AB zuzenetik marraztu da.
Q. E. F.

47. PROPOSIZIOA

Triangelu zuzenetan, angelu zuzenaren aurkako aldearen karratua angelu
zuzena eratzen duten aldeen karratuen berdina da70.

Izan bedi ABC triangelu zuzena, BAC angelua zuzena duena.

EUKLIDES: ELEMENTUAK162

69 Euklidesek Ωnagråfein Ωpø (anagraphein apo) hitzak erabili zituen “karratu baten
eraikuntza, alde modura ematen den zuzen baten gainean” adierazteko.

70 Proklok dio historialari batzuek Pitagoras hartzen zutela emaitza honen egiletzat.
Gaur egun, izen hori badu ere, Pitagoras baino 1.000 urte lehenago zen ezaguna
Babilonian. Txinan ere ezaguna zen K. a. III. mendean. Ez dakigu, hala ere, frogatua zuten,
edo horren erabilera praktikora bakarrik mugatzen ziren. Proklok dio Elementuak lanaren
egilea gehiago miresten duela emaitza lehenik aurkitu zutenak baino, horren frogabide
argia egiteaz gain, VI. liburuan proposizio orokorrago bat (VI, 31) zientziaren argumentu
ukaezinez eman zuelako. (H)
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Nik diot ezen BCren karratua BA, AC zuzenen karratuen berdina dela.
Marraz bedi, bada, BDEC karratua BCtik, eta GB, HC karratuak BA, AC zuzeneta-

tik [I, 46]; marraz bedi A puntutik BD, CE bietako baten paraleloa den AL zuzena,
eta marraz bitez AD, FC.

Eta, BAC, BAG angeluetako bakoitza zuzena denez, edozein BA zuzenetan, eta
horren A puntu batetik, alde berean ez dauden AC, AG zuzenek ondoz ondoko
angeluak bi angelu zuzenen berdinak egiten dituzte; hortaz, CA lerro zuzenean
dago AGrekin [I, 14].

Arrazoi beragatik, BA ere lerro zuzenean dago AHrekin.
Eta, DBC angelua FBA angeluaren berdina denez, horietako bakoitza zuzena

delako, erants bekie biei ABC angelua; orduan, DBA angelu osoa FBC angelu oso-
aren berdina da [2. n. k.].

Eta, DB BCren berdina denez, eta FB BAren berdina, orduan DB, BA71 bi aldeak
FB, BC bi aldeen berdinak dira, hurrenez hurren, eta DBA angelua FBC angeluaren
berdina da; orduan, AD oinarria FC oinarriaren berdina da, eta ABD triangelua FBC

triangeluaren berdina [I, 4].
Eta BL paralelogramoa ABD triangeluaren bikoitza da, biek BD oinarri bera

dutelako eta BD, AL paralelo beren artean daudelako [I, 41]. Baina GB karratua FBC

triangeluaren bikoitza da, berriz, FB oinarri bera dutelako eta FB, GC paralelo
beren artean daudelako [I, 41]. []72

Hortaz, BL paralelogramoa ere GB karratuaren berdina da.
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71 Euklidesek DB, BA idatzi zuen. Baina DB BCren berdina eta BA FBren berdina dira;
beraz, kasu honetan ez da “hurrenez hurren” beteko. (H)

72 [Baina berdinen bikoitzak elkarren berdinak dira]. Heibergek hitz horiek kendu
zituen, interpolatu zen nozio komun bati zegozkiolako. (H) Ikusi 60. oin-oharra.
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Antzeko eran frogatuko litzateke, AE, BK marraztuz, CL paralelogramoa ere HC

karratuaren berdina dela; hortaz, BDEC karratu osoa GB, HC karratuen berdina da
[2. n. k.].

Halaber, BDEC karratua BCtik marraztu da, eta GB, HC karratuak BA, AC zuze-
netatik. Hortaz, BC aldearen karratua BA, AC aldeen karratuen berdina da.

Ondorioz, triangelu zuzenetan, angelu zuzenaren aurkako aldearen karratua
angelu zuzena eratzen duten aldeen karratuen berdina da.

Q. E. D.

48. PROPOSIZIOA

Triangelu batean, aldeetako baten karratua triangeluaren gainerako bi aldeen
karratuen berdina bada, triangeluaren gainerako alde horiek eratzen duten ange-
lua zuzena da.

Izan bedi, bada, ABC triangeluaren BC aldearen karratua BA, AC aldeen karra-
tuen berdina.

Nik diot ezen BAC angelua zuzena dela.
Bada, marraz bedi AC zuzenarekin angelu zuzenak eratzen dituen AD zuzena

A puntutik; egin bedi AD BAren berdina, eta marraz bedi DC.
DA ABren berdina denez, DAren karratua ere ABren karratuaren berdina da.

Erants bekie biei ACren karratua; orduan, DA, AC aldeen karratuak BA, AC

aldeen karratuen berdinak dira. Baina DCren karratua DA, AC aldeen karratuen
berdina da, DAC angelua zuzena delako [I, 47]; baina BCren karratua BA, AC

aldeen karratuen berdina da, hori delako suposatu dena; hortaz, DCren karratua
BCren karratuaren berdina da; beraz, DC aldea ere BC aldearen berdina da.

Eta, DA ABren berdina denez, eta AC komuna denez, orduan DA, AC bi aldeak
BA, AC bi aldeen berdinak dira; eta DC oinarria BC oinarriaren berdina da; hortaz,
DAC angelua BACren berdina da [I, 8]. Baina DAC angelua zuzena da; beraz, BAC

angelua ere zuzena da.
Ondorioz, triangelu batean, aldeetako baten karratua triangeluaren gaine-

rako bi aldeen karratuen berdina bada, triangeluaren gainerako alde horiek era-
tzen duten angelua zuzena da.

Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK164
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BIGARREN LIBURUA

DEFINIZIOAK

1. Paralelogramo zuzen orori buruz esaten da angelu zuzena eratzen
duten zuzenek eratzen dutela.

2. Azalera paralelogramiko orotan, dei bekio gnomon horren diametroa-
ren inguruan kokatutako edozein paralelogramori bere bi osagarrire-
kin73.

73 Herodotok dio (Historiak II, 109): “Eta ondorioz geometria asmatu eta Heladera iri-
tsi zela uste dut. Zeren, eguzki-erlojua, gnomona eta egunaren hamabi zatiak heleniarrek
babiloniarrengandik ikasi zituzten.” Hor dugu, beraz, pøloq (polos, ‘eguzki-erloju’) eta
gn√mvn (gnomon) kontzeptuen jatorria. Suidasen arabera, Anaximandrok sartu zuen gno-
mona Grezian. Gnomonak zerikusia zuen denboraren neurketarekin, eguzkiak eragindako
itzalen bidez; eta hitzaren esanahia zeruertzarekiko perpendikular dagoen makila baten
posizioa da. Hori bera egiaztatzen du Enopidesek, I, 12. problema aztertu zuen lehenak,
perpendikularrari katÅ gn√mona (kata gnomona, ‘gnomonaren arabera’) deitu zionean.
Bestalde, hitza angelu zuzenak irudikatzeko tresna bati lotuta ere agertzen da. Gnomon
deitzen zioten karratu baten izkinan beste karratu bat kentzean geratzen zen irudiari.
Antzekotasunez, pitagorikoek hitz hori erabiltzen zuten zenbaki bakoitiei deitzeko, zen-
baki karratuen erlazioan. Euklidesek gnomonaren esanahia zabaldu zuen paralelogramoei
aplikatuz. Beranduago, Heron Alexandriakoak gnomona definitu zuen orokorrean: beste
bati erantsita, guztizkoa lehenengoaren itxurakoa egiten duen edozein irudi. Teon
Izmirkoak zentzu orokorrean erabili zuen hitza zenbakiekin: beste bati erantsita, triange-
luak, karratuak edo poligonoak sortzen dituzten zenbakiei gnomon deritze (H). Irudian
EFGH paralelogramoaren EG diagonalaren inguruan LNGO paralelogramoa dago, horren osa-
garriak KLOF eta MHNL dira. Hirurok –LNGO, KLOF eta MHNL horiek– osatzen dute gnomon bat.
Euklidesek barne-erpinaren inguruko zirkulu-arkuen bidez adierazten zituen gnomonak.
Irudian, PQR gnomona dago.
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PROPOSIZIOAK74

1. PROPOSIZIOA

Baldin bi zuzen badaude eta horietako bat edozein segmentu kopurutan
mozten bada, bi zuzenek eratutako errektangelua zuzen ez-moztuak eta seg-
mentu bakoitzak eratutako errektangeluen berdina da75.

Izan bitez A, BC bi zuzen, eta motz bedi zoriz BC zuzena D, E puntuetan.
Nik diot ezen A, BC zuzenek eratutako errektangelua A, BD zuzenek eratutako

errektangelua gehi76 A, DE zuzenek eratutako errektangelua gehi A, EC zuzenek
eratutako errektangeluaren berdina dela77.

Bada, marraz bedi BF BCrekin angelu zuzenak eratuz B puntutik [I, 11]; eta
egin bedi BG Aren berdina [I, 3], eta marraz bedi G puntutik BCren paraleloa den
GH [I, 31], eta marraz bitez D, E, C puntuetatik BGren paraleloak diren DK, EL, CH

zuzenak.
Orduan, BH errektangelua BK, DL, EH errektangeluen berdina da. Baina BH A, BC

zuzenek eratutako errektangelua da, GB, BC zuzenek eratutakoa delako, eta BG

Aren berdina da; baina BK A, BD zuzenek eratutako errektangelua da, GB, BD zuze-
nek eratutakoa delako, eta BG Aren berdina da; eta DL A, DE zuzenek eratutako
errektangelua da, DK, hau da, BG [I, 34], Aren berdina delako. Eta, gainera, era
berean, EH A, EC zuzenek eratutako errektangelua da. Beraz, A, BC zuzenek eratu-

EUKLIDES: ELEMENTUAK166

74 Liburu honetako proposizioek bidea eman dute greziarren “aljebra geometrikoa”z
hitz egiteko. Izan ere, lehenengo hamar proposizioek beren baliokide aljebraikoa dute.

75 Adierazpen aljebraikoa: a (b + c + d + …) = ab + ac + ad + … Azpimarragarria da
Euklidesek ez zuela proposizio hau inoiz erabili. Baliteke Euklidesek frogabide geometri-
koei indarra eman nahi izatea, frogabide aljebraikoen aurrean. Irudian, BG = a, BD = b,
DE = c eta EC = d.

76 Euklidesek baturaren ideia kaì (kai, ‘eta’), metÅ (meta, ‘-(r)ekin’) edo plurala hutsa era-
biliz adierazi zuen. Nik “eta”, “gehi”, “-rekin batera” adierazpenak eta plurala erabiliko
ditut.

77 Jatorrizkoan, “eratutako errektangelu” hitzak ez dira beti agertzen; hala ere, nik tes-
tua argiago egiteko erabiliko ditut.
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tako errektangelua A, BD zuzenek eratutako errektangelua gehi A, DE zuzenek era-
tutako errektangelua gehi A, EC zuzenek eratutako errektangeluaren berdina da.

Ondorioz, baldin bi zuzen badaude eta horietako bat edozein segmentu
kopurutan mozten bada, bi zuzenek eratutako errektangelua zuzen ez-moztuak
eta segmentu bakoitzak eratutako errektangeluen berdina da.

Q. E. D.

2. PROPOSIZIOA78

Zuzen bat zoriz mozten bada, osoak eta segmentu bakoitzak eratutako errek-
tangeluak osoaren karratuaren berdinak dira79.

Motz bedi, bada, zoriz AB zuzena C puntuan.
Nik diot ezen AB, BC zuzenek eratutako errektangelua, BA, AC zuzenek eratu-

tako errektangeluarekin batera, ABren karratuaren berdina dela.
Bada, eraiki bedi ADEB karratua ABtik

[I, 46], eta marraz bedi C puntutik AD, BE bie-
tako baten paraleloa den CF zuzena [I, 31].

Orduan, AE errektangelua AF, CE errektan-
geluen berdina da. Baina AE ABren karratua
da; baina AF BA, AC zuzenek eratutako errek-
tangelua da, DA, AC zuzenek eratutakoa
delako, eta AD ABren berdina da; eta CE AB, BC

zuzenek eratutako errektangelua da, BE ABren
berdina delako.

Hortaz, BA, AC zuzenek eratutako errek-
tangelua, AB, BC zuzenek eratutakoarekin
batera, ABren karratuaren berdina da.

Ondorioz, zuzen bat zoriz mozten bada, osoak eta segmentu bakoitzak era-
tutako errektangeluak osoaren karratuaren berdinak dira.

Q. E. D.

3. PROPOSIZIOA

Zuzen bat zoriz mozten bada, zuzen osoak eta segmentuetako batek eratu-
tako errektangelua segmentuek eratutako errektangelua gehi lehen aipaturiko
segmentuaren karratuaren berdina da80.

Motz bedi, bada, zoriz AB zuzena C puntuan.
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78 Bigarren eta hirugarren proposizioak lehenengoaren kasu partikularrak dira.
Litekeena da Euklidesek banaturik eman izatea, gero zuzenean erabiltzeko hurrengo fro-
gabidetan. Proposizioak II Liburuan erabiltzen ez badira ere, XIII, 10. proposizioan eta IX,
15. proposizioan erabiliko dira, hurrenez hurren.

79 Eskuizkribu gehienetan singularrean dago (V). Adierazpen aljebraikoa: 
(a + b) a + (a + b) b = (a + b)2. Irudian, AB = a + b, AC = a eta CB = b.

80 Adierazpen aljebraikoa: (a + b) a = ab + a2. Irudian, AB = a + b, CB = a eta AC = b.
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Nik diot ezen AB, BC zuzenek eratutako errektangelua AC, CB zuzenek eratu-
tako errektangelua gehi BCren karratuaren berdina dela.

Bada, egin bedi CDEB karratua CBtik [I, 46]; eta luza bedi ED Fraino, eta marraz
bedi A puntutik CD, BE bietako baten paraleloa den AF zuzena [I, 31].

Orduan, AE errektangelua AD, CE

errektangeluen berdina da. Baina AE,
ordea, AB, BC zuzenek eratutako
errektangelua da, AB, BE zuzenek era-
tutakoa delako, eta BE BCren berdina
da; baina AD AC, CB zuzenek eratutako
errektangelua da, DC CBren berdina
delako; eta DB CBren karratua da.

Bada, AB, BC zuzenek eratutako
errektangelua AC, CB zuzenek eratu-
tako errektangelua gehi BCren karratuaren berdina da.

Ondorioz, zuzen bat zoriz mozten bada, zuzen osoak eta segmentuetako
batek eratutako errektangelua segmentuek eratutako errektangelua gehi lehen
aipaturiko segmentuaren karratuaren berdina da.

Q. E. D.

4. PROPOSIZIOA

Zuzen bat zoriz mozten bada, osoaren karratua segmentuen karratuak gehi
segmentuek eratutako errektangeluaren bikoitzaren berdina da81.

Motz bedi, bada, zoriz AB zuzena C puntuan.
Nik diot ezen ABren karratua AC, CB zuzenen karratuak gehi AC, CB zuzenek

eratutako errektangeluaren bikoitzaren berdina dela.
Bada, eraiki bedi ADEB karratua ABtik [I, 46]; eta marraz bedi BD; eta marraz

bedi Ctik AD, EB bi zuzenetako baten paraleloa den CF zuzena, eta marraz bedi
Gtik AB, DE bi zuzenen paraleloa den HK zuzena [I, 31].

Baina, CF ADren paraleloa denez
eta BDk ebaki dituenez, orduan CGB

kanpo-angelua aurkako ADB barne-
-angeluaren berdina da [I, 29]. Baina
ADB angelua ABD angeluaren berdina
da, BA aldea ere ADren berdina baita [I,
5]; hortaz, CGB angelua ere GBC ange-
luaren berdina da; hortaz, BC aldea ere
CG aldearen berdina da [I, 6]. Baina CB

GKren berdina da, eta CG KBren berdina
[I, 34]; hortaz, GK ere KBren berdina
da; beraz, CGKB ekilateroa da.

EUKLIDES: ELEMENTUAK168

81 Adierazpen aljebraikoa: (a + b)2 = a2 + b2 + 2ab. Irudian, AB = a + b, CB = a eta
AC = b.

A BC

F D E

A BC

D EF

G
H K



Nik diot, gero, ezen angeluzuzena ere badela.
Bada, CG BKren paraleloa denez, KBC, GCB angeluak bi angelu zuzenen berdi-

nak dira [I, 29]. Baina KBC zuzena da; hortaz, BCG angelua ere zuzena da; hor-
taz, aurkako CGK, GKB angeluak, halaber, zuzenak dira [I, 34]. Beraz, CGKB ange-
luzuzena da; baina frogatu da ekilateroa ere badela; hortaz, karratu bat da, eta
CBrena da.

Arrazoi beragatik, HF ere karratu bat da, eta HGrena da, hau da, ACrena [I, 34].
Hortaz, HF, KC karratuak AC, CB zuzenen karratuak dira. Eta, AG GEren berdina denez,
eta AG AC, CB zuzenek eratutako errektangelua denez, GC CBren berdina delako,
orduan GE ere AC, CB zuzenek eratutako errektangeluaren berdina da. Hortaz, AG, GE

errektangeluak AC, CB zuzenek eratutako errektangelua halako bi dira.
Baina HF, CK karratuak ere AC, CB zuzenen karratuak dira; hortaz, HF, CK, AG,

GE lauak AC, CB zuzenen karratuak gehi AC, CB zuzenek eratutako errektangelua-
ren bikoitzaren berdinak dira. Baina HF, CK, AG, GE lauak ADEB osoa dira, ABren
karratua dena. Hortaz, ABren karratua AC, CB zuzenen karratuak gehi AC, CB zuze-
nek eratutako errektangeluaren bikoitzaren berdina da.

Ondorioz, zuzen bat zoriz mozten bada, osoaren karratua segmentuen karra-
tuak gehi segmentuek eratutako errektangeluaren bikoitzaren berdina da.

Q. E. D.

5. PROPOSIZIOA

Zuzen bat segmentu berdin eta desberdinetan mozten bada, osoaren seg-
mentu desberdinek eratutako errektangelua, mozte-puntuen arteko zuzenaren
karratuarekin batera, erdiaren karratuaren berdina da82.

Motz bedi, bada, edozein AB zuzen segmentu berdinetan C puntuan, eta seg-
mentu desberdinetan D puntuan.

Nik diot ezen AD, DB zuzenek eratutako errektangelua, CDren karratuarekin
batera, CBren karratuaren berdina dela.

Bada, eraiki bedi CEFB karratua CBtik [I, 46], eta marraz bedi BE; marraz bedi
Dtik CE, BF bi zuzenetako baten paraleloa den DG zuzena; eta marraz bedi Htik,
berriz, AB, EF bi zuzenetako baten paraleloa den KM zuzena; eta marraz bedi Atik,
halaber, CL, BM bi zuzenetako baten paraleloa den AK zuzena [I, 31].

Eta, CH osagarria HF osagarriaren berdina denez [I, 43], erants bekie biei DM;
hortaz, CM osoa DF osoaren berdina da. Baina CM ALren berdina da, AC CBren ber-
dina baita [I, 36]; hortaz, AL ere DFren berdina da. Erants bekie biei CH; orduan,
AH osoa NOP gnomonaren berdina da83.
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82 Adierazpen aljebraikoa: edo (α + β) (α – β) + β2 = α2. 

Irudian, AD = a, DB = b, CD = eta CB = .

83 Jatorrizkoan, M letra bi lekutan agertzen da, KM zuzenean eta ΜΝΞ gnomonean.
Irudian, gnomona hiru letren eta lerro eten baten bidez adierazi da (H). Ingelesezko ber-
tsioari jarraiki, gnomonaren letrak aldatu ditut, NOP jarriz.
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Baina AH AD, DB zuzenek eratutako errektangelua da, DH DBren berdina
delako; orduan, NOP gnomona AD, DB zuzenek eratutako errektangeluaren ber-
dina da. Erants bekie biei LG, CDren karratuaren berdina dena; orduan, NOP gno-
mona gehi LG karratua AD, DB zuzenek eratutako errektangelua gehi CDren karra-
tuaren berdinak dira.

Baina NOP gnomona eta LG CEFB karratu osoa dira, CBren karratua dena; hor-
taz, AD, DB zuzenek eratutako errektangelua, CDren karratuarekin batera, CBren
karratuaren berdina da.

Ondorioz, zuzen bat segmentu berdin eta desberdinetan mozten bada, oso-
aren segmentu desberdinek eratutako errektangelua, mozte-puntuen arteko
zuzenaren karratuarekin batera, erdiaren karratuaren berdina da.

Q. E. D.

6. PROPOSIZIOA

Zuzen bat erdibitzen bada eta lerro zuzenean beste zuzen bat eransten
bazaio, osoak, erantsitakoarekin, eta erantsitakoak eratutako errektangelua,
erdiaren karratuarekin batera, erdiaz eta erantsitakoaz konposatutako zuzenaren
karratuaren berdina da84.

Erdibitu bedi, bada, AB zuzena C puntutik, eta erants bekio beste zuzen bat,
BD, lerro zuzenean.

Nik diot ezen AD, DB zuzenek eratutako errektangelua, CBren karratuarekin
batera, CDren karratuaren berdina dela.

Bada, eraiki bedi CEFD karratua CDtik [I, 46], eta marraz bedi DE; eta marraz
bedi B puntutik EC, DF bi zuzenetako baten paraleloa den BG zuzena, eta marraz
bedi H puntutik AB, EF bi zuzenetako baten paraleloa den KM zuzena; eta, gainera,
marraz bedi Atik CL, DM bi zuzenetako baten paraleloa den AK zuzena [I, 31].

Orduan, AC CBren berdina denez, AL ere CHren berdina da [I, 36]. Baina CH

HFren berdina da [I, 43]. Hortaz, AL ere HFren berdina da.

EUKLIDES: ELEMENTUAK170

84 Adierazpen aljebraikoa: (2a + b) b + a2 = (a + b)2 edo (α + β) (α – β) + α2 = β2.
Irudian, AB = 2a, BD = b, CB = a eta CD = a + b.
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Erants bekie biei CM; orduan, AM osoa NOP gnomonaren berdina da. Baina AM

AD, DB zuzenek eratutako errektangelua da, DM DBren berdina delako; hortaz,
NOP gnomona ere AD, DB zuzenek eratutako errektangeluaren berdina da.

Erants bekie biei LG, BCren karratuaren berdina dena; orduan, AD, DB zuzenek
eratutako errektangelua, CBren karratuarekin batera, NOP gnomona gehi LGren
berdina da. Baina NOP gnomona eta LG CEFD karratu osoa dira, CDren karratua
dena; hortaz, AD, DB zuzenek eratutako errektangelua, CBren karratuarekin
batera, CDren karratuaren berdina da.

Ondorioz, zuzen bat erdibitzen bada eta lerro zuzenean beste zuzen bat
eransten bazaio, osoak, erantsitakoarekin, eta erantsitakoak eratutako errektan-
gelua, erdiaren karratuarekin batera, erdiaz eta erantsitakoaz konposatutako
zuzenaren karratuaren berdina da.

Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Zuzen bat zoriz mozten bada, osoaren karratua eta segmentuetako batena,
batera harturik, osoak eta aipatu segmentuak eratutako errektangeluaren bikoi-
tza gehi gainerako segmentuaren karratuaren berdinak dira85.

Motz bedi, bada, zoriz AB zuzena C puntutik.
Nik diot ezen AB, BC zuzenen karratuak AB, BC zuzenek eratutako errektange-

luaren bikoitza gehi CAren karratuaren berdinak direla.
Bada, eraiki bedi ADEB karratua ABtik [I, 46], eta marraz bedi irudia. Bada, AG

GEren berdina denez [I, 43], erants bekie biei CF; orduan, AF osoa CE osoaren ber-
dina da. Hortaz, AF, CE errektangeluak AFren bikoitza dira.

Baina AF, CE errektangeluak KLM gnomona gehi CF karratuaren berdinak dira;
hortaz, KLM gnomona eta CF karratua AFren bikoitza dira. Baina AFren bikoitza AB,
BC zuzenek eratutako errektangelua halako bi ere bada, BF BCren berdina delako;
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85 Adierazpen aljebraikoa: (a + b)2 + a2 = 2(a + b) a + b2 edo α2 + β2 = 2αβ + (α – β)2.
Irudian, AB = a + b, BC = a eta AC = b.
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hortaz, KLM gnomona eta CF karratua AB, BC zuzenek eratutako errektangelua
halako bi dira.

Erants bekie biei DG, ACren karratua dena; orduan, KLM gnomona gehi BG, GD

karratuak AB, BC zuzenek eratutako errektangeluaren bikoitza gehi ACren karra-
tuaren berdinak dira. Baina KLM gnomona eta BG, GD karratuak ADEB karratu osoa
eta CF karratua dira, AB, BC zuzenen karratuak direnak; hortaz, AB, BC zuzenen
karratuak AB, BC zuzenek eratutako errektangeluaren bikoitza gehi ACren karra-
tuaren berdinak dira.

Ondorioz, zuzen bat zoriz mozten bada, osoaren karratua eta segmentue-
tako batena, batera harturik, osoak eta aipatu segmentuak eratutako errektange-
luaren bikoitza gehi gainerako segmentuaren karratuaren berdinak dira.

Q. E. D.

8. PROPOSIZIOA

Zuzen bat zoriz mozten bada, osoak eta segmentuetako batek eratutako
errektangeluaren laukoitza, gainerako segmentuaren karratuarekin batera, osotik
eta lehen aipaturiko segmentutik, zuzen bakar bezala harturik, eraikitako karra-
tuaren berdina da86.

Motz bedi, bada, zoriz AB zuzen bat C puntutik.
Nik diot ezen AB, BC zuzenek eratutako errektangeluaren laukoitza, ACren

karratuarekin batera, zuzen bakar bezala hartutako AB, BCtik eraikitako karratua-
ren berdina dela.

Bada, luza bedi BD lerro zuzenean [ABrekin], eta egin bedi BD CBren berdina;
eraiki bedi AEFD karratua ADtik [I, 46], eta marraz bedi irudia bi aldiz.

Bada, CB BDren berdina denez, eta CB, aldiz, GKren berdina denez, eta BD

KNren berdina, orduan GK ere KNren berdina da. Arrazoi beragatik, QR ere RPren
berdina da.

Eta, BC BDren berdina denez, eta GK KNren berdina, orduan CK ere KDren ber-
dina da, eta GR RNren berdina [I, 36]. Baina CK RNren berdina da, CP paralelogra-
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86 Adierazpen aljebraikoa: 4(a + b) a + b2 = [(a + b) + a]2 edo 4αβ + (α – β)2 = (α + β)2.
Irudian, AB = a + b, AC = b, CB = a eta BD = a.
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moaren osagarriak direlako [I, 43]; hortaz, KD ere GRren berdina da; beraz, DK,
CK, GR, RN lauak elkarren berdinak dira. Hortaz, lauak CKren laukoitza dira.

CB, berriz, BDren berdina denez, eta BD, aldiz, BKren berdina denez, hau da,
CGren berdina, baina, CB GKren berdina denez, hau da, GQren berdina, orduan
CG ere GQren berdina da. Eta, CG GQren berdina denez, eta QR RPren berdina,
orduan AG ere MQren berdina da, eta QL RFren berdina [I, 36].

Baina MQ QLren berdina da, ML paralelogramoaren osagarriak direlako [I, 43];
hortaz, AG ere RFren berdina da; beraz, AG, MQ, QL, RF lauak elkarren berdinak
dira. Hortaz, lauak AGren laukoitza dira.

Baina frogatu da CK, KD, GR, RN lauak ere CKren laukoitza direla; hortaz, STU

gnomona eratzen duten zortziak AKren laukoitza dira. Eta, AK AB, BD zuzenek era-
tutako errektangelua denez, BK BDren berdina delako, orduan AB, BD zuzenek era-
tutako errektangeluaren laukoitza AKren laukoitza da.

Baina frogatu da STU gnomona ere AKren laukoitza dela; hortaz, AB, BD zuze-
nek eratutako errektangeluaren laukoitza STU gnomonaren berdina da.

Erants bekie biei OH, ACren karratuaren berdina dena; orduan, AB, BD zuze-
nek eratutako errektangeluaren laukoitza, ACren karratuarekin batera, STU gno-
mona gehi OHren berdina da. Baina STU gnomona eta OH AEFD karratu osoa dira,
ADren karratua dena; beraz, AB, BD zuzenek eratutako errektangeluaren laukoi-
tza, ACren karratuarekin batera, ADren karratuaren berdina da.

Baina BD BCren berdina da; hortaz, AB, BC zuzenek eratutako errektangelua-
ren laukoitza, ACren karratuarekin batera, ADren karratuaren berdina da, hau da,
AB, BC zuzenetatik eraikitako karratuaren berdina, zuzen bakar bezala hartuta.

Ondorioz, zuzen bat zoriz mozten bada, osoak eta segmentuetako batek era-
tutako errektangeluaren laukoitza, gainerako segmentuaren karratuarekin batera,
osotik eta lehen aipaturiko segmentutik, zuzen bakar bezala harturik, eraikitako
karratuaren berdina da.

Q. E. D.
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9. PROPOSIZIOA

Zuzen bat segmentu berdin eta desberdinetan mozten bada, osoaren seg-
mentu desberdinen karratuak erdiaren karratua gehi mozte-puntuen arteko zuze-
naren karratuaren bikoitza dira87.

Motz bedi, bada, AB zuzen bat segmentu berdinetan C puntuan, eta segmentu
desberdinetan D puntuan.

Nik diot ezen AD, DB zuzenen karratuak AC, CD zuzenen karratuen bikoitza
direla.

Marraz bedi, bada, ABrekin angelu zuzenak eratzen dituen CE zuzena Ctik, eta
egin bedi CE zuzena AC, CB bakoitzaren berdina; eta marraz bitez EA, EB, eta
marraz bedi Dtik ECren paraleloa den DF, eta Ftik ABren paraleloa den FG, eta
marraz bedi AF.

Eta, AC CEren berdina denez, EAC angelua ere AEC angeluaren berdina da. Eta,
Cri dagokion angelua zuzena denez, gainerako EAC, AEC angeluak angelu zuzen
baten berdinak dira [I, 32]; eta berdinak dira; hortaz, CEA, CAE angeluetako bakoi-
tza angelu zuzen baten erdia da.

Arrazoi beragatik, CEB, EBC angeluetako bakoitza ere angelu zuzen baten
erdia da; hortaz, AEB angelu osoa zuzena da.

Eta, GEF angelua angelu zuzen baten erdia denez, eta EGF angelua zuzena
denez, aurkako ECB barne-angeluaren berdina delako [I, 29], orduan gainerako
EFG angelua angelu zuzen baten erdia da [I, 32]; hortaz, GEF angelua EFG ange-
luaren berdina da; hortaz, EG aldea ere GFren berdina da [I, 6].

Halaber, Bri dagokion angelua angelu zuzen baten erdia denez, eta FDB ange-
lua zuzena denez, aurkako ECB barne-angeluaren berdina ere badelako [I, 29],
orduan gainerako BFD angelua angelu zuzen baten erdia da [I, 32]; beraz, Bri
dagokion angelua DFB angeluaren berdina da; hortaz, FD aldea ere DB aldearen
berdina da [I, 6].

Eta, AC CEren berdina denez, ACren karratua ere CEren karratuaren berdina da;
hortaz, AC, CE zuzenen karratuak ACren karratuaren bikoitza dira.

Baina EAren karratua AC, CEren karratuen berdina da, ACE angelua zuzena
delako [I, 47]; hortaz, EAren karratua ACren karratuaren bikoitza da.

EG, berriz, GFren berdina denez, EGren karratua ere GFrenaren berdina da;
orduan, EG, GF zuzenen karratuak GFren karratuaren bikoitza dira. Baina EFren
karratua EG, GF zuzenen karratuen berdina da; hortaz, EFren karratua GFren karra-
tuaren bikoitza da.
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Baina GF CDren berdina da [I, 34]; hortaz, EFren karratua CDren karratuaren
bikoitza da. Baina EAren karratua ere ACren karratuaren bikoitza da; hortaz, AE, EF

zuzenen karratuak AC, CD zuzenen karratuen bikoitza dira.
Baina AFren karratua AE, EF zuzenen karratuen berdina da, AEF angelua zuzena

delako [I, 47]; hortaz, AFren karratua AC, CD zuzenen karratuen bikoitza da.
Baina AD, DF zuzenen karratuak AFren karratuaren berdinak dira, Dri dago-

kion angelua zuzena delako [I, 47]; beraz, AD, DF zuzenen karratuak AC, CD zuze-
nen karratuen bikoitza dira. Baina DF DBren berdina da; hortaz, AD, DB zuzenen
karratuak AC, CD zuzenen karratuen bikoitza dira.

Ondorioz, zuzen bat segmentu berdin eta desberdinetan mozten bada, oso-
aren segmentu desberdinen karratuak erdiaren karratua gehi mozte-puntuen
arteko zuzenaren karratuaren bikoitza dira.

Q. E. D.

10. PROPOSIZIOA

Zuzen bat erdibitzen bada eta lerro zuzenean beste zuzen bat eransten
bazaio, osoaren eta erantsitakoaren karratua eta erantsitakoaren karratua, batera
harturik, erdiaren karratua gehi erdiaz eta erantsitakoaz konposatutako zuzene-
tik, zuzen bakar bezala harturik, eraikitako karratuaren bikoitza dira88.

Erdibitu bedi, bada, AB zuzen bat Ctik, eta erants bekio BD beste zuzen bat
lerro zuzenean.

Nik diot ezen AD, DB zuzenen karratuak AC, CD zuzenen karratuen bikoitza
direla.

Bada, marraz bedi ABrekin angelu zuzenak eratzen dituen CE zuzena Ctik [I,
11], eta egin bedi AC, CB bakoitzaren berdina [I, 3]; eta marraz bitez EA, EB; eta
marraz bedi Etik ADren paraleloa den EF zuzena, eta marraz bedi Dtik CEren para-
leloa den FD zuzena [I, 31].
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Eta, EF zuzen batek EC, FD zuzen paraleloak ebaki dituenez, CEF, EFD angeluak
bi angelu zuzenen berdinak dira [I, 29]; hortaz, FEB, EFD angeluak bi angelu
zuzen baino txikiagoak dira. Baina bi angelu zuzen baino txikiagoak diren ange-
luetatik luzatutako zuzenek elkarrekin topo egiten dute [I, 5. post.]; hortaz, EB,
FD zuzenek, B, D puntuen noranzkoan luzaturik, elkarrekin topo egingo dute.
Luza bitez eta elkarrekin topo egin bezate G puntuan, eta marraz bedi AG.

Eta, AC CEren berdina denez, EAC angelua ere AEC angeluaren berdina da [I, 5];
eta, Cri dagokion angelua zuzena da; hortaz, EAC, AEC angeluetako bakoitza
angelu zuzen baten erdia da [I, 32].

Arrazoi beragatik, CEB, EBC angeluetako bakoitza angelu zuzen baten erdia
da; hortaz, AEB angelua zuzena da.

Eta, EBC angelua angelu zuzen baten erdia denez, DBG ere angelu zuzen
baten erdia da [I, 15]. Baina BDG angelua ere zuzena da, DCE angeluaren berdina
baita, txandakakoak direlako [I, 29]; hortaz, gainerako DGB angelua angelu
zuzen baten erdia da [I, 32]; beraz, DGB angelua DBG angeluaren berdina da; hor-
taz, BD aldea ere GD aldearen berdina da [I, 6].

EGF angelua, berriz, angelu zuzen baten erdia denez, eta Fri dagokion ange-
lua zuzena denez –aurkakoaren, Cri dagokionaren, berdina delako [I, 34]–,
orduan gainerako FEG angelua angelu zuzen baten erdia da [I, 32]; hortaz, EGF

angelua FEG angeluaren berdina da; hortaz, GF aldea ere EF aldearen berdina da
[I, 6].

Baina, ECren karratua CAren karratuaren berdina denez, EC, CA zuzenen karra-
tuak CAren karratuaren bikoitza dira. Baina EAren karratua EC, CAren karratuen
berdina da [I, 47]; hortaz, EAren karratua ACren karratuaren bikoitza da [1. n. k.].

FG, berriz, EFren berdina denez, FGren karratua ere FEren karratuaren berdina
da; orduan, GF, FEren karratuak EFren karratuaren bikoitza dira. Baina EGren karra-
tua GF, FE zuzenen karratuen berdina da [I, 47]; hortaz, EGren karratua EFren
karratuaren bikoitza da.

Eta EF CDren berdina da [I, 34]; hortaz, EGren karratua CDren karratuaren
bikoitza da. Baina frogatu da EAren karratua ere ACren karratuaren bikoitza dela;
hortaz, AE, EG zuzenen karratuak AC, CD zuzenen karratuen bikoitza dira.

Baina AGren karratua AE, EG zuzenen karratuen berdina da [I, 47]; hortaz,
AGren karratua AC, CD zuzenen karratuen bikoitza da. Baina AD, DG zuzenen
karratuak AGren karratuaren berdinak dira [I, 47]; hortaz, AD, DG zuzenen karra-
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tuak AC, CD zuzenen karratuen bikoitza dira. Baina DG DBren berdina da; beraz,
AD, DB zuzenen karratuak AC, CD zuzenen karratuen bikoitza dira.

Ondorioz, zuzen bat erdibitzen bada eta lerro zuzenean beste zuzen bat
eransten bazaio, osoaren eta erantsitakoaren karratua eta erantsitakoaren karra-
tua, batera harturik, erdiaren karratua gehi erdiaz eta erantsitakoaz konposatu-
tako zuzenetik, zuzen bakar bezala harturik, eraikitako karratuaren bikoitza dira.

Q. E. D.

11. PROPOSIZIOA

Moztu emandako zuzen bat halako moldez non osoak eta segmentuetako
batek eratutako errektangelua gainerako segmentuaren karratuaren berdina den.

Izan bedi AB emandako zuzena.
Bada, AB moztu behar da, halako moldez non osoak eta segmentuetako batek

eratutako errektangelua gainerako segmentuaren karratuaren berdina den.
Bada, eraiki bedi ABCD karratua ABtik [I, 46]; eta erdibitu bedi AC E puntutik,

eta marraz bedi BE; eta luza bedi CA Fraino, eta egin bedi EF BEren berdina; eta
eraiki bedi FH karratua AFtik, eta luza bedi GH Kraino.

Nik diot ezen AB moztua izan dela H puntuan, AB, BH zuzenek eratutako
errektangelua AHren karratuaren berdina egiteko moduan.

Bada, AC zuzena erdibitua izan denez Etik, eta FA erantsi zaionez, orduan CF,
FA zuzenek eratutako errektangelua, AEren karratuarekin batera, EFren karratuaren
berdina da [II, 6]. Baina EF EBren berdina da; hortaz, CF, FA zuzenek eratutako
errektangelua, AEren karratuarekin batera, EBren karratuaren berdina da.

Baina BA, AE zuzenen karratuak EBren karratuaren berdinak dira, Ari dagokion
angelua zuzena delako [I, 47]; hortaz, CF, FA zuzenek eratutako errektangelua,
AEren karratuarekin batera, BA, AE zuze-
nen karratuen berdina da.

Ken bekie biei AEren karratua; orduan,
CF, FA zuzenek eratutako gainerako errek-
tangelua ABren karratuaren berdina da.

Baina CF, FA zuzenek eratutako errek-
tangelua FK da, AF FGren berdina delako;
baina ABren karratua AD da; hortaz, FK

ADren berdina da.
Ken bekie biei AK; orduan, gainerako

FH HDren berdina da. Eta HD da AB, BH

zuzenek eratutako errektangelua, AB BDren
berdina delako; baina FH AHren karratua
da; hortaz, AB, BH zuzenek eratutako errek-
tangelua HAren karratuaren berdina da.

Ondorioz, emandako AB zuzena
moztua izan da H puntuan, AB, BH zuze-
nek eratutako errektangelua HAren karra-
tuaren berdina egiteko moduan.

Q. E. F.
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12. PROPOSIZIOA

Triangelu kamutsetan, angelu kamutsaren aurkako aldearen karratua angelu
kamutsa eratzen duten aldeen karratuak baino handiagoa da, angelu kamutsaren
aldeetako batek, perpendikularra erortzen den horrek, eta perpendikularrak
angelu kamutseraino moztutako kanpoko zuzenak eratutako errektangeluaren
bikoitzean.

Izan bedi ABC triangelu kamuts bat, BAC angelu kamutsa duena, eta marraz
bedi BD CA luzatuaren perpendikularra B puntutik.

Nik diot ezen BCren karratua BA, AC aldeen karratuak baino handiagoa dela,
CA, AD zuzenek eratutako errektangeluaren bikoitzean.

Bada, CD zuzena zoriz moztua izan
denez A puntuan, DCren karratua CA, AD

zuzenen karratuak gehi CA, AD zuzenek
eratutako errektangeluaren bikoitzaren
berdina da [II, 4].

Erants bekie biei DBren karratua;
orduan, CD, DB zuzenen karratuak CA, AD,
DB zuzenen karratuak gehi CA, AD zuze-
nek eratutako errektangeluaren bikoitza-
ren berdinak dira.

Baina CBren karratua CD, DB aldeen karratuen berdina da, Dri dagokion ange-
lua zuzena delako [I, 47]. Baina ABren karratua AD, DB aldeen karratuen berdina
da [I, 47]; hortaz, CBren karratua CA, AB aldeen karratuak gehi CA, AD zuzenek era-
tutako errektangeluaren bikoitzaren berdina da; hortaz, CBren karratua CA, AB

aldeen karratuak baino handiagoa da, CA, AD zuzenek eratutako errektangelua-
ren bikoitzean.

Ondorioz, triangelu kamutsetan, angelu kamutsaren aurkako aldearen karra-
tua angelu kamutsa eratzen duten aldeen karratuak baino handiagoa da, angelu
kamutsaren aldeetako batek, perpendikularra erortzen den horrek, eta perpendi-
kularrak angelu kamutseraino moztutako kanpoko zuzenak eratutako errektan-
geluaren bikoitzean.

Q. E. D.

13. PROPOSIZIOA

Triangelu zorrotzetan, angelu zorrotzaren aurkako aldearen karratua angelu
zorrotza eratzen duten aldeen karratuak baino txikiagoa da, angelu zorrotzaren
aldeetako batek, perpendikularra erortzen den horrek, eta perpendikularrak
angelu zorrotzeraino moztutako barneko zuzenak eratutako errektangeluaren
bikoitzean.

Izan bedi ABC triangelu bat, Bri dagokion angelua zorrotza duena, eta marraz
bedi AD BCren perpendikularra A puntutik.

Nik diot ezen ACren karratua CB, BA aldeen karratuak baino txikiagoa dela, CB,
BD zuzenek eratutako errektangeluaren bikoitzean.
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Bada, CB zoriz moztua izan denez D puntuan, CB, BD zuzenen karratuak CB,
BD zuzenek eratutako errektangeluaren bikoitza gehi DCren karratuaren berdinak
dira [II, 7].

Erants bekie biei DAren karratua;
orduan, CB, BD, DA zuzenen karratuak CB,
BD zuzenek eratutako errektangeluaren
bikoitza gehi AD, DC zuzenen karratuen
berdinak dira.

Baina ABren karratua BD, DA aldeen
karratuen berdina da, Dri dagokion ange-
lua zuzena delako [I, 47]; baina ACren
karratua AD, DC aldeen karratuen berdina
da; hortaz, CB, BA aldeen karratuak ACren
karratua gehi CB, BD zuzenek eratutako
errektangeluaren bikoitzaren berdinak
dira; hortaz, ACren karratua bakarrik CB, BA aldeen karratuak baino txikiagoa da,
CB, BD zuzenek eratutako errektangeluaren bikoitzean.

Ondorioz, triangelu zorrotzetan, angelu zorrotzaren aurkako aldearen karra-
tua angelu zorrotza eratzen duten aldeen karratuak baino txikiagoa da, angelu
zorrotzaren aldeetako batek, perpendikularra erortzen den horrek, eta perpendi-
kularrak angelu zorrotzeraino moztutako barneko zuzenak eratutako errektan-
geluaren bikoitzean.

Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Eraiki karratu bat, emandako irudi lerrozuzen baten berdina dena.

Izan bedi A emandako irudi lerrozuzena.
Bada, karratu bat eraiki behar da, A irudi lerrozuzenaren berdina izango

dena.
Eraiki bedi, bada, BD paralelogramo zuzena, A irudi lerrozuzenaren berdina

[I, 45].
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Orduan, BE EDren berdina bada, proposatua egin da, A irudi lerrozuzenaren
berdina den BD karratua eraiki delako.

Baina, ez bada, BE, ED zuzenetako bat handiagoa da. Izan bedi BE handiena,
eta luza bedi Fraino; eta egin bedi EF EDren berdina, eta erdibitu bedi BF G pun-
tuan. Eta egin bedi BHF zirkuluerdia zentrotzat G eta distantziatzat GB, GF zuze-
netako bat hartuz; eta luza bedi DE Hraino, eta marraz bedi GH.

Bada, BF zuzena moztua izan denez, segmentu berdinetan G puntuan eta
desberdinetan E puntuan, BE, EF zuzenek eratutako errektangelua, EGren karra-
tuarekin batera, GFren karratuaren berdina da [II, 5].

Baina GF GHren berdina da; hortaz, BE, EF zuzenek eratutako errektangelua,
GEren karratuarekin batera, GHren karratuaren berdina da.

Baina HE, EG zuzenen karratuak GHren karratuaren berdinak dira [I, 47]; hor-
taz, BE, EF zuzenek eratutako errektangelua, GEren karratuarekin batera, HE, EGren
karratuen berdina da.

Ken bekie biei GEren karratua; orduan, BE, EF zuzenek eratutako gainerako
errektangelua EHren karratuaren berdina da. Baina BE, EF zuzenek eratutako
errektangelua BD da, EF EDren berdina delako; hortaz, BD paralelogramoa HEren
karratuaren berdina da.

Baina BD A irudi lerrozuzenaren berdina da. Beraz, A ere EHtik era daitekeen
karratuaren berdina da.

Ondorioz, karratu bat eraiki da, EHtik era daitekeena, emandako A irudi lerro-
zuzenaren berdina dena.

Q. E. F.
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HIRUGARREN LIBURUA

DEFINIZIOAK

1. Zirkulu berdinak dira diametro berdinak dituztenak, edo erradio ber-
dinak dituztenak89.

2. Esaten da zuzen batek zirkulua ukitzen duela zirkuluarekin topo egin
eta, luzaturik, zirkulua ebakitzen ez duenean90.

3. Esaten da zirkuluek elkar ukitzen dutela elkarrekin topo egin eta elkar
ebakitzen ez dutenean.

4. Zirkulu batean, esaten da zuzenak zentrotik distantzia berera daudela
zentrotik horietara marraztutako perpendikularrak berdinak direnean.

5. Esaten da distantzia handiagora dagoela perpendikular handiagoa
dagokiona.

6. Zirkulu baten segmentu bat zuzen batek eta zirkulu baten zirkunfe-
rentzia91 batek eratutako irudia da.

7. Segmentu baten angelua zuzen batek eta zirkulu baten zirkunferen-
tzia batek eratutakoa da92.

8. Angelu bat segmentu batean honako hau da: segmentuaren zirkunfe-
rentzian puntu bat hartzen denean eta hortik zuzenak marrazten dire-

89 Egile askok uste dute hori ez dela definizioen artean sartu behar: batzuek (Tartaglia)
postulatu deitu zioten; beste batzuek (Playfair) axioma deitu zioten; eta beste batzuek
(Simson) teorema deitu zioten. (H) Ikusi 15. oin-oharra.

90 Euklidesek bereizi egin zituen ”ptesuai (haptesthai) eta ®fåptesuai (ephaptesthai)
hitzen esanahiak, lehena ‘topo egin’ eta bigarrena ‘ukitu’. Badaude, hala ere, salbuespen
batzuk, IV, 5. definizioa, adibidez. (H)

91 Zirkunferentziaren arku bati buruz ari da askotan. (P)
92 Definizio historikoa da, baina ez da gehiegi erabiliko: III, 16. proposizioan zirku-

luerdiaren angelua agertuko da. Heronek berak ez du definizio hau ematen; beraz, esan
daiteke aurreko testu-liburuen aztarna dela. (H)
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nean segmentuaren oinarria den zuzenaren muturretara, marraztu-
tako zuzenek eratzen duten angelua.

9. Angelua eratzen duten zuzenek zirkunferentzia bat ebakitzen dute-
nean, esaten da angelua horren gainean dagoela93.

10. Zirkulu baten sektore bat irudi hau da: zirkuluaren zentroan angelu
bat eraikitzen denean, angelua eratzen duten zuzenek eta horiek eba-
kitzen duten zirkunferentziak eratutakoa da.

11. Zirkulu-segmentu antzekoak dira angelu berdinak onartzen dituzte-
nak, edo horiek non angeluak elkarren berdinak diren.

PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Aurkitu emandako zirkulu baten zentroa.

Izan bedi ABC emandako zirkulua.
ABC zirkuluaren zentroa aurkitu behar da.
Marraz bedi zoriz AB zuzen bat horretan, eta erdibitu bedi D puntutik; eta

marraz bedi DC ABren perpendikularra Dtik, eta luza bedi Eraino; eta erdibitu bedi
CE F puntuan.

Nik diot ezen F dela ABC zirkuluaren
zentroa.

Demagun ez dela; orduan, ahal bada,
izan bedi G zentroa, eta marraz bitez GA,
GD, GB.

Baina, AD DBren berdina denez, eta
DG komuna denez, orduan AD, DG bi
aldeak GD, DB aldeen berdinak dira,
hurrenez hurren; eta GA oinarria GB oina-
rriaren berdina da, erradioak baitira; hor-
taz, ADG angelua GDB angeluaren berdina
da [I, 8].
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Baina, zuzen baten gainean altxatutako zuzenak ondoz ondoko angeluak
elkarren berdinak egiten dituenean, angelu berdinetako bakoitza zuzena da [I,
10. def.]; hortaz, GDB angelua zuzena da.

Baina FDB angelua ere zuzena da; hortaz, FDB angelua GDB angeluaren ber-
dina da, handiena txikienaren berdina; eta hori ezinezkoa da. Beraz, G ez da ABC

zirkuluaren zentroa.
Era berean frogatuko genuke beste ezein punturik ere ez dela, F izan ezik.
Ondorioz, F puntua da ABC zirkuluaren zentroa.

Porisma
Hortik argi dago, zirkulu batean, zuzen batek beste zuzen bat erdibitzen

badu, angelu zuzenak eratuz, zirkuluaren zentroa zuzen ebakitzailearen gai-
nean dagoela94.

Q. E. F.

2. PROPOSIZIOA

Zirkulu baten zirkunferentzian bi puntu hartzen badira zoriz, puntuak lotzen
dituen zuzena zirkuluaren barnean eroriko da.

Izan bedi ABC zirkulua, eta, horren zirkunferentziaren gainean, har bitez
zoriz A, B bi puntu.

Nik diot ezen Atik Braino marraztutako zuzena zirkuluaren barnean eroriko
dela.

Demagun horrela ez dela; orduan, ahal bada, kanpoan eror bedi, AEB bezala;
eta har bedi ABC zirkuluaren zentroa [III, 1], eta izan bedi D; eta marraz bitez DA,
DB, eta luza bedi DFE.

Bada, DA DBren berdina denez, DAE angelua ere DBE angeluaren berdina da
[I, 5].

Eta, DAE triangeluaren AEB alde bat
luzatua izan denez, DEB angelua DAE

angelua baino handiagoa da [I, 16].
Baina DAE angelua DBE angeluaren

berdina da; hortaz, DEB angelua DBE ange-
lua baino handiagoa da. Baina angelu
handienaren aurkako aldea handiena da
[I, 19]; orduan, DB DE baino handiagoa
da. Baina DB DFren berdina da; hortaz, DF

DE baino handiagoa da, txikiena han-
diena baino handiagoa; eta hori ezinez-
koa da.

Orduan, Atik Bra marraztutako zuzena ez da zirkulutik kanpoan eroriko.
Era berean frogatuko genuke zirkunferentzian bertan ere ez dela eroriko; hor-

taz, barnean eroriko da.
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Ondorioz, zirkulu baten zirkunferentzian bi puntu hartzen badira zoriz, pun-
tuak lotzen dituen zuzena zirkuluaren barnean eroriko da.

Q. E. D.

3. PROPOSIZIOA

Zirkulu batean, zentrotik marraztutako zuzen batek zentrotik marraztu ez
den beste zuzen bat erdibitzen badu, angelu zuzenak eratuz ebakiko du; eta,
angelu zuzenak eratuz ebakitzen badu, erdibitu egingo du.

Izan bedi ABC zirkulua, eta, horretan, zentrotik marraztu den CD zuzen batek
erdibitu beza zentrotik marraztu ez den AB beste zuzen bat F puntutik.

Nik diot ezen angelu zuzenak eratuz ebakitzen duela.
Har bedi, bada, ABC zirkuluaren zen-

troa, eta izan bedi E; eta marraz bitez EA,
EB.

Baina, AF FBren berdina denez, eta FE

komuna denez, orduan bi aldeak bi
aldeen berdinak dira; eta EA oinarria EB

oinarriaren berdina da; hortaz, AFE ange-
lua BFE angeluaren berdina da [I, 8].

Baina, zuzen baten gainean altxatu-
tako zuzen batek ondoz ondoko ange-
luak elkarren berdinak egiten dituenean,
angelu berdinetako bakoitza zuzena da
[I, 10. def.]; hortaz, AFE, BFE angeluetako
bakoitza zuzena da.

Beraz, CDk, zentrotik marraztua izan
denak zentrotik marraztu ez den AB erdi-
bituz, angelu zuzenak eratuz ere ebakitzen du.

Baina, orain, ebaki beza CDk AB angelu zuzenak eratuz.
Nik diot ezen erdibitu ere egiten duela, hau da, AF FBren berdina dela.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, EA EBren berdina denez, EAF angelua ere EBF

angeluaren berdina da [I, 5].
Baina AFE angelu zuzena BFE angelu zuzenaren berdina da; hortaz, EAF, EFB bi

triangelu dira, bi angelu bi angeluren berdinak dituztenak, eta alde bat alde
baten berdina, EF, bion komuna dena eta angelu berdinetako baten aurkakoa
dena; beraz, gainerako aldeak ere gainerako aldeen berdinak izango dituzte [I,
26]; bada, AF FBren berdina da.

Ondorioz, zirkulu batean, zentrotik marraztutako zuzen batek zentrotik
marraztu ez den beste zuzen bat erdibitzen badu, angelu zuzenak eratuz eba-
kiko du; eta, angelu zuzenak eratuz ebakitzen badu, erdibitu egingo du.

Q. E. D.
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4. PROPOSIZIOA

Zirkulu batean, zentrotik pasatzen ez diren bi zuzenek elkar ebakitzen
badute, ez dute elkar erdibitzen.

Izan bedi ABCD zirkulua, eta, horretan, zentrotik pasatzen ez diren AC, BD

zuzenek elkar ebaki bezate E puntuan.
Nik diot ezen ez dutela elkar erdibitzen.
Bada, ahal balitz, elkar erdibitu

bezate, AE ECren berdina izan dadin, eta
BE EDren berdina; eta har bedi ABCD zirku-
luaren zentroa [III, 1], eta izan bedi F; eta
marraz bedi FE.

Bada, zentrotik pasatzen den FE

zuzen batek zentrotik pasatzen ez den AC

beste zuzen bat erdibitzen duenez,
angelu zuzenak eratuz ere ebakitzen du
[III, 3]; hortaz, FEA angelua zuzena da. FE

zuzen batek, berriz, BD beste zuzen bat
erdibitzen duenez, angelu zuzenak era-
tuz ere ebakitzen du [III, 3]; hortaz, FEB

angelua zuzena da.
Baina frogatu da FEA angelua ere zuzena dela; beraz, FEA angelua FEB ange-

luaren berdina da, txikiena handienaren berdina; eta hori ezinezkoa da.
Hortaz, AC, BD zuzenek ez dute elkar erdibitzen.
Ondorioz, zirkulu batean, zentrotik pasatzen ez diren bi zuzenek elkar eba-

kitzen badute, ez dute elkar erdibitzen.
Q. E. D.

5. PROPOSIZIOA

Bi zirkuluk elkar ebakitzen badute, ez dute zentro bera izango.

Elkar ebaki bezate, bada, ABC, CDG

zirkuluek B, C puntuetan.
Nik diot ezen ez dutela zentro bera

izango.
Bada, ahal bada, izan bedi E hori; eta

marraz bedi EC, eta marraz bedi zoriz EFG.
Baina, E puntua ABC zirkuluaren zen-

troa denez, EC EFren berdina da [I, 15.
def.]. E puntua, berriz, CDG zirkuluaren
zentroa denez, EC EGren berdina da.

Baina frogatu da EC EFren berdina
dela; hortaz, EF ere EGren berdina da, txi-
kiena handienaren berdina; eta hori ezi-
nezkoa da.
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Hortaz, E puntua ez da ABC, CDG zirkuluen zentroa.
Ondorioz, bi zirkuluk elkar ebakitzen badute, ez dute zentro bera izango.

Q. E. D.

6. PROPOSIZIOA

Bi zirkuluk elkar ukitzen badute, ez dute zentro bera izango.

Elkar uki bezate, bada, ABC, CDE zirkuluek C puntuan.
Nik diot ezen ez dutela zentro bera izango.
Bada, ahal bada, izan bedi F hori; eta marraz bedi FC, eta marraz bedi zoriz

FEB.
Bada, F puntua ABC zirkuluaren zen-

troa denez, FC FBren berdina da. F puntua,
berriz, CDE zirkuluaren zentroa denez, FC

FEren berdina da.
Baina frogatu da FC FBren berdina

dela; hortaz, FE ere FBren berdina da, txi-
kiena handienaren berdina; eta hori ezi-
nezkoa da.

Hortaz, F puntua ez da ABC, CDE zir-
kuluen zentroa.

Ondorioz, bi zirkuluk elkar ukitzen
badute, ez dute zentro bera izango.

Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Zirkulu baten diametroan zirkuluaren zentroa ez den puntu bat hartzen bada
eta puntutik zirkuluraino zuzen batzuk erortzen badira, handiena zentroa dago-
enekoa izango da, eta txikiena diametroaren gainerakoa, eta gainerakoetatik
zentrotik pasatzen den zuzenetik gertuena beti da handiagoa urrunena baino,
eta puntutik zirkulura bi zuzen berdin bakarrik eroriko dira, txikienaren alde
batean eta bestean.

Izan bedi ABCD zirkulua, eta izan bedi AD horren diametro bat; eta har
bedi F puntu bat ADren gainean, zirkuluaren zentroa ez dena; eta izan bedi E
zirkuluaren zentroa; eta eror bitez FB, FC, FG zuzen batzuk Ftik ABCD zirkulu-
raino.

Nik diot ezen handiena FA dela, txikiena FD, eta gainerakoetatik FB FC baino
handiagoa dela, eta FC FG baino handiagoa.

Marraz bitez, bada, BE, CE, GE.
Eta, triangelu orotan, bi alde gainerakoa baino handiagoak direnez [I, 20], EB,

EF aldeak BF baino handiagoak dira. Baina AE BEren berdina da; hortaz, AF BF baino
handiagoa da.
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BE, berriz, CEren berdina denez, eta FE komuna denez, orduan BE, EF bi aldeak
CE, EF bi aldeen berdinak dira. Baina BEF angelua ere CEF angelua baino handia-
goa da; beraz, BF oinarria CF oinarria baino handiagoa da [I, 24].

Arrazoi beragatik, CF ere FG baino handiagoa da.
GF, FE, berriz, EG baino handiagoak direnez, eta EG EDren berdina denez,

orduan GF, FE aldeak ED baino handiagoak dira. Ken bekie biei EF; orduan, gai-
nerako GF gainerako FD baino handiagoa da.

Hortaz, FA da handiena, eta FD txikiena, eta FB FC baino handiagoa da, eta FC

FG baino handiagoa.
Nik diot, ere, ezen bi zuzen berdin bakarrik eroriko direla F puntutik ABCD

zirkulura, FD txikienaren alde batean eta bestean.
Eraiki bedi, bada, FEH angelua, GEF angeluaren berdina, EF zuzenaren gainean

eta horren E puntuan [I, 23]; eta marraz bedi FH.
Bada, GE EHren berdina denez, eta EF komuna denez, orduan GE, EF bi aldeak

HE, EF bi aldeen berdinak dira; eta GEF angelua HEF angeluaren berdina da; hor-
taz, FG oinarria FH oinarriaren berdina da [I, 4].

Nik diot ezen ez dela eroriko FGren berdina den beste zuzen bat F puntutik
zirkulura.

Bada, ahal balitz, eror bedi FK.
Baina, FK FGren berdina denez, eta FH, aldiz, FGren berdina, orduan FK ere

FHren berdina da, zentrotik pasatzen den zuzenetik gertuena urrunenaren ber-
dina; eta hori ezinezkoa da.

Beraz, ezin izango da erori GFren berdina den beste zuzen bat F puntutik zir-
kulura. Hortaz, bat bakarrik.

Ondorioz, zirkulu baten diametroan, zirkuluaren zentroa ez den puntu bat
hartzen bada eta puntutik zirkuluraino zuzen batzuk erortzen badira, handiena
zentroa dagoenekoa izango da, eta txikiena diametroaren gainerakoa, eta gaine-
rakoetatik zentrotik pasatzen den zuzenetik gertuena beti da handiagoa urru-
nena baino, eta puntutik zirkulura bi zuzen berdin bakarrik eroriko dira, txikie-
naren alde batean eta bestean.

Q. E. D.
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8. PROPOSIZIOA

Zirkulu batetik kanpo puntu bat hartzen bada eta puntutik zirkulura zuzen
batzuk marrazten badira, horietako bat zentrotik pasatuz eta gainerakoak zoriz,
zirkunferentziaren zati ahurrean erortzen diren zuzenetatik handiena zentrotik
pasatzen dena da, eta gainerakoetatik zentrotik pasatzen den zuzenetik gertuena
beti da handiagoa urrunena baino; baina zirkunferentziaren zati ganbilean eror-
tzen direnetatik txikiena puntuaren eta diametroaren artean dagoena da, eta gai-
nerakoetatik txikienetik gertuena beti da txikiagoa urrunena baino; eta bi zuzen
berdin bakarrik eroriko dira puntutik zirkulura, txikienaren alde batean eta bes-
tean.

Izan bedi ABC zirkulua, eta har bedi D puntu bat ABCtik kanpo; eta hortik
marraz bitez DA, DE, DF, DC zuzen batzuk, eta izan bedi DA zentrotik pasatzen
dena.

Nik diot ezen AEFC zirkunferentziaren zati ahurrean erortzen diren zuzeneta-
tik DA, zentrotik pasatzen dena, dela handiena, eta DE DF baino handiagoa dela,
eta DF DC baino handiagoa; baina HLKG zirkunferentziaren zati ganbilean eror-
tzen diren zuzenetatik DG, puntuaren eta AG diametroaren artean dagoena, da
txikiena, eta DG txikienetik gertuena beti da txikiagoa urrunena baino, DK DL

baino txikiagoa, eta DL DH baino txikiagoa.
Har bedi, bada, ABC zirkuluaren zentroa [III, 1], eta izan bedi M; eta marraz

bitez ME, MF, MC, MK, ML, MH.
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Eta, AM EMren berdina denez, erants bekie biei MD; orduan, AD zuzena EM,
MDren berdina da. Baina EM, MD zuzenak ED baino handiagoak dira [I, 20];
orduan, AD ere ED baino handiagoa da.

ME, berriz, MFren berdina denez, eta MD komuna denez, orduan EM, MD zuze-
nak FM, MDren berdinak dira; eta EMD angelua FMD angelua baino handiagoa da;
hortaz, ED oinarria FD oinarria baino handiagoa da [I, 24].

Antzeko eran frogatuko genuke FD ere CD baino handiagoa dela; hortaz, DA

da handiena, eta DE, aldiz, DF baino handiagoa da, eta DF DC baino handiagoa.
Eta, MK, KD zuzenak MD baino handiagoak direnez [I, 20], eta MG, aldiz,

MKren berdina denez, orduan gainerako KD gainerako GD baino handiagoa da;
hortaz, GD KD baino txikiagoa da.

Eta, MLD triangeluaren MD aldeetako baten gainean, haren barnean elkarrekin
topo egiten duten MK, KD bi zuzen eraiki direnez, MK, KD zuzenak ML, LD baino
txikiagoak dira [I, 21]; baina MK MLren berdina da; hortaz, gainerako DK gaine-
rako DL baino txikiagoa da.

Antzeko eran frogatuko genuke DL ere DH baino txikiagoa dela; hortaz, DG da
txikiena, eta DK, aldiz, DL baino txikiagoa da, eta DL DH baino txikiagoa.

Nik diot, ere, ezen bi zuzen berdin bakarrik eroriko direla D puntutik zirku-
lura, DG txikienaren alde batean eta bestean.

Eraiki bedi DMB angelua, KMD angeluaren berdina, MD zuzenean eta horren M
puntuan; eta marraz bedi DB.

Eta, MK MBren berdina denez, eta MD komuna denez, orduan KM, MD bi aldeak
BM, MD bi aldeen berdinak dira, hurrenez hurren; eta KMD angelua BMD angelua-
ren berdina da; hortaz, DK oinarria DB oinarriaren berdina da [I, 4].

Nik diot ezen ez dela eroriko DKren berdina den beste zuzen bat D puntutik
zirkuluraino.

Bada, ahal balitz, eror bedi eta izan bedi DN. Bada, DK DNren berdina denez,
eta DK, aldiz, DBren berdina denez, orduan DB ere DNren berdina da, DG txikie-
netik gertuena urrunenaren berdina; eta hori ezinezkoa dela frogatu da.

Hortaz, ez dira eroriko bi zuzen berdin baino gehiago D puntutik ABC zirku-
luraino, DG txikienaren alde batean eta bestean.

Ondorioz, zirkulu batetik kanpo puntu bat hartzen bada eta puntutik zirku-
lura zuzen batzuk marrazten badira, horietako bat zentrotik pasatuz eta gaine-
rakoak zoriz, zirkunferentziaren zati ahurrean erortzen diren zuzenetatik han-
diena zentrotik pasatzen dena da, eta gainerakoetatik zentrotik pasatzen den
zuzenetik gertuena beti da handiagoa urrunena baino; baina zirkunferentziaren
zati ganbilean erortzen diren zuzenetatik txikiena puntuaren eta diametroaren
artean dagoena da, eta gainerakoetatik txikienetik gertuena beti da txikiagoa
urrunena baino; eta bi zuzen berdin bakarrik eroriko dira puntutik zirkulura, txi-
kienaren alde batean eta bestean.

Q. E. D.

9. PROPOSIZIOA

Zirkulu baten barnean puntu bat hartzen bada eta puntutik zirkulura bi
zuzen berdin baino gehiago erortzen badira, hartutako puntua zirkuluaren zen-
troa da.
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Izan bedi ABC zirkulua, eta D puntu bat horren barnean; eta eror bitez bi
zuzen berdin baino gehiago, DA, DB, DC, Dtik ABC zirkuluraino.

Nik diot ezen D puntua dela ABC zirkuluaren zentroa.
Marraz bitez, bada, AB, BC, eta erdi-

bitu bitez E, F puntuetatik; eta, ED, FD

marrazturik, luza bitez G, K, H, L puntue-
taraino.

Orduan, AE EBren berdina denez, eta
ED komuna denez, orduan AE, ED bi
aldeak BE, ED bi aldeen berdinak dira; eta
DA oinarria DB oinarriaren berdina da;
hortaz, AED angelua BED angeluaren ber-
dina da [I, 8]. Beraz, AED, BED angelue-
tako bakoitza zuzena da [I, 10. def.];
bada, GKk erdibitzen du AB, angelu zuze-
nak eratuz.

Eta, zirkulu batean, zuzen batek beste
zuzen bat erdibitzen badu, angelu zuzenak eratuz, zirkuluaren zentroa zuzen
ebakitzailearen gainean dago [III, 1, por.]; orduan, zirkuluaren zentroa GKn dago.

Arrazoi beragatik, ABC zirkuluaren zentroa HLn ere badago.
Eta GK, HL zuzenek ez dute beste puntu komunik, D puntua baino; hortaz, D

puntua da ABC zirkuluaren zentroa.
Ondorioz, zirkulu baten barnean puntu bat hartzen bada eta puntutik zirku-

lura bi zuzen berdin baino gehiago erortzen badira, hartutako puntua zirkulua-
ren zentroa da.

Q. E. D.

10. PROPOSIZIOA

Zirkulu95 batek ez du beste zirkulu bat ebakitzen bi puntutan baino gehia-
gotan.

Bada, ahal balitz, ebaki beza
ABC zirkuluak DEF zirkulua bi puntu-
tan baino gehiagotan: B, G, F, H; eta,
BH, BG marrazturik, erdibitu bitez K,
L puntuetan; eta marraz bitez KC, LM

zuzenak K, L puntuetatik, BH, BG

zuzenekin angelu zuzenak eratuz,
eta luza bitez A, E puntuetaraino.

Bada, ABC zirkuluan, AC zuzen
batek BH beste zuzen bat erdibitzen
duenez, angelu zuzenak eratuz, ABC

zirkuluaren zentroa ACn dago [III, 1,
por.]. ABC zirkulu berean, berriz, NO
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zuzen batek BG beste zuzen bat erdibitzen duenez, angelu zuzenak eratuz, ABC

zirkuluaren zentroa NOn dago.
Baina frogatu da ACn ere badagoela, eta AC, NO zuzenek ez dute elkarrekin

topo egiten inongo puntutan, P puntuan izan ezik; hortaz, P puntua da ABC zir-
kuluaren zentroa.

Era berean frogatuko genuke P ere badela DEF zirkuluaren zentroa; hortaz, P

puntu bera da elkar ebakitzen duten ABC, DEF bi zirkuluen zentroa; eta hori ezi-
nezkoa da [III, 5].

Ondorioz, zirkulu batek ez du beste zirkulu bat ebakitzen bi puntutan baino
gehiagotan.

Q. E. D.

11. PROPOSIZIOA

Bi zirkuluk elkar ukitzen badute barnetik, eta horien zentroak hartzen badira,
horien zentroak lotzen dituen zuzena, luzaturik, zirkuluen ukitze-puntuaren96

gainean eroriko da.

Elkar uki bezate, bada, ABC, ADE zirkuluek barnetik A puntuan, eta har bedi
ABC zirkuluaren F zentroa, eta ADE zirkuluaren G zentroa.

Nik diot ezen Gtik Fra marraztutako zuzena, luzaturik, Aren gainean eroriko
dela.

Demagun horrela ez dela;
orduan, ahal bada, eror bedi FGH

bezala; eta marraz bitez AF, AG.
Bada, AG, GF zuzenak FA, hau da,

FH, baino handiagoak direnez, ken
bekio bakoitzari FG; orduan, gaine-
rako AG GH baino handiagoa da.

Baina AG GDren berdina da; hor-
taz, GD ere GH baino handiagoa da,
txikiena handiena baino handiagoa;
eta hori ezinezkoa da.

Beraz, Ftik Gra marraztutako
zuzena ez da kanpoan eroriko; hor-
taz, A ukitze-puntuaren gainean ero-
riko da.

Ondorioz, bi zirkuluk elkar ukitzen badute barnetik, horien zentroak lotzen
dituen zuzena zirkuluen ukitze-puntuaren gainean eroriko da.

Q. E. D.
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12. PROPOSIZIOA97

Bi zirkuluk elkar ukitzen badute kanpotik, horien zentroak lotzen dituen
zuzena zirkuluen ukitze-puntuan zehar pasatuko da.

Elkar uki bezate, bada, ABC, ADE zirkuluek kanpotik A puntuan; eta har bedi
ABC zirkuluaren F zentroa, eta ADE zirkuluaren G zentroa.

Nik diot ezen Ftik Gra marraztutako zuzena A ukitze-puntutik pasatuko dela.

Demagun horrela ez dela; orduan, ahal bada, pasa bedi FCDG bezala, eta
marraz bitez AF, AG.

Bada, F puntua ABC zirkuluaren zentroa denez, FA FCren berdina da.
Bestalde, G puntua ADE zirkuluaren zentroa denez, GA GDren berdina da.
Baina frogatu da FA ere FCren berdina dela; hortaz, FA, AG zuzenak FC, GDren

berdinak dira; hortaz, FG osoa FA, AG baino handiagoa da, baina baita txikiagoa
ere [I, 20]; eta hori ezinezkoa da.

Hortaz, ezinezkoa da Ftik Gra marraztutako zuzena A ukitze-puntutik ez
pasatzea; beraz, horretan zehar pasatuko da.

Ondorioz, bi zirkuluk elkar ukitzen badute kanpotik, horien zentroak lotzen
dituen zuzena zirkuluen ukitze-puntuan zehar pasatuko da.

Q. E. D.

13. PROPOSIZIOA

Zirkulu batek ez du beste zirkulu bat ukitzen puntu batean baino gehiagotan,
dela barnetik dela kanpotik.

EUKLIDES: ELEMENTUAK192

97 Heronek dio, III, 11. proposizioan: “Euklidesek suposatu zuen bi zirkuluek barnetik
ukitzen dutela elkar, kasu horri egokitu zion proposizioa eta ikusten zena frogatu zuen.
Baina nik erakutsiko dut nola frogatzen den kanpotik ukitzen dutenean elkar.” Heathek dio
litekeena dela Teonek (edo beste batek) Heronen frogapbidea erantsi izatea eta 12. propo-
sizio modura jarri izatea (H). Itardek ere susmo bera du (P).
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Bada, ahal bada, uki beza ABCD98 zirkuluak EBFD zirkulua, lehendabizi bar-
netik, puntu batean baino gehiagotan, hots, D, B puntuetan.

Eta har bedi ABCD zirkuluaren G zentroa, eta EBFDren H zentroa.
Orduan, Gtik Hra marraztutako zuzena B, D puntuen gainean eroriko da [III,

11]. Eror bedi BGHD zuzena bezala.
Eta, G puntua ABCD zirkuluaren zentroa denez, BG GDren berdina da; orduan,

BG HD baino handiagoa da; hortaz, BH HD baino askoz handiagoa da.
Bestalde, H puntua EBFD zirkuluaren zentroa denez, BH HDren berdina da;

baina frogatu da hori baino askoz handiagoa ere badela; eta hori ezinezkoa da.
Hortaz, zirkulu batek ez du beste zirkulu bat barnetik ukitzen puntu batean

baino gehiagotan.
Nik diot, gainera, ezen kanpotik ere ez duela ukitzen.
Bada, ahal bada, uki beza ACK zirkuluak ABCD zirkulua kanpotik puntu batean

baino gehiagotan, hots, A, C puntuetan; eta marraz bedi AC.
Bada, ABCD, ACK zirkuluen zirkunferentzietan, A, C bi puntu hartu direnez

zoriz, puntuak lotzen dituen zuzena bakoitzaren barnean eroriko da [III, 2].
Baina ABCD zirkuluaren barnean eta ACKtik kanpo erori da [III, 3. def.]; eta hori
absurdoa da.

Hortaz, zirkulu batek ez du beste zirkulu bat ukitzen kanpotik puntu batean
baino gehiagotan. Baina frogatu da barnetik ere ez duela ukitzen.

Ondorioz, zirkulu batek ez du beste zirkulu bat ukitzen puntu batean baino
gehiagotan, dela barnetik dela kanpotik.

Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Zirkulu batean, zuzen berdinak zentrotik distantzia berera daude, eta zen-
trotik distantzia berera daudenak elkarren berdinak dira.

Izan bedi ABCD zirkulua, eta, horretan, izan bitez berdinak AB, CD zuzenak.
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Nik diot ezen AB, CD zentrotik distantzia berera daudela.
Har bedi, bada, ABCD zirkuluaren zentroa [III, 1], eta izan bedi E; eta

marraz bitez EF, EG zuzenak AB, CD zuzenen perpendikularrak Etik, eta marraz
bitez AE, EC.

Eta, zentrotik pasatzen den zuzen
batek, EFk, zentrotik pasatzen ez den
beste zuzen bat, AB, angelu zuzenak era-
tuz ebakitzen duenez, erdibitu ere egiten
du [III, 3]. Hortaz, AF FBren berdina da;
beraz, AB AFren bikoitza da.

Arrazoi beragatik, CD ere CGren bikoi-
tza da. Halaber, AB CDren berdina da;
hortaz, AF ere CGren berdina da.

Eta, AE ECren berdina denez, AEren
karratua ere ECren karratuaren berdina
da. Baina AF, EF zuzenen karratuak AEren
karratuaren berdinak dira, Fri dagokion
angelua zuzena delako; eta EG, GC zuze-
nen karratuak ECren karratuaren berdinak dira, Gri dagokion angelua zuzena
delako [I, 47]; hortaz, AF, FE zuzenen karratuak CG, GE zuzenen karratuen berdi-
nak dira; horietatik, AFren karratua CGren karratuaren berdina da, AF CGren ber-
dina delako; beraz, gainerako FEren karratua EGren karratuaren berdina da; bada,
EF EGren berdina da.

Baina, zirkulu batean, esaten da bi zuzen zentrotik distantzia berera daudela,
zentrotik horietara marraztutako perpendikularrak berdinak direnean [III, 4.
def.]; hortaz, AB, CD zentrotik distantzia berera daude.

Baina, orain, egon bitez AB, CD zuzenak zentrotik distantzia berera, hau da,
izan bedi EF EGren berdina.

Nik diot ezen AB ere CDren berdina dela.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, antzeko eran frogatuko genuke AB AFren

bikoitza dela, eta CD CGren bikoitza.
Eta, AE CEren berdina denez, AEren karratua CEren karratuaren berdina da.

Baina EF, FA zuzenen karratuak AEren karratuaren berdinak dira, eta EG, GC zuze-
nen karratuak CEren karratuaren berdinak dira [I, 47]. Hortaz, EF, FA zuzenen
karratuak EG, GC zuzenen karratuen berdinak dira; horietatik EFren karratua EGren
karratuaren berdina da, EF EGren berdina delako; beraz, gainerako AFren karratua
CGren karratuaren berdina da; bada, AF CGren berdina da. Eta AB AFren bikoitza
da, eta CD CGren bikoitza; hortaz AB CDren berdina da.

Ondorioz, zirkulu batean, zuzen berdinak zentrotik distantzia berera daude,
eta zentrotik distantzia berera daudenak elkarren berdinak dira.

Q. E. D.

15. PROPOSIZIOA

Zirkulu batean, diametroa da zuzen handiena, eta, gainerakoetatik, zentrotik
gertuena beti da handiagoa urrunena baino.

EUKLIDES: ELEMENTUAK194
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Izan bedi ABCD zirkulua, eta izan bedi AD horren diametroa, eta E zentroa; eta
izan bedi BC AD diametrotik99 gertuena, eta FG urrunena.

Nik diot ezen AD dela handiena, eta BC FG baino handiagoa dela.
Marraz bitez, bada, EH, EK zuzenak BC, FG zuzenen perpendikularrak E zen-

trotik.
Eta, BC zentrotik gertuago dagoenez, eta FG urrunago, orduan EK EH baino

handiagoa da [III, 5. def.].
Egin bedi EL EHren berdina; eta marraz bedi LM EKrekin angelu zuzenak era-

tuz Ltik, eta luza bedi Nraino; eta marraz bitez ME, EN, FE, EG.
Eta, EH ELren berdina denez, BC ere MNren berdina da [III, 14]. AE, berriz,

EMren berdina denez, eta ED ENren berdina, orduan AD ME, EN zuzenen berdina
da. Baina ME, EN zuzenak MN baino handiagoak dira [I, 20], eta MN BCren berdina
da; hortaz, AD BC baino handiagoa da.

Eta, ME, EN bi aldeak FE, EG bi aldeen berdinak direnez, eta MEN angelua FEG

angelua baino handiagoa denez, orduan MN oinarria FG oinarria baino handia-
goa da [I, 24]. Baina frogatu da MN BCren berdina dela.

Hortaz, handiena AD diametroa da, eta BC FG baino handiagoa da.
Ondorioz, zirkulu batean, diametroa da zuzen handiena, eta, gainerakoeta-

tik, zentrotik gertuena beti da handiagoa urrunena baino.
Q. E. D.

16. PROPOSIZIOA

Zirkulu baten diametroaren muturretik angelu zuzenak eratuz marraztutako
zuzena zirkulutik kanpo eroriko da, eta ez da beste zuzen bat jarriko zuzenaren
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eta zirkunferentziaren arteko espazioan; eta zirkuluerdiaren angelua handiagoa
da, eta gainerako angelua txikiagoa, edozein angelu lerrozuzen zorrotz baino.

Izan bedi ABC zirkulua D zentroaren eta AB diametroaren inguruan.
Nik diot ezen A muturretik ABrekin angelu zuzenak eratuz marraztutako

zuzena zirkulutik kanpo eroriko dela.

Bada, demagun erortzen ez dela; orduan, ahal bada, barnean eror bedi CA

bezala, eta marraz bedi DC.
DA DCren berdina denez, DAC angelua ere ACD angeluaren berdina da [I, 5].
Baina DAC angelua zuzena da; hortaz, ACD angelua ere zuzena da; orduan,

ACD triangeluaren DAC, ACD bi angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira; eta hori
ezinezkoa da [I, 17].

Hortaz, A muturretik BArekin angelu zuzenak eratuz marraztutako zuzena ez
da zirkuluaren barnean eroriko.

Antzeko eran frogatuko genuke zirkunferentzian ere ez dela eroriko; hortaz,
zirkulutik kanpo eroriko da.

Eror bedi AE bezala.
Nik diot, gainera, ezen AE zuzenaren eta CHA zirkunferentziaren arteko espa-

zioan ez dela beste zuzen bat jarriko.
Bada, ahal bada, jar bedi FA bezala; eta marraz bedi DG FAren perpendikula-

rra D puntutik.
Eta, AGD angelua zuzena denez, eta DAG angelua angelu zuzen bat baino txi-

kiagoa denez, orduan AD DG baino handiagoa da [I, 19]. Baina DA DHren berdina
da; orduan, DH DG baino handiagoa da, txikiena handiena baino handiagoa; eta
hori ezinezkoa da.

Hortaz, zuzenaren eta zirkunferentziaren arteko espazioan ez da beste
zuzen bat jarriko.
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Nik diot, ere, ezen zirkuluerdiaren angelua, BA zuzenak eta CHA zirkunferen-
tziak eratutakoa, edozein angelu lerrozuzen zorrotz baino handiagoa dela, eta
gainerako angelua, CHA zirkunferentziak eta AE zuzenak eratutakoa100, edozein
angelu lerrozuzen zorrotz baino txikiagoa dela.

Bada, angelu lerrozuzen bat BA zuzenak eta CHA zirkunferentziak eratutako
angelua baino handiagoa bada, baina CHA zirkunferentziak eta AE zuzenak era-
tutakoa baino txikiagoa, CHA zirkunferentziaren eta AE zuzenaren arteko espa-
zioan zuzen bat jarriko da, zuzenek eratutako angelua BA zuzenak eta CHA zir-
kunferentziak eratutakoa baino handiagoa egingo duena, eta CHA zirkunferen-
tziak eta AE zuzenak eratutakoa baino txikiagoa101.

Baina ez da bitartean jartzen; hortaz, zuzenek eratutako angelu zorrotza ez
da izango BA zuzenak eta CHA zirkunferentziak eratutako angelua baino handia-
goa, ezta CHA zirkunferentziak eta AE zuzenak eratutakoa baino txikiagoa ere.

Porisma
Hortik argi dago diametroaren muturretik angelu zuzenak eratuz marraztu-

tako zuzenak zirkulua ukitzen duela.
Q. E. D.

17. PROPOSIZIOA

Emandako puntu batetik zuzen bat marraztu emandako zirkulu bat ukituz.

Izan bedi A emandako puntua, eta BCD emandako zirkulua.
Bada, A puntutik zuzen bat marraztu behar da BCD zirkulua ukituz.
Har bedi, bada, zirkuluaren E zentroa [III, 1], eta marraz bedi AE; eta egin

bedi AFG zirkulua E zentroa eta EA distan-
tzia hartuz; eta, Dtik, marraz bedi DF EAre-
kin angelu zuzenak eratuz, eta marraz
bitez EF, AB.

Nik diot ezen AB marraztua izan dela
A puntutik BCD zirkulua ukituz.

Bada, E puntua BCD, AFG zirkuluen
zentroa denez, EA EFren berdina da, eta ED

EBren berdina; bada, AE, EB bi aldeak FE,
ED bi aldeen berdinak dira; eta Eri dago-
kion angelu komuna eratzen dute; hor-
taz, DF oinarria AB oinarriaren berdina da,
eta DEF triangelua EBA triangeluaren ber-
dina da, eta gainerako angeluak gaine-
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100 Ukitzaileak eta zirkunferentziak eratutako angeluari “kontingentzia-angelu” deitu
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rako angeluen berdinak dira [I, 4]; hortaz, EDF angelua EBA angeluaren berdina
da.

Baina EDF angelua zuzena da; beraz, EBA angelua ere zuzena da.
Eta EB erradio bat da; baina diametroaren muturretik angelu zuzenak eratuz

marraztutako zuzenak zirkulua ukitzen du [III, 16, por.]; hortaz, ABk BCD zirku-
lua ukitzen du.

Ondorioz, emandako A puntutik AB zuzena marraztua izan da BCD zirkulua
ukituz.

Q. E. F.

18. PROPOSIZIOA

Zuzen batek zirkulu bat ukitzen badu, eta zentrotik ukitze-punturaino zuzen
bat marrazten bada, marraztutako zuzena ukitzailearen102 perpendikularra
izango da.

Uki beza, bada, DE zuzen batek ABC zirkulua C puntuan; eta har bedi ABC zir-
kuluaren F zentroa, eta marraz bedi FC Ftik Cra.

Nik diot ezen FC DEren perpendikularra dela.
Bada, ez bada, marraz bedi FG DEren

perpendikularra Ftik.
Bada, FGC angelua zuzena denez, FCG

angelua zorrotza da [I, 17]; baina angelu
handienaren aurkako aldea handiena da
[I, 19]; hortaz, FC FG baino handiagoa da.

Baina FC FBren berdina da; hortaz, FB

ere FG baino handiagoa da, txikiena han-
diena baino handiagoa; eta hori ezinez-
koa da. Hortaz, FG ez da DEren perpendi-
kularra.

Orduan, antzeko eran frogatuko
genuke beste ezein zuzenik ere ez dela,
FC izan ezik; hortaz, FC DEren perpendi-
kularra da.

Ondorioz, zuzen batek zirkulu bat ukitzen badu, eta zentrotik ukitze-
-punturaino zuzen bat marrazten bada, marraztutako zuzena ukitzailearen per-
pendikularra izango da.

Q. E. D.

19. PROPOSIZIOA

Zuzen batek zirkulu bat ukitzen badu, eta ukitze-puntutik ukitzailearekin
angelu zuzenak eratuz zuzen bat marrazten bada, zirkuluaren zentroa marraz-
tutako zuzenean egongo da.

EUKLIDES: ELEMENTUAK198
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Uki beza, bada, DE zuzen batek
ABC zirkulua C puntuan, eta Ctik
marraz bedi CA DErekin angelu zuze-
nak eratuz.

Nik diot ezen zirkuluaren zentroa
ACn dagoela.

Bada, demagun ez dagoela;
orduan, ahal bada, izan bedi F zen-
troa, eta marraz bedi CF.

DE zuzen batek ABC zirkulua uki-
tzen duenez, eta FC zentrotik ukitze-
-puntura marraztua izan denez,
orduan FC DEren perpendikularra da
[III, 18]; hortaz, FCE angelua zuzena
da.

Baina ACE angelua ere zuzena da; beraz, FCE angelua ACE angeluaren berdina
da, txikiena handienaren berdina; eta hori ezinezkoa da.

Hortaz, F ez da ABC zirkuluaren zentroa.
Antzeko eran frogatuko genuke beste ezein punturik ere ez dela, ACko puntu

bat izan ezik.
Ondorioz, zuzen batek zirkulu bat ukitzen badu, eta ukitze-puntutik ukitzai-

learekin angelu zuzenak eratuz zuzen bat marrazten bada, zirkuluaren zentroa
marraztutako zuzenean egongo da.

Q. E. D.

20. PROPOSIZIOA

Zirkulu batean, zentroari dagokion angelua zirkunferentziari dagokion ange-
luaren bikoitza da, angeluek oinarritzat zirkunferentzia bera dutenean.

Izan bedi ABC zirkulua, eta izan bedi BEC horren zentroari dagokion angelua,
eta BAC zirkunferentziari dagokion angelu bat, eta izan bezate BC zirkunferentzia
bera oinarritzat.

Nik diot ezen BEC angelua BAC

angeluaren bikoitza dela.
Behin AE zuzena marrazturik, luza

bedi Fraino.
Bada, EA EBren berdina denez, EAB

angelua ere EBA angeluaren berdina
da [I, 5]; hortaz, EAB, EBA angeluak
EABren bikoitza dira. Baina BEF ange-
lua EAB, EBA angeluen berdina da [I,
32]; hortaz, BEF angelua ere EABren
bikoitza da.

Arrazoi beragatik, FEC angelua ere
EACren bikoitza da.
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Beraz, BEC angelu osoa BAC angelu osoaren bikoitza da.
Marraz bedi, berriz, zuzen hautsi103 bat, eta izan bedi BDC beste angelu bat;

eta, behin DE marrazturik, luza bedi Graino.
Antzeko eran frogatuko genuke GEC angelua EDC angeluaren bikoitza dela,

zeinaren zatietatik GEB angelua EDB angeluaren bikoitza den; hortaz, gainerako
BEC angelua BDC angeluaren bikoitza da.

Ondorioz, zirkulu batean, zentroari dagokion angelua zirkunferentziari
dagokion angeluaren bikoitza da, angeluek oinarritzat zirkunferentzia bera dute-
nean.104

Q. E. D.

21. PROPOSIZIOA

Zirkulu batean, segmentu bereko angeluak elkarren berdinak dira.

Izan bedi ABCD zirkulua, eta egon bitez BAD, BED angeluak BAED segmentu
berean.

Nik diot ezen BAD, BED angeluak elkarren berdinak direla.
Har bedi, bada, ABCD zirkuluaren

zentroa, eta izan bedi F; eta marraz bitez
BF, FD.

Eta, BFD angelua zentroari dagokiona
denez, eta BAD angelua zirkunferentziari
dagokiona, eta oinarritzat BCD zirkunfe-
rentzia bera dutenez, orduan BFD angelua
BAD angeluaren bikoitza da [III, 20].

Arrazoi beragatik, BFD angelua ere
BED angeluaren bikoitza da; beraz, BAD

angelua BED angeluaren berdina da.
Ondorioz, zirkulu batean, segmentu

bereko angeluak elkarren berdinak dira.
Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK200

103 Hitzez hitz, keklåsuv dh̀ pålin (keklastho de palin, ‘hauts bedi, berriz’). Bestalde,
klåv (klao, ‘puskatu’, ‘hautsi’) zen gai teknikoa hau irudikatzeko: puntu batetik zuzen bat,
beste zuzen batekin edo kurba batekin topo egitean, atzera itzultzen dena beste puntu
bateraino; edo bi puntutatik beste puntu, zuzen edo kurba batean elkarrekin topo egiten
duten bi zuzen. (H, P)

104 Frogabide honetan, Euklidesek zentroari zegokion angelua bi angelu zuzen baino txi-
kiagoa hartu zuen. Iruzkingile askok (Tartaglia, Clavio...) beste kasua aztertu zuten, segmen-
tua zirkuluerdia baino txikiagoa denekoa eta zentroari dagokion angelua bi angelu zuzen
baino handiagoa denekoa. Berdin gertatuko da III, 21., 26. eta 27. proposizioetan. (H)
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22. PROPOSIZIOA

Zirkuluetako laukien elkarren aurkako angeluak bi angelu zuzenen berdinak
dira.

Izan bedi ABCD zirkulua, eta izan bedi ABCD laukia horretan.
Nik diot ezen elkarren aurkako angeluak bi angelu zuzenen berdinak direla.
Marraz bitez AC, BD.
Bada, triangelu orotan, hiru angeluak

bi angelu zuzenen berdinak direnez [I,
32], ABC triangeluaren CAB, ABC, BCA hiru
angeluak bi angelu zuzenen berdinak
dira.

Baina CAB angelua BDC angeluaren
berdina da, BADC segmentu berean dau-
delako [III, 21]; eta ACB angelua ADB

angeluaren berdina da, ADCB segmentu
berean daudelako; hortaz, ADC angelu
osoa BAC, ACB angeluen berdina da.

Erants bekie biei ABC angelua;
orduan, ABC, BAC, ACB angeluak ABC, ADC

angeluen berdinak dira. Baina ABC, BAC, ACB angeluak bi angelu zuzenen berdi-
nak dira; hortaz, ABC, ADC angeluak ere bi angelu zuzenen berdinak dira.

Antzeko eran frogatuko genuke BAD, DCB angeluak ere bi angelu zuzenen
berdinak direla.

Ondorioz, zirkuluetako laukien elkarren aurkako angeluak bi angelu zuze-
nen berdinak dira.

Q. E. D.

23. PROPOSIZIOA

Zuzen beraren gainean, ezin izango dira eraiki antzekoak eta desberdinak
diren bi zirkulu-segmentu alde berean.

Bada, ahal balitz, AB zuzen beraren gainean eraiki bitez antzekoak eta des-
berdinak diren bi zirkulu-segmentu alde berean, ACB, ADB segmentuak; eta
marraz bedi ACD, eta marraz bitez CB, DB.

Bada, ACB segmentua ADB segmentua-
ren antzekoa denez, eta zirkulu-
-segmentu antzekoak angelu berdinak
onartzen dituztenak direnez [III, 11. def.],
orduan ACB angelua ADB angeluaren ber-
dina da, kanpokoa barnekoaren berdina;
eta hori ezinezkoa da [I, 16].

Ondorioz, zuzen beraren gainean, ezin izango dira eraiki antzekoak eta des-
berdinak diren bi zirkulu-segmentu alde berean.

Q. E. D.
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24. PROPOSIZIOA

Zuzen berdinen gainean dauden zirkulu-segmentu antzekoak elkarren ber-
dinak dira.

Egon bitez, bada, AEB, CFD zirkulu-segmentu antzekoak AB, CD zuzen berdi-
nen gainean.

Nik diot ezen AEB segmentua CFD segmentuaren berdina dela.
Bada, AEB segmentua CFD segmentuari

gainezartzen bazaio, eta A puntua C pun-
tuaren gainean jartzen bada, eta AB

zuzena CD zuzenaren gainean, B puntua
ere bat etorriko da D puntuarekin, AB

CDren berdina delako; eta, AB CDrekin bat
etorrita, AEB segmentua ere bat etorriko
da CFDrekin.

AB zuzena CDrekin bat badator, baina
AEB segmentua CFDrekin bat ez badator,
edo horren barnean eroriko da, edo kan-
poan;105 edo desbideratuko da, CGD bezala, eta zirkulu batek beste zirkulu bat
bi puntutan baino gehiagotan ebakiko du; eta hori ezinezkoa da [III, 10].

Hortaz, ezinezkoa da, AB zuzena CD zuzenarekin bat etorrita, AEB segmentua
CFD segmentuarekin bat ez etortzea; beraz, horrekin bat etorriko da, eta horren
berdina izango da.

Ondorioz, zuzen berdinen gainean dauden zirkulu-segmentu antzekoak
elkarren berdinak dira.

Q. E. D.

25. PROPOSIZIOA

Zirkulu-segmentu bat emanik, osatu segmentuari dagokion zirkulua106.

Izan bedi ABC emandako zirkulu-segmentua.
Bada, ABC segmentuari dagokion zirkulua osatu behar da.
Erdibitu bedi, bada, AC D puntuan, eta marraz bedi DB ACrekin angelu zuze-

nak eratuz D puntutik, eta marraz bedi AB.
Orduan, ABD angelua BAD angelua baino handiagoa, edo berdina, edo txi-

kiagoa da.
Lehendabizi, izan bedi handiagoa; eta eraiki bedi BAE angelua, ABD angelua-

ren berdina, BA zuzenean eta horren A puntuan; eta luza bedi DB Eraino, eta
marraz bedi EC.

Bada, ABE angelua BAE angeluaren berdina denez, EB zuzena ere EAren ber-
dina da [I, 6].

EUKLIDES: ELEMENTUAK202
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Eta, AD DCren berdina denez, eta DE komuna
denez, orduan AD, DE bi aldeak CD, DE bi aldeen
berdinak dira, hurrenez hurren; eta ADE angelua
CDE angeluaren berdina da, bakoitza zuzena
delako; hortaz, AE oinarria CE oinarriaren berdina
da.

Baina frogatu da AE BEren berdina dela; hor-
taz, BE CEren berdina da; beraz, AE, EB, EC hiru
zuzenak elkarren berdinak dira.

Bada, zentrotzat E eta distantziatzat AE, EB, EC

zuzenetako bat hartuz egindako zirkulua gaine-
rako puntuetatik ere pasako da eta marrazketa
osatua izango da [III, 9].

Hortaz, emandako zirkulu-segmentuari dagokion zirkulua osatu da. Eta bis-
takoa da ABC segmentua zirkuluerdia baino txikiagoa dela, E zentroa hortik
kanpo dagoelako.

Antzeko eran, ABD angelua BAD angeluaren berdina bada, AD BD, DC bakoi-
tzaren berdina izatean, DA, DB, DC hirurak elkarren berdinak dira, eta D izango
da zirkulu osatuaren zentroa, eta, jakina, ABC zirkuluerdi bat izango da.

Baina, ABD angelua BAD angelua baino txikiagoa bada, eta BA zuzenean eta
horren A puntuan ABD angeluaren berdina den angelu bat eraikitzen badugu,
zentroa DB zuzenaren gainean eroriko da ABC segmentuaren barnean, eta ABC

segmentua zirkuluerdia baino handiagoa izango da argiro.
Ondorioz, zirkulu-segmentu bat emanik, zirkulu osoa egin da.

Q. E. F.

26. PROPOSIZIOA

Zirkulu berdinetan, angelu berdinak zirkunferentzia berdinen gainean
daude, bai zentroetan daudenean, bai zirkunferentzietan daudenean.

Izan bitez ABC, DEF zirkulu berdinak, eta, horietan, egon bitez BGC, EHF angelu
berdinak zentroetan, eta BAC, EDF angelu berdinak zirkunferentzietan.
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Nik diot ezen BKC zirkunferentzia ELF zirkunferentziaren berdina dela.
Marraz bitez, bada, BC, EF.
Eta, ABC, DEF zirkuluak berdinak direnez, erradioak berdinak dira; orduan, BG,

GC bi zuzenak EH, HF bi zuzenen berdinak dira; eta Gri dagokion angelua Hri
dagokion angeluaren berdina da; hortaz, BC oinarria EF oinarriaren berdina da
[I, 4].

Eta, Ari dagokion angelua Dri dagokion angeluaren berdina denez, BAC seg-
mentua EDF segmentuaren antzekoa da [III, 11. def.]; eta zuzen berdinen gainean
daude. Baina zuzen berdinen gaineko zirkulu-segmentu antzekoak elkarren ber-
dinak dira [III, 24]; hortaz, BAC segmentua EDF segmentuaren berdina da.

Baina ABC zirkulu osoa DEF zirkulu osoaren berdina da; hortaz, gainerako BKC

zirkunferentzia ELF zirkunferentziaren berdina da.
Ondorioz, zirkulu berdinetan, angelu berdinak zirkunferentzia berdinen gai-

nean daude, bai zentroetan daudenean, bai zirkunferentzietan daudenean.
Q. E. D.

27. PROPOSIZIOA

Zirkulu berdinetan, zirkunferentzia berdinen gainean dauden angeluak elka-
rren berdinak dira, bai zentroetan daudenean, bai zirkunferentzietan daude-
nean.

ABC, DEF zirkulu berdinetan, BC, EF zirkunferentzia berdinen gainean, egon
bitez, bada, BGC, EHF angeluak G, H zentroetan, eta BAC, EDF angeluak zirkunfe-
rentzietan.

Nik diot ezen BGC angelua EHF angeluaren berdina dela, eta BAC angelua EDF

angeluaren berdina dela.
Bada, BGC angelua EHF angeluaren berdina ez bada, horietako bat handiagoa

da. Izan bedi BGC handiena; eta eraiki bedi BGK angelua, EHF angeluaren berdina,
BG zuzenean eta horren G puntuan [I, 23].

Baina angelu berdinak zirkunferentzia berdinen gainean daude, zentroetan
daudenean [III, 26]; hortaz, BK zirkunferentzia EF zirkunferentziaren berdina da.
Baina EF BCren berdina da; orduan, BK ere BCren berdina da, txikiena handiena-
ren berdina; eta hori ezinezkoa da.
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Hortaz, BGC angelua ez da EHF angeluaren desberdina; beraz, berdinak dira.
Eta, Ari dagokion angelua BGC angeluaren erdia da, eta Dri dagokiona EHF

angeluaren erdia [III, 20]; hortaz, Ari dagokion angelua ere Dri dagokion ange-
luaren berdina da.

Ondorioz, zirkulu berdinetan, zirkunferentzia berdinen gainean dauden
angeluak elkarren berdinak dira, bai zentroetan daudenean, bai zirkunferentzie-
tan daudenean.

Q. E. D.

28. PROPOSIZIOA

Zirkulu berdinetan, zuzen berdinek zirkunferentzia berdinak ebakitzen
dituzte, handiena handienaren berdina eta txikiena txikienaren berdina.

Izan bitez ABC, DEF zirkulu berdinak, eta, zirkuluetan, egon bitez AB, DE zuzen
berdinak, zirkunferentzia handien modura ACB, DFE eta txikien modura AGB, DHE

ebakitzen dituztenak.
Nik diot ezen ACB zirkunferentzia handiena DFE zirkunferentzia handienaren

berdina dela, eta AGB zirkunferentzia txikiena DHEren berdina.
Har bitez, bada, K, L zirkuluen zentroak, eta marraz bitez AK, KB, DL, LE.
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Eta, zirkulu berdinak direnez, erradioak ere berdinak dira; orduan, AK, KB bi
aldeak DL, LE bi aldeen berdinak dira; eta AB oinarria DE oinarriaren berdina da;
hortaz, AKB angelua DLE angeluaren berdina da [I, 8].

Baina angelu berdinak zirkunferentzia berdinen gainean daude, zentroetan
daudenean [III, 26]; hortaz, AGB zirkunferentzia DHE zirkunferentziaren berdina
da.

Baina ABC zirkulu osoa ere DEF zirkulu osoaren berdina da; hortaz, gainerako
ACB zirkunferentzia ere gainerako DFE zirkunferentziaren berdina da.

Ondorioz, zirkulu berdinetan, zuzen berdinek zirkunferentzia berdinak eba-
kitzen dituzte, handiena handienaren berdina eta txikiena txikienaren berdina.

Q. E. D.

29. PROPOSIZIOA

Zirkulu berdinetan, zirkunferentzia berdinen aurkako zuzenak berdinak dira.

Izan bitez ABC, DEF zirkulu berdinak, eta horietan motz bitez BGC, EHF zirkun-
ferentzia berdinak; eta marraz bitez BC, EF zuzenak.

Nik diot ezen BC EFren berdina dela.

Har bitez, bada, zirkuluen zentroak eta izan bitez K, L; eta marraz bitez BK,
KC, EL, LF.

Baina, BGC zirkunferentzia EHF zirkunferentziaren berdina denez, BKC angelua
ere ELF angeluaren berdina da [III, 27].

Eta, ABC, DEF zirkulu berdinak direnez, erradioak ere berdinak dira; orduan,
BK, KC bi zuzenak EL, LF bi zuzenen berdinak dira; eta angelu berdinak eratzen
dituzte; hortaz, BC oinarria EF oinarriaren berdina da [I, 4].

Ondorioz, zirkulu berdinetan, zirkunferentzia berdinen aurkako zuzenak
berdinak dira.

Q. E. D.107
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30. PROPOSIZIOA

Erdibitu emandako zirkunferentzia bat.

Izan bedi ADB emandako zirkunferentzia.
Bada, ADB zirkunferentzia erdibitu behar da.
Marraz bedi, bada, AB, eta erdibitu bedi C puntuan; eta marraz bedi CD ABre-

kin angelu zuzenak eratuz C puntutik, eta marraz bitez AD, DB.
Baina, AC CBren berdina denez, eta CD

komuna denez, orduan AC, CD bi aldeak
BC, CD bi aldeen berdinak dira; eta ACD

angelua BCD angeluaren berdina da,
bakoitza zuzena delako; orduan, AD

oinarria DB oinarriaren berdina da [I, 4].
Baina zuzen berdinek zirkunferentzia berdinak ebakitzen dituzte, handiena

handienaren berdina eta txikiena txikienaren berdina izanik [III, 28]; eta AD, DB

zirkunferentzietako bakoitza zirkuluerdi bat baino txikiagoa da; hortaz, AD zir-
kunferentzia DB zirkunferentziaren berdina da.

Ondorioz, emandako zirkunferentzia erdibitua izan da D puntuan.
Q. E. F.

31. PROPOSIZIOA

Zirkulu batean, zirkuluerdiko angelua zuzena da; segmentu handiagokoa
angelu zuzen bat baino txikiagoa da, eta segmentu txikiagokoa angelu zuzen bat
baino handiagoa da; eta, gainera, segmentu handiagoaren angelua angelu zuzen
bat baino handiagoa da, eta segmentu txikiagoaren angelua angelu zuzen bat
baino txikiagoa da.

Izan bedi ABCD zirkulua, eta izan bedi BC horren diametroa, eta E zentroa; eta
marraz bitez BA, AC, AD, DC.

Nik diot ezen BAC zirkuluerdiko BAC angelua zuzena dela, zirkuluerdia baino
handiagoa den ABC segmentuko ABC angelua angelu zuzen bat baino txikiagoa

HIRUGARREN LIBURUA 207

A BC

D

A

B

C

D

E

F



dela, eta zirkuluerdia baino txikiagoa den ADC segmentuko ADC angelua angelu
zuzen bat baino handiagoa dela.

Marraz bedi AE, eta luza bedi BA Fraino.
Eta, BE EAren berdina denez, ABE angelua ere BAE angeluaren berdina da [I, 5].

CE, berriz, EAren berdina denez, ACE angelua ere CAE angeluaren berdina da [I, 5].
Hortaz, BAC angelu osoa ABC, ACB angeluen berdina da.

Baina ABC triangeluaren FAC kanpo-angelua ere ABC, ACB angeluen berdina da
[I, 32]; hortaz, BAC angelua ere FAC angeluaren berdina da; beraz, bakoitza
zuzena da [I, 10. def.]; bada, BAC zirkuluerdiko BAC angelua zuzena da.

Gainera, ABC triangeluaren ABC, BAC angeluak bi angelu zuzen baino txikia-
goak direnez [I, 17], eta BAC angelua zuzena denez, orduan ABC angelua angelu
zuzen bat baino txikiagoa da; eta zirkuluerdia baino handiagoa den ABC seg-
mentuan dago.

Eta, ABCD lauki bat denez zirkulu batean, eta zirkuluetako laukien elkarren
aurkako angeluak bi angelu zuzenen berdinak direnez [III, 22], eta ABC angelua
angelu zuzen bat baino txikiagoa denez, orduan gainerako ADC angelua angelu
zuzen bat baino handiagoa da; eta zirkuluerdia baino txikiagoa den ADC seg-
mentuan dago.

Nik diot, ere, ezen segmentu handiagoaren angelua, ABC zirkunferentziak eta
AC zuzenak eratutakoa, angelu zuzen bat baino handiagoa dela; eta segmentu
txikiagoaren angelua, AD[C] zirkunferentziak eta AC zuzenak eratutakoa, angelu
zuzen bat baino txikiagoa dela.

Eta hori berez da argia. Bada, BA, AC zuzenek eratutako angelua zuzena
denez, ABC zirkunferentziak eta AC zuzenak eratutakoa angelu zuzen bat baino
handiagoa da.

Halaber, AC, AF zuzenek eratutako angelua zuzena denez, CA zuzenak eta
AD[C] zirkunferentziak eratutakoa angelu zuzen bat baino txikiagoa da.

Ondorioz, zirkulu batean, zirkuluerdiko angelua zuzena da; segmentu han-
diagokoa angelu zuzen bat baino txikiagoa da, eta segmentu txikiagokoa angelu
zuzen bat baino handiagoa da; eta, gainera, segmentu handiagoaren angelua
angelu zuzen bat baino handiagoa da, eta segmentu txikiagoaren angelua
angelu zuzen bat baino txikiagoa da.

Q. E. D.

32. PROPOSIZIOA

Zuzen batek zirkulu bat ukitzen badu, eta ukitze-puntutik zirkuluraino zir-
kulua ebakitzen duen zuzen bat marrazten bada, zuzen ukitzailearekin eratzen
dituen angeluak zirkuluaren txandakako segmentuetako angeluen berdinak
izango dira.

Uki beza, bada, EF zuzenak ABCD zirkulua B puntuan, eta B puntutik marraz
bedi BD zuzen bat ABCD zirkulu barnean, zirkulua ebakitzen duena.

Nik diot ezen BDk EF ukitzailearekin eratzen dituen angeluak zirkuluaren
txandakako segmentuetako angeluen berdinak direla, hau da, FBD angelua BAD

segmentuan eraikitako angeluaren berdina dela, eta EBD angelua DCB segmen-
tuan eraikitako angeluaren berdina dela.

EUKLIDES: ELEMENTUAK208



Marraz bedi, bada, BA EFrekin angelu zuzenak eratuz Btik, har bedi zoriz C

puntu bat BD zirkunferentzian, eta marraz bitez AD, DC, CB.
Eta EF zuzen batek ABCD zirkuluaren

ukitzen duenez B puntuan, eta ukitze-
-puntutik BA marraztu denez ukitzaileare-
kin angelu zuzenak eratuz, orduan ABCD

zirkuluaren zentroa BA zuzenean dago
[III, 19]. Hortaz, BA ABCD zirkuluaren dia-
metro bat da; beraz, ADB angelua zuzena
da, zirkuluerdiko angelua izanik [III, 31].
Hortaz, gainerako BAD, ABD angeluak
angelu zuzen baten berdinak dira [I, 32].

Baina ABF angelua zuzena da; hortaz,
ABF angelua BAD, ABD angeluen berdina
da. Ken bekie biei ABD angelua; orduan,
gainerako DBF angelua zirkuluaren txan-
dakako segmentuko BAD angeluaren ber-
dina da.

Halaber, ABCD lauki bat denez zirkulu batean, horren elkarren aurkako ange-
luak bi angelu zuzenen berdinak dira [III, 22]. Baina DBF, DBE angeluak ere bi
angelu zuzenen berdinak dira; beraz, DBF, DBE angeluak BAD, BCD angeluen ber-
dinak dira; horietatik BAD angelua DBF angeluaren berdina dela frogatu da; hor-
taz, gainerako DBE angelua zirkuluaren txandakako DCB segmentuko DCB ange-
luaren berdina da.

Ondorioz, zuzen batek zirkulu bat ukitzen badu, eta ukitze-puntutik zirku-
luraino zirkulua ebakitzen duen zuzen bat marrazten bada, zuzen ukitzaileare-
kin eratzen dituen angeluak zirkuluaren txandakako segmentuetako angeluen
berdinak izango dira.

Q. E. D.

33. PROPOSIZIOA

Emandako zuzen baten gainean, egin zirkulu-segmentu bat, emandako
angelu lerrozuzen baten berdina den angelua onartzen duena.

Izan bedi AB emandako zuzena, eta emandako angelu lerrozuzena Cri dago-
kiona.

Bada, emandako AB zuzenaren gainean zirkulu-segmentu bat egin behar da,
Cri dagokion angeluaren berdina den angelua onartzen duena.

Cri dagokion angelua, orduan, edo zorrotza da, edo zuzena, edo kamutsa.
Izan bedi, lehendabizi, zorrotza, eta, lehenengo irudian bezala, eraiki bedi

BAD angelua, Cri dagokion angeluaren berdina, AB zuzenean eta horren A pun-
tuan; orduan, BAD angelua ere zorrotza da.

Marraz bedi AE DArekin angelu zuzenak eratuz, eta erdibitu bedi AB F pun-
tuan, eta F puntutik marraz bedi FG ABrekin angelu zuzenak eratuz, eta marraz
bedi GB.

HIRUGARREN LIBURUA 209

A

B

C

D

E F



Eta, AF FBren berdina denez, eta FG komuna denez, orduan AF, FG bi aldeak
BF, FG bi aldeen berdinak dira; eta AFG angelua BFG angeluaren berdina da; beraz,
AG oinarria BG oinarriaren berdina da [I, 4].

Hortaz, G zentroa eta GA distantzia hartuz egindako zirkulua Btik ere pasako
da. Egin bedi hori, eta izan bedi ABE; eta marraz bedi EB.

Bada, ADk AErekin angelu zuzenak eratzen dituenez AE diametroaren A mutu-
rretik, ADk ABE zirkulua ukitzen du [III, 16, por.]; bada, AD zuzen batek ABE zir-
kulua ukitzen duenez, eta A ukitze-puntutik ABE zirkuluraino AB zuzen bat
marraztua izan denez, orduan DAB angelua zirkuluaren txandakako segmentuko
AEB angeluaren berdina da [III, 32].

Baina DAB angelua Cri dagokion angeluaren berdina da; beraz, Cri dagokion
angelua ere AEB angeluaren berdina da.

Ondorioz, emandako AB zuzenaren gainean AEB zirkulu-segmentua egin da,
Cri dagokion angeluaren berdina den AEB angelua onartzen duena.

Baina, izan bedi zuzena Cri dagokion angelua, eta halaber, izan bedi eska-
tutakoa ABren gainean zirkulu-segmentu bat egitea, Cri dagokion angelu zuzena-
ren berdina den angelua onartzen duena.

Eraiki bedi BAD angelua, Cri dagokion angelu zuzenaren berdina, bigarren
irudian dagoen bezala; eta erdibitu bedi AB F puntuan; eta egin bedi AEB zirkulua
zentrotzat F eta distantziatzat FA, FB zuzenetako bat hartuz.
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Orduan, AD zuzenak ABE zirkulua ukitzen du, Ari dagokion angelua zuzena
delako [III, 16, por.].

Eta BAD angelua AEB segmentuko angeluaren berdina da, zirkuluerdi bateko
angelua izanik, hori ere zuzena delako [III, 31]. Baina BAD angelua ere Cri dago-
kion angeluaren berdina da. Orduan, AEB segmentuko angelua Cri dagokionaren
berdina da.

Ondorioz, AB zuzenaren gainean AEB zirkulu-segmentua ere egin da, Cri
dagokion angeluaren angelu berdina onartzen duena.

Baina, izan bedi kamutsa Cri dagokion angelua; eta eraiki bedi BAD angelua,
horren berdina, AB zuzenaren gainean eta horren A puntuan, hirugarren irudian
dagoen bezala; marraz bedi AE ADrekin angelu zuzenak eratuz; erdibitu bedi,
berriro, AB F puntuan; marraz bedi FG ABrekin angelu zuzenak eratuz, eta marraz
bedi GB.

Eta, berriro, AF FBren berdina denez, eta FG komuna denez, orduan AF, FG bi
aldeak BF, FG bi aldeen berdinak dira; eta AFG angelua BFG angeluaren berdina da;
beraz, AG oinarria BG oinarriaren berdina da [I, 4].

Hortaz, G zentroa eta GA distantzia hartuz egindako zirkulua Btik ere pasako
da. Pasa bedi AEB bezala.

Eta, AD zuzenak AE diametroarekin angelu zuzenak eratzen dituenez mutur
batetik, AD zuzenak AEB zirkulua ukitzen du [III, 16, por.].

Eta AB zuzena A ukitze-puntutik marraztu da; hortaz, BAD angelua zirkulua-
ren txandakako AHB segmentuan eraikitako angeluaren berdina da [III, 32]. Baina
BAD angelua Cri dagokionaren berdina da. Bada, AHB segmentuko angelua ere Cri
dagokionaren berdina da.

Ondorioz, emandako AB zuzenaren gainean AHB zirkulu-segmentua egin da,
Cri dagokion angeluaren angelu berdina onartzen duena108.

Q. E. F.
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34. PROPOSIZIOA

Emandako zirkulu batean moztu segmentu bat, emandako angelu lerrozuzen
baten berdina den angelua onartzen duena.

Izan bedi ABC emandako zirkulua, eta emandako angelu lerrozuzena Dri
dagokiona.

Bada, ABC zirkuluan segmentu bat moztu behar da, Dri dagokion angelu
lerrozuzenaren berdina den angelua onartzen duena.

Marraz bedi EF ABC ukituz B puntuan, eta eraiki bedi FBC angelua, Dri dago-
kion angeluaren berdina, FB zuzenean eta horren B puntuan [I, 23].

Bada, EF zuzen batek ABC zirkulua ukitzen duenez, eta BC zuzena B ukitze-
-puntutik marraztua izan denez, orduan FBC angelua txandakako BAC segmentuan
eraikitako angeluaren berdina da [III, 32].

Baina FBC angelua Dri dagokionaren berdina da; hortaz, BAC segmentuko
angelua ere Dri dagokionaren berdina da.

Ondorioz, emandako ABC zirkuluan BAC segmentua moztu da, Dri dagokion
angelu lerrozuzenaren berdina den angelua onartzen duena.

Q. E. F.

35. PROPOSIZIOA

Zirkulu batean bi zuzenek elkar ebakitzen badute, bataren segmentuek era-
tutako errektangelua bestearen segmentuek eratutako errektangeluaren berdina
da.

Elkar ebaki bezate, bada, AC, BD zuzenek ABCD zirkuluan, E puntuan.
Nik diot ezen AE, EC zuzenek eratutako errektangelua DE, EB zuzenek eratu-

tako errektangeluaren berdina dela.
Bada, AC, BD zentrotik pasatzen badira, E ABCD zirkuluaren zentroa izan

dadin, argi geratzen da, AE, EC, DE, EB berdinak izanik, AE, EC zuzenek eratutako
errektangelua ere DE, EB zuzenek eratutako errektangeluaren berdina dela.
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Ez bitez pasa AC, DB zentrotik; eta har
bedi ABCD zirkuluaren zentroa, eta izan
bedi F; eta marraz bitez FG, FH zuzenak
AC, DB zuzenen perpendikularrak Ftik; eta
marraz bitez FB, FC, FE.

Eta, zentrotik pasatzen den GF zuzen
batek zentrotik pasatzen ez den AC beste
zuzen bat angelu zuzenak eratuz ebaki-
tzen duenez, erdibitu ere egiten du [III,
3]; hortaz, AG GCren berdina da.

Bada, AC zuzena zati berdinetan
moztu denez G puntuan, eta desberdine-
tan E puntuan, AE, EC zuzenek eratutako errektangelua, EGren karratuarekin
batera, GCren karratuaren berdina da [II, 5]; erants bedi GFren karratua; orduan,
AE, EC zuzenek eratutako errektangelua, GE, GF zuzenen karratuekin batera, CG, GF

zuzenen karratuen berdinak dira. Baina FEren karratua EG, GF zuzenen karratuen
berdina da, eta FCren karratua CG, GF zuzenen karratuen berdina da [I, 47];
orduan, AE, EC zuzenek eratutako errektangelua, FEren karratuarekin batera, FCren
karratuaren berdina da.

Baina FC FBren berdina da; orduan, AE, EC zuzenek eratutako errektangelua,
EFren karratuarekin batera, FBren karratuaren berdina da.

Arrazoi beragatik, DE, EB zuzenek eratutako errektangelua, FEren karratuare-
kin batera, FBren karratuaren berdina da.

Baina frogatu da, halaber, AE, EC zuzenek eratutako errektangelua, FEren
karratuarekin batera, FBren karratuaren berdina dela; orduan, AE, EC zuzenek era-
tutako errektangelua, FEren karratuarekin batera, DE, EB zuzenek eratutako errek-
tangelua gehi FEren karratuaren berdina da.

Ken bekie biei FEren karratua; orduan, AE, EC zuzenek eratutako gainerako
errektangelua DE, EB zuzenek eratutako errektangeluaren berdina da.

Ondorioz, zirkulu batean bi zuzenek elkar ebakitzen badute, bataren seg-
mentuek eratutako errektangelua bestearen segmentuek eratutako errektange-
luaren berdina da.

Q. E. D.
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36. PROPOSIZIOA

Zirkulu batetik kanpo puntu bat hartzen bada, eta hortik zirkulura bi zuzen
erortzen badira, eta horietako batek zirkulua ebakitzen badu eta besteak ukitzen
badu, zirkulua ebakitzen duen zuzen osoak109 eta puntuaren eta zirkunferentzia
ganbilaren artean hartutako kanpoko zatiak eratutako errektangelua ukitzailea-
ren karratuaren berdina da.

Har bedi, bada, D puntu bat ABC zirkulutik kanpo, eta Dtik ABC zirkulura eror
bitez DC[A], DB bi zuzenak; eta ebaki beza batek, DCAk, ABC zirkulua, eta uki beza
besteak, BDk.

Nik diot ezen AD, DC zuzenek eratutako errektangelua DBren karratuaren ber-
dina dela.

Orduan, [D]CA edo zentrotik pasatzen
da, edo ez.

Lehendabizi, pasa bedi zentrotik, eta
izan bedi F ABC zirkuluaren zentroa; eta
marraz bedi FB; orduan, FBD angelua
zuzena da [III, 18].

Eta, AC zuzena erdibitua izan denez F
puntuan, eta CD erantsi zaionez, orduan
AD, DC zuzenek eratutako errektangelua,
FCren karratuarekin batera, FDren karra-
tuaren berdina da [II, 6]. Baina FC FBren
berdina da; hortaz, AD, DC zuzenek eratu-
tako errektangelua, FBren karratuarekin
batera, FDren karratuaren berdina da.

Baina FB, BD zuzenen karratuak FDren karratuaren berdinak dira [I, 47]; beraz,
AD, DC zuzenek eratutako errektangelua, FBren karratuarekin batera, FB, BD zuze-
nen karratuen berdina da. Ken bekie biei FBren karratua; orduan, AD, DC zuzenek
eratutako gainerako errektangelua, DB ukitzailearen karratuaren berdina da.

EUKLIDES: ELEMENTUAK214
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Baina, ez bedi pasa DCA ABC zirkuluaren zentrotik; eta har bedi E zentroa, eta
marraz bedi EF ACren perpendikularra Etik; eta marraz bitez EB, EC, ED.

Orduan, EBD angelua zuzena da [III, 18].
Eta, zentrotik pasatzen den EF zuzen batek zentrotik pasatzen ez den AC

zuzen bat angelu zuzenak eratuz ebakitzen duenez, erdibitu egiten du [III, 3];
hortaz, AF FCren berdina da.

Eta, AC zuzena erdibitua izan denez F puntuan, eta CD erantsi zaionez,
orduan AD, DC zuzenek eratutako errektangelua, FCren karratuarekin batera,
FDren karratuaren berdina da [II, 6]. Erants bekie biei FEren karratua; orduan, AD,
DC zuzenek eratutako errektangelua, CF, FE zuzenen karratuekin batera, FD, FE

zuzenen karratuen berdina da.
Baina ECren karratua CF, FE zuzenen karratuen berdina da, EFC angelua zuzena

delako [I, 47]; eta EDren karratua DF, FE zuzenen karratuen berdina da; hortaz, AD,
DC zuzenek eratutako errektangelua, ECren karratuarekin batera, EDren karratua-
ren berdina da. Eta EC EBren berdina da; beraz, AD, DC zuzenek eratutako errek-
tangelua, EBren karratuarekin batera, EDren karratuaren berdina da.

Baina EB, BD zuzenen karratuak EDren karratuaren berdinak dira, EBD angelua
zuzena delako [I, 47]; hortaz, AD, DC zuzenek eratutako errektangelua, EBren
karratuarekin batera, EB, BD zuzenen karratuen berdina da. Ken bekie biei EBren
karratua; orduan, AD, DC zuzenek eratutako gainerako errektangelua DBren karra-
tuaren berdina da.

Ondorioz, zirkulu batetik kanpo puntu bat hartzen bada, eta hortik zirkulura
bi zuzen erortzen badira, eta horietako batek zirkulua ebakitzen badu eta bes-
teak ukitzen badu, zirkulua ebakitzen duen zuzen osoak eta puntuaren eta zir-
kunferentzia ganbilaren artean hartutako kanpoko zatiak eratutako errektangelua
ukitzailearen karratuaren berdina da.

Q. E. D.

37. PROPOSIZIOA

Zirkulu batetik kanpo puntu bat hartzen bada, eta puntutik zirkulura bi zuzen
erortzen badira, eta horietako batek zirkulua ebakitzen badu eta bestea horren
gainean erortzen bada, eta, gainera, zirkulua ebakitzen duen zuzen osoak eta
puntuaren eta zirkunferentzia ganbilaren artean hartutako kanpoko zatiak eratu-
tako errektangelua erortzen den zuzenaren karratuaren berdina bada, erortzen
den zuzenak zirkulua ukituko du.

Har bedi, bada, D puntu bat ABC zirkulutik kanpo, eta, Dtik ABC zirkulura, eror
bitez DCA, DB bi zuzenak; ebaki beza DCAk zirkulua, eta eror bedi DB horretan;
eta izan bedi AD, DC zuzenek eratutako errektangelua DBren karratuaren berdina.

Nik diot ezen DBk ABC zirkulua ukitzen duela.
Bada, marraz bedi DE zuzena ABC ukituz; eta har bedi ABC zirkuluaren zen-

troa, eta izan bedi F; eta marraz bitez FE, FB, FD.
Orduan, FED angelua zuzena da [III, 18].
Eta, DEk ABC zirkulua ukitzen duenez, eta DCAk ebakitzen duenez, orduan AD,

DC zuzenek eratutako errektangelua DEren karratuaren berdina da [III, 36].
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Baina AD, DC zuzenek eratutako errektangelua ere DBren karratuaren berdina
zen; orduan, DEren karratua DBren karratuaren berdina da; hortaz, DE DBren ber-
dina da.

Baina FE ere FBren berdina da; orduan, DE, EF bi aldeak DB, BF bi aldeen ber-
dinak dira; eta horien FD oinarria komuna da; hortaz, DEF angelua DBF angelua-
ren berdina da [I, 8]. Baina DEF angelua zuzena da; hortaz, DBF angelua zuzena
da.

Eta FB, luzaturik, diametro bat da; baina zirkulu baten diametroarekin, mutur
batean, angelu zuzenak eratuz marraztutako zuzenak zirkulua ukitzen du [III,
16, por.]; hortaz, DBk ABC zirkulua ukitzen du.

Antzeko eran frogatuko litzateke zentroa ACn egongo balitz.
Ondorioz, zirkulu batetik kanpo puntu bat hartzen bada, eta puntutik zirku-

lura bi zuzen erortzen badira, eta horietako batek zirkulua ebakitzen badu eta
bestea horren gainean erortzen bada, eta, gainera, zirkulua ebakitzen duen
zuzen osoak eta puntuaren eta zirkunferentzia ganbilaren artean hartutako kan-
poko zatiak eratutako errektangelua erortzen den zuzenaren karratuaren berdina
bada, erortzen den zuzenak zirkulua ukituko du.

Q. E. D.
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LAUGARREN LIBURUA

DEFINIZIOAK

1. Esaten da irudi lerrozuzen bat beste irudi lerrozuzen batean inskriba-
turik dagoela, irudi inskribatuaren angeluek110 inskribatzen denekoan
dagokien aldea ukitzen dutenean.

2. Antzeko eran, esaten da irudi bat beste irudi baten inguruan zirkuns-
kribaturik dagoela, irudi zirkunskribatuaren aldeek zirkunskribatzen
denekoan dagokien angelua ukitzen dutenean.

3. Esaten da irudi lerrozuzen bat zirkulu batean inskribaturik dagoela
irudi inskribatuaren angelu bakoitzak zirkuluaren zirkunferentzia
ukitzen duenean.

4. Esaten da irudi lerrozuzen bat zirkulu baten inguruan zirkunskribatu-
rik dagoela, irudi zirkunskribatuaren alde bakoitzak zirkuluaren zir-
kunferentzia ukitzen duenean.

5. Antzeko eran, esaten da zirkulu bat irudi batean inskribaturik dago-
ela, zirkuluaren zirkunferentziak inskribaturik dagoen irudian alde
bakoitza ukitzen duenean.

6. Esaten da zirkulu bat irudi baten inguruan zirkunskribaturik dagoela,
zirkuluaren zirkunferentziak zirkunskribaturik dagoen irudian angelu
bakoitza ukitzen duenean111.

110 Irudi inskribatuaren erpinei dagokie. (P)
111 1., 2., 3., 5. eta 6. definizioetan agertzen den ”pthtai (haptetai) hitzari hiru ordain

eman zizkion Heathek: lehena, “to lie on”, 1.an eta 3.ean; bigarrena, “to pass through”,
2.ean eta 6.ean; eta hirugarrena, “to touch”, 5.ean. 4. definizioan, ordea, ®fåpthtai
(ephaptetai) hitzari “to touch” ordaina egokitu zion. Gaztelaniaz, sei definizioetan “tocar”
eman du Puertasek; frantsesez, Vitracek “toucher” eman du lehenengo hitzaren kasuan eta
“être tangente” bigarrenean. Ikusi 90. oin-oharra.
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7. Esaten da zuzen bat zirkulu batean egokituta dagoela, haren muturrak
zirkuluaren zirkunferentzian daudenean.

PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Emandako zirkulu batean egokitu zuzen bat, zirkuluaren diametroa baino
handiagoa ez den zuzen jakin baten berdina.

Izan bedi ABC emandako zirkulua, eta D zirkuluaren diametroa baino han-
diagoa ez den zuzen jakin bat.

Bada, D zuzenaren berdina den
zuzen bat egokitu behar da ABC zir-
kuluan.

Marraz bedi ABC zirkuluaren BC

diametroa.
Orduan, BC Dren berdina bada,

proposatua egin da, ABC zirkuluan
Dren berdina den BC egokitu delako.

Baina, BC D baino handiagoa
bada, egin bedi CE Dren berdina, eta
egin bedi EAF zirkulua C zentroa eta
CE distantzia hartuz; eta marraz bedi
CA.

Orduan, C puntua EAF zirkuluaren
zentroa denez, CA CEren berdina da;
baina, CE Dren berdina da. Hortaz, D CAren berdina da.

Ondorioz, emandako D zuzenaren berdina den CA egokitu da emandako ABC

zirkuluan.
Q. E. F.

2. PROPOSIZIOA

Emandako zirkulu batean inskribatu emandako triangelu baten angeluak
dituen triangelu bat.

Izan bedi ABC emandako zirkulua, eta DEF emandako triangelua.
Bada, ABC zirkuluan DEF triangeluaren angeluak dituen triangelu bat inskri-

batu behar da.
Marraz bedi GH ABC zirkulua ukituz A puntuan [III, 16, por.]; eta eraiki bedi

HAC angelua, DEF angeluaren berdina, AH zuzenean eta horren A puntuan, eta GAB

angelua, DFE angeluaren berdina, AG zuzenean eta horren A puntuan [I, 23]; eta
marraz bedi BC.
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Bada, AH zuzen batek ABC zirkulua ukitzen duenez, eta A ukitze-puntutik zir-
kuluraino AC zuzena marraztua izan denez, orduan HAC angelua zirkuluaren
txandakako segmentuko ABC angeluaren berdina da [III, 32]. Baina HAC angelua
DEF angeluaren berdina da; orduan, ABC angelua ere DEF angeluaren berdina da.

Arrazoi beragatik, ACB angelua ere DFE angeluaren berdina da; hortaz, gaine-
rako BAC angelua gainerako EDF angeluaren berdina da [I, 32].

Ondorioz, emandako zirkuluan emandako triangelu baten angeluak dituen
triangelu bat inskribatu da.

Q. E. F.

3. PROPOSIZIOA

Emandako zirkulu baten inguruan zirkunskribatu emandako triangelu baten
angeluak dituen triangelu bat.

Izan bedi ABC emandako zirkulua, eta DEF emandako triangelua.
Bada, ABC zirkuluaren inguruan DEF triangeluaren angeluak dituen triangelu

bat zirkunskribatu behar da.
Luza bedi EF bi noranzkoetan G, H puntuetaraino; eta har bedi ABC zirkulua-

ren K zentroa [III, 1], eta marraz bedi edozein KB zuzen; eta eraiki bedi BKA ange-
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lua, DEG angeluaren berdina, KB zuzenean eta horren K puntuan, eta BKC angelua,
DFH angeluaren berdina [I, 23]; eta marraz bitez LAM, MBN, NCL zuzenak ABC zir-
kulua ukituz A, B, C puntuetan [III, 16, por.].

Baina, LM, MN, NL zuzenek ABC zirkulua ukitzen dutenez A, B, C puntuetan, eta
KA, KB, KC zuzenak K zentrotik A, B, C puntuetaraino marraztu direnez, orduan A,
B, C puntuei dagozkien angeluak zuzenak dira [III, 18].

Eta, AMBK laukiaren lau angeluak lau angelu zuzenen berdinak direnez, AMBK

bi triangelutan banatzen baita, eta KAM, KBM angeluak zuzenak direnez, orduan
gainerako AKB, AMB angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira.

Baina DEG, DEF angeluak ere bi angelu zuzenen berdinak dira [I, 13]; orduan,
AKB, AMB angeluak DEG, DEF angeluen berdinak dira; horietatik AKB angelua DEG

angeluaren berdina da; hortaz, gainerako AMB angelua gainerako DEF angeluaren
berdina da.

Antzeko eran frogatuko litzateke LNB angelua ere DFE angeluaren berdina
dela; hortaz, gainerako MLN angelua ere EDF angeluaren berdina da [I, 32].

Beraz, LMN triangelua DEF triangeluaren angeluberdina da; eta ABC zirkulua-
ren inguruan zirkunskribaturik dago.

Ondorioz, emandako zirkuluaren inguruan emandako triangelu baten ange-
luak dituen triangelu bat zirkunskribatu da.

Q. E. F.

4. PROPOSIZIOA

Inskribatu zirkulu bat emandako triangelu batean.

Izan bedi ABC emandako triangelua.
Bada, zirkulu bat inskribatu behar da ABC triangeluan.
Erdibitu bitez ABC, ACB angeluak BD, CD zuzenekin [I, 9], eta elkarrekin topo

egin bezate horiek D puntuan; marraz bitez DE, DF, DG perpendikularrak D pun-
tutik AB, BC, CA zuzenetaraino.

Baina, ABD angelua CBD angeluaren berdina denez, eta BED angelu zuzena ere
BFD angelu zuzenaren berdina denez, orduan EBD, FBD bi triangelu dira, bi angelu
bi angeluren berdinak eta alde bat alde baten berdina dituztenak, hots, BD,
angelu berdinetako baten aurkakoa eta haien komuna dena; orduan, gainerako
aldeak gainerako aldeen berdinak ere izango dituzte [I, 26]; hortaz, DE DFren ber-
dina da.

Arrazoi beragatik, DG ere DFren berdina da.
Beraz, DE, DF, DG hiru zuzenak elkarren berdinak dira; hortaz, zentrotzat D

eta distantziatzat (D)E, (D)F, (D)G112 zuzenetako bat hartuz egindako zirkulua gai-
nerako puntuetatik ere pasatuko da eta AB, BC, CA zuzenak ukituko ditu, E, F, G

puntuei dagozkien angeluak zuzenak direlako.
Zeren, ebakiko balitu, zirkulu baten diametroarekin, horren mutur batean,

perpendikular marraztutako zuzena zirkuluaren barnean eroriko bailitzateke, eta

EUKLIDES: ELEMENTUAK220

112 Parentesien artean dauden letrak ez daude eskuizkribu askotan, honela: “eta dis-
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tzen da IV. liburu osoan. (H)



hori absurdoa dela frogatu da [III, 16]; hortaz, zentrotzat D eta distantziatzat (D)E,
(D)F, (D)G zuzenetako bat hartuz egindako zirkuluak ez ditu AB, BC, CA zuzenak
ebakiko; beraz, ukitu egingo ditu eta zirkulua inskribaturik egongo da ABC trian-
geluan [IV, 5. def.].

Inskriba bedi FGE bezala.
Ondorioz, EFG zirkulua inskribatu da emandako ABC triangeluan.

Q. E. F.

5. PROPOSIZIOA

Zirkunskribatu zirkulu bat emandako triangelu baten inguruan.

Izan bedi ABC emandako triangelua.
Bada, zirkulu bat zirkunskribatu behar da emandako ABC triangeluaren ingu-

ruan.
Erdibitu bitez AB, AC zuzenak D, E puntuetatik [I, 10]; eta marraz bitez DF, EF

zuzenak AB, ACrekin angelu zuzenak eratuz D, E puntuetatik; orduan, elkarrekin
topo egingo dute ABC triangeluaren barnean, edo BC zuzenaren gainean, edo
BCtik kanpo.

Lehendabizi, elkarrekin topo egin bezate barnean F puntuan; eta marraz
bitez FB, FC, FA.

Eta, AD DBren berdina denez, eta DF komuna denez eta angelu zuzenak era-
tzen dituenez, orduan AF oinarria FB oinarriaren berdina da [I, 4].
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Antzeko eran frogatuko genuke CF ere AFren berdina dela; beraz, FB ere FCren
berdina da; hortaz, FA, FB, FC hiru zuzenak elkarren berdinak dira.

Beraz, zentrotzat F eta distantziatzat (F)A, (F)B, (F)C zuzenetako bat hartuz
egindako zirkulua gainerako puntuetatik ere pasatuko da, eta zirkulua ABC trian-
geluaren inguruan egongo da zirkunskribaturik.

Zirkunskriba bedi ABC bezala.
Baina, elkarrekin topo egin bezate DF, EF zuzenek BC zuzenaren gainean F

puntuan, bigarren irudian dagoen bezala; eta marraz bedi AF.
Antzeko eran frogatuko genuke F puntua badela ABC triangeluaren inguruan

zirkunskribaturiko zirkuluaren zentroa.
Baina, elkarrekin topo egin bezate DF, EFk ABC triangelutik kanpo F puntuan

berriz, hirugarren irudian dagoen bezala; eta marraz bitez AF, BF, CF.
Eta, berriro, AD DBren berdina denez, eta DF komuna denez eta angelu zuze-

nak eratzen dituenez, orduan AF oinarria BF oinarriaren berdina da [I, 4].
Antzeko eran frogatuko genuke CF ere AFren berdina dela; beraz, BF ere FCren

berdina da; hortaz, zentrotzat F eta distantziatzat FA, FB, FC zuzenetako bat har-
tuz egindako zirkulua gainerako puntuetatik ere pasatuko da, eta ABC triangelua-
ren inguruan egongo da zirkunskribaturik.

Ondorioz, zirkulu bat zirkunskribatu da emandako triangeluaren inguruan.
Q. E. F.

Eta argi dago, zirkuluaren zentroa triangeluaren barnean erortzen
denean, BAC angelua, zirkuluerdia baino handiagoa den segmentuan dago-
ena, angelu zuzen bat baino txikiagoa dela; zentroa BC zuzenaren gainean
erortzen denean, BAC angelua, zirkuluerdian dagoena, zuzena dela; eta zir-
kuluaren zentroa triangelutik kanpoan erortzen denean, BAC angelua, zir-
kuluerdia baino txikiagoa den segmentuan dagoena, angelu zuzen bat
baino handiagoa dela [III, 31]113.

6. PROPOSIZIOA

Inskribatu karratu bat emandako zirkulu batean.

Izan bedi ABCD emandako zirkulua.
Bada, karratu bat inskribatu behar da ABCD zirkuluan.
Marraz bitez ABCD zirkuluaren AC, BD bi diametro, elkarren artean angelu

zuzenak eratuz, eta marraz bitez AB, BC, CD, DA.
Eta, BE EDren berdina denez, E zentroa delako, eta EA komuna denez eta

angelu zuzenak eratzen dituenez, orduan AB oinarria AD oinarriaren berdina da
[I, 4].

Arrazoi beragatik, BC, CD zuzenetako bakoitza AB, AD zuzenetako bakoitza-
ren berdina da; hortaz, ABCD laukia ekilateroa da.
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Nik diot, gainera, ezen angeluzuzena
ere badela.

Bada, BD zuzena ABCD zirkuluaren
diametro bat denez, BAD zirkuluerdi bat
da; hortaz, BAD angelua zuzena da
[III, 31].

Arrazoi beragatik, ABC, BCD, CDA ange-
luetako bakoitza ere zuzena da; hortaz,
ABCD laukia angeluzuzena da.

Baina frogatu da ekilateroa ere
badela; beraz, karratu bat da [I, 22. def.];
eta ABCD zirkuluan dago inskribaturik.

Ondorioz, ABCD karratua inskribatu
da emandako zirkuluan.

Q. E. F.

7. PROPOSIZIOA

Zirkunskribatu karratu bat emandako zirkulu baten inguruan.

Izan bedi ABCD emandako zirkulua.
Bada, karratu bat zirkunskribatu behar da ABCD zirkuluaren inguruan.
Marraz bitez ABCD zirkuluaren AC, BD bi diametro, elkarren artean angelu

zuzenak eratuz; eta marraz bitez FG, GH, HK, KF zuzenak ABCD zirkulua ukituz, A,
B, C, D puntuetan [III, 16, por.].

Bada, FGk ABCD zirkulua ukitzen duenez, eta EA E zentrotik A ukitze-
-punturaino marraztu denez, orduan Ari dagozkion angeluak zuzenak dira
[III, 18].

Arrazoi beragatik, B, C, D puntuei dagozkien angeluak zuzenak dira.
Eta, AEB angelua zuzena denez, eta EBG angelua ere zuzena denez, orduan GH

ACren paraleloa da [I, 28].
Arrazoi beragatik, AC ere FKren para-

leloa da; hortaz, GH ere FKren paraleloa
da [I, 30].

Antzeko eran frogatuko genuke GF, HK

zuzenetako bakoitza BEDren paraleloa
dela. Hortaz, GK, GC, AK, FB, BK paralelo-
gramoak dira; beraz, GF HKren berdina
da, eta GH FKren berdina [I, 34].

Baina, AC BDren berdina denez, eta AC

ere GH, FK zuzenetako bakoitzaren ber-
dina denez, eta BD, aldiz, GF, HK zuzene-
tako bakoitzaren berdina denez [I, 34],
orduan FGHK laukia ekilateroa da.

Nik diot, gainera, ezen angeluzuzena
ere badela.
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Bada, GBEA paralelogramo bat denez, eta AEB angelua zuzena denez, orduan
AGB angelua ere zuzena da [I, 34].

Antzeko eran frogatuko genuke H, K, F puntuei dagozkien angeluak zuzenak
direla. Hortaz, FGHK angeluzuzena da.

Baina frogatu da ekilateroa ere badela; beraz, karratu bat da; eta ABCD zirku-
luaren inguruan dago zirkunskribaturik.

Ondorioz, karratu bat zirkunskribatu da emandako zirkuluaren inguruan.
Q. E. F.

8. PROPOSIZIOA

Inskribatu zirkulu bat emandako karratu batean.

Izan bedi ABCD emandako karratua.
Bada, zirkulu bat inskribatu behar da ABCD karratuan.
Erdibitu bedi AD, AB zuzenetako

bakoitza E, F puntuetatik, hurrenez hurren
[I, 10]; eta marraz bedi E puntutik AB, CD

zuzenetako baten paraleloa den EH

zuzena, eta marraz bedi F puntutik AD, BC

zuzenetako baten paraleloa den FK

[I, 31]; orduan, AK, KB, AH, HD, AG, GC, BG,
GD irudietako bakoitza paralelogramo bat
da, eta, jakina, elkarren aurkako aldeak
berdinak dira [I, 34].

Eta, AD ABren berdina denez, eta AE

ADren erdia denez, eta AF, aldiz, ABren
erdia denez, orduan AE AFren berdina da;
hortaz, elkarren aurkako aldeak ere ber-
dinak dira; hortaz, FG ere GEren berdina
da.

Antzeko eran frogatuko genuke GH, GK zuzenetako bakoitza FG, GE zuzene-
tako bakoitzaren berdina dela; hortaz, GE, GF, GH, GK lau zuzenak elkarren ber-
dinak dira.

Beraz, zentrotzat G eta distantziatzat (G)E, (G)F, (G)H, (G)K zuzenetako bat har-
tuz egindako zirkulua gainerako puntuetatik ere pasatuko da; eta AB, BC, CD, DA

zuzenak ukituko ditu, zuzenak direlako E, F, H, K puntuei dagozkien angeluak.
Zeren zirkuluak AB, BC, CD, DA zuzenak ebakiko balitu, zirkuluaren diame-

troarekin horren mutur batetik angelu zuzenak eratuz marraztutako zuzena zir-
kuluaren barnean eroriko bailitzateke, eta hori absurdoa dela frogatu da [III, 16].

Hortaz, zentrotzat G eta distantziatzat (G)E, (G)F, (G)H, (G)K zuzenetako bat har-
tuz egindako zirkuluak ez ditu AB, BC, CD, DA zuzenak ebakitzen. Beraz, ukitu
egingo ditu eta ABCD karratuan egongo da inskribaturik.

Ondorioz, zirkulu bat inskribatu da emandako karratuan.
Q. E. F.
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9. PROPOSIZIOA

Zirkunskribatu zirkulu bat emandako karratu baten inguruan.

Izan bedi ABCD emandako karratua.
Bada, zirkulu bat zirkunskribatu behar da ABCD karratuaren inguruan.
Bada, behin marrazturik AC, BD, elkar ebaki bezate E puntuan.
Eta, DA ABren berdina denez, eta AC komuna denez, orduan DA, AC bi aldeak

BA, AC bi aldeen berdinak dira; eta DC oinarria BC oinarriaren berdina da; hortaz,
DAC angelua BAC angeluaren berdina da [I, 8]; beraz, DAB angelua ACk erdibitua
izan da.

Antzeko eran frogatuko genuke ABC,
BCD, CDA angeluetako bakoitza AC, DB

zuzenek erdibitua izan dela.
Eta, DAB angelua ABC angeluaren ber-

dina denez, eta EAB angelua DAB angelua-
ren erdia denez, eta EBA angelua ABC

angeluaren erdia denez, orduan EAB ange-
lua EBA angeluaren berdina da; hortaz, EA

aldea ere EB aldearen berdina da [I, 6].
Antzeko eran frogatuko genuke EA, EB

zuzenak EC, ED zuzenen berdinak direla,
hurrenez hurren. Hortaz, EA, EB, EC, ED lau
zuzenak elkarren berdinak dira.

Beraz, zentrotzat E eta distantziatzat
(E)A, (E)B, (E)C, (E)D zuzenetako bat hartuz egindako zirkulua gainerako puntueta-
tik ere pasatuko da eta ABCD karratuaren inguruan egongo da zirkunskribaturik.

Zirkunskriba bedi ABCD bezala.
Ondorioz, zirkulu bat zirkunskribatu da emandako karratuaren inguruan.

Q. E. F.

10. PROPOSIZIOA

Eraiki triangelu isoszele bat, oinarriko angeluetako bakoitza gainerakoaren
bikoitza izanik114.

Har bedi AB zuzen bat eta motz bedi C puntutik, AB, BC zuzenek eratutako
errektangelua CAren karratuaren berdina izateko moduan [II, 11]; eta egin bedi
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BDE zirkulua A zentroa eta AB distantzia hartuz. Eta BDE zirkuluan egoki bedi BD

zuzena, BDE zirkuluaren diametroa baino handiagoa ez den AC zuzenaren ber-
dina [IV, 1]; eta marraz bitez AD, DC, eta zirkunskriba bedi ACD zirkulua ACD trian-
geluaren inguruan [IV, 5].

Baina, AB, BC zuzenek eratutako errektangelua ACren karratuaren berdina
denez, eta AC BDren berdina denez, orduan AB, BC zuzenek eratutako errektan-
gelua BDren karratuaren berdina da.

Eta, B puntua ACD zirkulutik kanpo hartu denez, eta Btik ACD zirkuluraino BA,
BD bi zuzen erori direnez, eta horietako batek ebakitzen duenez, bestea, aldiz,
horretan erortzen denez, eta AB, BC zuzenek eratutako errektangelua BDren karra-
tuaren berdina denez, orduan BDk ACD zirkulua ukitzen du [III, 37].

Bada, BDk ukitzen duenez, eta DC D ukitze-puntutik marraztua izan denez,
orduan BDC angelua zirkuluaren txandakako segmentuko DAC angeluaren ber-
dina da [III, 32].

Bada, BDC angelua DAC angeluaren berdina denez, erants bekie biei CDA

angelua; orduan, BDA angelu osoa CDA, DAC bi angeluen berdina da.
Baina, BCD kanpo-angelua CDA, DAC angeluen berdina da [I, 32]; beraz, BDA

angelua ere BCD angeluaren berdina da.
Baina BDA angelua CBD angeluaren berdina da, AD aldea ere AB aldearen ber-

dina baita [I, 5]; beraz, DBA angelua BCD angeluaren berdina da. Hortaz, BDA,
DBA, BCD hiru angeluak elkarren berdinak dira.

Eta, DBC angelua ere BCD angeluaren berdina denez, BD aldea ere DC aldea-
ren berdina da [I, 6].

Baina BD CAren berdina da, hipotesiz; orduan, CA ere CDren berdina da;
beraz, CDA angelua ere DAC angeluaren berdina da [I, 5]; hortaz, CDA, DAC ange-
luak DACren bikoitza dira.

Baina, BCD angelua CDA, DAC angeluen berdina da; beraz, BCD angelua ere
CAD angeluaren bikoitza da. Baina BCD angelua BDA, DBA angeluetako bakoitza-
ren berdina da; hortaz, BDA, DBA angeluetako bakoitza ere DAB angeluaren bikoi-
tza da.

Ondorioz, ABD triangelu isoszele bat eraiki da, DB oinarriko angeluetako
bakoitza gainerako angeluaren bikoitza izanik.
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11. PROPOSIZIOA

Inskribatu pentagono ekilatero eta angeluberdin bat emandako zirkulu
batean.

Izan bedi ABCDE emandako zirkulua.
Bada, pentagono ekilatero eta angeluberdin bat inskribatu behar da ABCDE

zirkuluan.

Har bedi FGH triangelu isoszelea, G, H puntuei dagozkien angeluetako bakoi-
tza Fri dagokionaren bikoitza duena [IV, 10]; eta ABCDE zirkuluan inskriba bedi
ACD triangelua, FGHren angeluak dituena, CAD angelua Fri dagokion angeluaren
berdina izan dadin eta G, H puntuei dagozkien angeluak ACD, CDA angeluen ber-
dinak izan daitezen, hurrenez hurren [IV, 2]; hortaz, ACD, CDA angeluetako
bakoitza ere CADren bikoitza da.

Orduan, erdibitu bedi ACD, CDA angeluetako bakoitza CE, DB zuzenekin,
hurrenez hurren [I, 9], eta marraz bitez AB, BC, DE, EA.

Bada, ACD, CDA angeluetako bakoitza CADren bikoitza denez, eta CE, DB zuze-
nen bidez erdibituak izan direnez, orduan DAC, ACE, ECD, CDB, BDA bost angeluak
elkarren berdinak dira.

Baina angelu berdinak zirkunferentzia berdinen gainean daude [III, 26]; hor-
taz, AB, BC, CD, DE, EA bost zirkunferentziak elkarren berdinak dira.

Baina zirkunferentzia berdinen aurkako zuzenak berdinak dira [III, 29]; hor-
taz, AB, BC, CD, DE, EA bost zuzenak elkarren berdinak dira; beraz, ABCDE penta-
gonoa ekilateroa da.

Nik diot, gainera, ezen angeluberdina ere badela.
Bada, AB zirkunferentzia DE zirkunferentziaren berdina denez, erants bekie

biei BCD; orduan, ABCD zirkunferentzia osoa EDCB zirkunferentzia osoaren berdina
da.

Baina AED angelua ABCD zirkunferentziaren gainean dago, eta BAE angelua
EDCB zirkunferentziaren gainean; hortaz, BAE angelua AED angeluaren berdina da
[III, 27].

Arrazoi beragatik, ABC, BCD, CDE angeluetako bakoitza BAE, AED angeluetako
bakoitzaren berdina da; beraz, ABCDE pentagonoa angeluberdina da.
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Baina frogatu da ekilateroa ere badela.
Ondorioz, pentagono ekilatero eta angeluberdin bat inskribatu da emandako

zirkuluan.
Q. E. F.

12. PROPOSIZIOA

Zirkunskribatu pentagono ekilatero eta angeluberdin bat emandako zirkulu
baten inguruan.

Izan bedi ABCDE emandako zirkulua.
Bada, pentagono ekilatero eta angeluberdin bat zirkunskribatu behar da

ABCDE zirkuluaren inguruan.
Izan bitez A, B, C, D, E pentagono ins-

kribatuaren angeluen puntuak, AB, BC, CD,
DE, EA zirkunferentziak berdinak izateko
moduan [IV, 11]; eta marraz bitez GH, HK,
KL, LM, MG zirkulua ukituz, A, B, C, D, E

puntuetan [III, 16, por.]; eta har bedi
ABCDE zirkuluaren F zentroa [III, 1], eta
marraz bitez FB, FK, FC, FL, FD.

Eta, KL zuzenak ABCDE zirkulua uki-
tzen duenez C puntuan, eta FC F zentrotik
C ukitze-punturaino marraztua izan
denez, orduan FC KLren perpendikularra
da [III, 18]; hortaz, Cri dagozkion ange-
luetako bakoitza zuzena da.

Arrazoi beragatik, B, D puntuei dagozkien angeluak ere zuzenak dira.
Eta, FCK angelua ere zuzena denez, FKren karratua FC, CK zuzenen karratuen

berdina da [I, 47].
Arrazoi beragatik, FKren karratua FB, BK zuzenen karratuen berdina da; hor-

taz, FC, CK zuzenen karratuak FB, BK zuzenen karratuen berdinak dira; horietatik
FCren karratua FBren karratuaren berdina da; hortaz, gainerako CKren karratua
BKren karratuaren berdina da; beraz, BK CKren berdina da.

Eta, FB FCren berdina denez, eta FK komuna denez, orduan BF, FK bi aldeak CF,
FK bi aldeen berdinak dira; eta BK oinarria CK oinarriaren berdina da; orduan, BFK

angelua KFC angeluaren berdina da [I, 8], eta BKF angelua FKC angeluaren berdina;
hortaz, BFC angelua KFC angeluaren bikoitza da, eta BKC angelua FKC angeluaren
bikoitza.

Arrazoi beragatik, CFD angelua ere CFLren bikoitza da, eta DLC angelua FLC

angeluaren bikoitza.
Baina, BC zirkunferentzia CD zirkunferentziaren berdina denez, BFC angelua

ere CFD angeluaren berdina da [III, 27]. Eta BFC angelua KFC angeluaren bikoitza
da, eta DFC angelua LFC angeluaren bikoitza; orduan, KFC angelua ere LFC ange-
luaren berdina da.

Baina FCK angelua ere FCL angeluaren berdina da; orduan, FKC, FLC bi trian-
gelu dira, bi angelu bi angeluren berdinak eta alde bat alde baten berdina dituz-
tenak, hots, FC bion komuna dena; hortaz, gainerako aldeak gainerako aldeen
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berdinak eta gainerako angelua gainerako angeluaren berdina ere izango dituzte
[I, 26]; bada, KC zuzena CL zuzenaren berdina da, eta FKC angelua FLC angelua-
ren berdina.

Eta, KC CLren berdina denez, KL KCren bikoitza da.
Arrazoi beragatik frogatuko litzateke HK ere BKren bikoitza dela.
Eta BK KCren berdina da; orduan, HK ere KLren berdina da.
Antzeko eran frogatuko litzateke HG, GM, ML zuzenetako bakoitza ere HK, KL

zuzenetako bakoitzaren berdina dela; hortaz, GHKLM pentagonoa ekilateroa da.
Nik diot, gainera, ezen angeluberdina ere badela.
Bada, FKC angelua FLC angeluaren berdina denez, eta HKL angelua FKC ange-

luaren bikoitza dela eta KLM angelua FLC angeluaren bikoitza dela frogatu denez,
orduan HKL angelua KLM angeluaren berdina da.

Antzeko eran frogatuko litzateke KHG, HGM, GML angeluetako bakoitza ere
HKL, KLM angeluetako bakoitzaren berdina dela; hortaz, GHK, HKL, KLM, LMG, MGH

bost angeluak elkarren berdinak dira; beraz, GHKLM pentagonoa angeluberdina
da.

Baina frogatu da ekilateroa ere badela, eta ABCDE zirkuluaren inguruan zir-
kunskribatu da.

Q. E. F.115

13. PROPOSIZIOA

Inskribatu zirkulu bat emandako pentagono ekilatero eta angeluberdin
batean.

Izan bedi ABCDE emandako pentagono ekilatero eta angeluberdina.
Bada, zirkulu bat inskribatu behar da ABCDE pentagonoan.
Erdibitu bitez, bada, BCD, CDE angeluak CF, DF zuzenekin, hurrenez hurren;

eta marraz bitez FB, FA, FE zuzenak CF, DF zuzenek elkarrekin topo egiten duten F
puntutik.

Eta, BC CDren berdina denez, eta CF

komuna denez, orduan BC, CF bi aldeak
DC, CF bi aldeen berdinak dira; eta BCF

angelua DCF angeluaren berdina da;
orduan, BF oinarria DF oinarriaren berdina
da, eta BCF triangelua DCF triangeluaren
berdina da, eta gainerako angeluak, alde
berdinen aurkakoak, berdinak izango
dira, hurrenez hurren [I, 4]; hortaz, CBF

angelua CDF angeluaren berdina da.
Eta, CDE angelua CDF angeluaren

bikoitza denez, eta CDE angelua ABC

angeluaren berdina denez, eta CDF ange-
lua, aldiz, CBF angeluaren berdina denez,
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orduan CBA angelua ere CBF angeluaren bikoitza da; hortaz, ABF angelua FBC ange-
luaren berdina da; beraz, ABC angelua BF zuzenak erdibitua izan da.

Antzeko eran frogatuko litzateke BAE, AED angeluak FA, FE zuzenek erdibituak
izan direla, hurrenez hurren.

Baina, marraz bitez FG, FH, FK, FL, FM zuzenak F puntutik AB, BC, CD, DE, EA

zuzenen perpendikularrak.
Eta, HCF angelua KCF angeluaren berdina denez, eta FHC angelu zuzena FKC

angeluaren berdina denez, orduan FHC, FKC bi triangelu dira, bi angelu bi ange-
luren berdinak eta alde bat alde baten berdina dituztenak, hots, FC bion komuna
dena eta angelu berdinetako baten aurkakoa dena; hortaz, gainerako aldeak gai-
nerako aldeen berdinak izango dituzte [I, 26]; beraz, FH perpendikularra FK per-
pendikularraren berdina da.

Antzeko eran frogatuko genuke FL, FM, FG zuzenetako bakoitza FH, FK zuze-
netako bakoitzaren berdina dela; hortaz, FG, FH, FK, FL, FM bost zuzenak elkarren
berdinak dira.

Beraz, zentrotzat F eta distantziatzat (F)G, (F)H, (F)K, (F)L, (F)M zuzenetako bat
hartuz egindako zirkulua gainerako puntuetatik ere pasatuko da eta AB, BC, CD,
DE, EA zuzenak ukituko ditu, G, H, K, L, M puntuei dagozkien angeluak zuzenak
direlako.

Bada, ukituko ez balitu, ebaki baizik, gertatuko zen zirkulu baten diametro-
arekin, horren mutur betetik, angelu zuzenak eratuz marraztutako zuzena zirku-
luaren barnean erortzen dela; eta hori absurdoa dela frogatu da [III, 16].

Hortaz, zentrotzat F eta distantziatzat (F)G, (F)H, (F)K, (F)L, (F)M zuzenetako bat
hartuz egindako zirkuluak ez ditu AB, BC, CD, DE, EA zuzenak ebakitzen; beraz,
ukitu egingo ditu.

Deskriba bedi GHKLM bezala.
Ondorioz, zirkulu bat inskribatu da emandako pentagono ekilatero eta ange-

luberdinean.
Q. E. F.

14. PROPOSIZIOA

Zirkunskribatu zirkulu bat emandako pentagono ekilatero eta angeluberdin
baten inguruan.

Izan bedi ABCDE emandako pentagono ekilateroa eta angeluberdina.
Bada, zirkulu bat zirkunskribatu behar da ABCDE pentagonoaren inguruan.
Erdibitu bitez, bada, BCD, CDE angeluak CF, DF zuzenekin, hurrenez hurren;

eta marraz bitez FB, FA, FE zuzenak, zuzenek elkarrekin topo egiten duten F pun-
tutik B, A, E puntuetaraino.

Aurreko kasuaren antzeko eran frogatuko litzateke CBA, BAE, AED angeluak FB,
FA, FE zuzenek erdibituak izan direla, hurrenez hurren.

Baina, BCD angelua CDE angeluaren berdina denez, eta FCD angelua BCD ange-
luaren erdia denez, eta CDF angelua, aldiz, CDE angeluaren erdia denez, orduan
FCD angelua ere FDC angeluaren berdina da; hortaz, FC aldea FD aldearen berdina
da [I, 6].
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Antzeko eran frogatuko litzateke FB, FA, FE zuzenetako bakoitza FC, FD zuze-
netako bakoitzaren berdina dela; hortaz, FA, FB, FC, FD, FE bost zuzenak elkarren
berdinak dira.

Beraz, zentrotzat F eta distantziatzat FA, FB, FC, FD, FE zuzenetako bat hartuz
egindako zirkulua gainerako puntuetatik ere pasatuko da eta zirkunskribaturik
egongo da.

Zirkunskriba bedi, eta izan bedi ABCDE.
Ondorioz, zirkulu bat zirkunskribatu da emandako pentagono ekilatero eta

angeluberdinaren inguruan.
Q. E. F.

15. PROPOSIZIOA

Inskribatu hexagono ekilatero eta angeluberdin bat emandako zirkulu
batean.

Izan bedi ABCDEF emandako zirkulua.
Bada, hexagono ekilatero eta angelu-

berdin bat inskribatu behar da ABCDEF zir-
kuluan.

Marraz bedi ABCDEF zirkuluaren AD

diametroa; eta har bedi zirkuluaren G

zentroa; eta egin bedi EGCH zirkulua D

zentroa eta DG distantzia hartuz; eta,
behin marrazturik EG, CG, eraman bitez B,
F puntuetaraino; eta marraz bitez AB, BC,
CD, DE, EF, FA.

Nik diot ezen ABCDEF hexagonoa eki-
lateroa eta angeluberdina dela.

G puntua ABCDEF zirkuluaren zentroa
denez, GE GDren berdina da. D puntua,
berriz, GCH zirkuluaren zentroa denez, DE

DGren berdina da. Baina frogatu da GE

GDren berdina dela; hortaz, GE ere EDren
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berdina da; beraz, EGD triangelua ekilateroa da; orduan, horren EGD, GDE, DEG

hiru angeluak elkarren berdinak dira, triangelu isoszeleen oinarriko angeluak
elkarren berdinak direlako [I, 5].

Eta triangelu baten hiru angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira [I, 32];
hortaz, EGD angelua bi angelu zuzenen herena da.

Antzeko eran frogatuko litzateke DGC angelua ere bi angelu zuzenen herena
dela.

Eta, EBren gainean altxatutako CG zuzenak ondoz ondoko EGC, CGB angeluak
bi angelu zuzenen berdinak egiten dituenez, gainerako CGB angelua ere bi
angelu zuzenen herena da.

Hortaz, EGD, DGC, CGB angeluak elkarren berdinak dira; hortaz, horien erpi-
nei dagozkien BGA, AGF, FGE angeluak berdinak dira [I, 15]; beraz, EGD, DGC, CGB,
BGA, AGF, FGE sei angeluak elkarren berdinak dira.

Baina angelu berdinak zirkunferentzia berdinen gainean daude [III, 26]; hor-
taz, AB, BC, CD, DE, EF, FA sei zirkunferentziak elkarren berdinak dira. Baina zir-
kunferentzia berdinen aurkako zuzenak berdinak dira [III, 29]; hortaz, sei zuze-
nak elkarren berdinak dira; beraz, ABCDEF hexagonoa ekilateroa da.

Nik diot, gainera, ezen angeluberdina ere badela.
Bada, FA zirkunferentzia ED zirkunferentziaren berdina denez, erants bekie

biei ABCD zirkunferentzia; orduan, FABCD osoa EDCBA osoaren berdina da; eta FED

angelua FABCD zirkunferentziaren gainean dago, eta AFE angelua EDCBA zirkunfe-
rentziaren gainean; hortaz, AFE angelua DEF angeluaren berdina da [III, 27].

Antzeko eran frogatuko litzateke ABCDEF hexagonoaren gainerako angelue-
tako bakoitza AFE, FED angeluetako bakoitzaren berdina dela; hortaz, ABCDEF

hexagonoa angeluberdina da.
Baina frogatu da ekilateroa ere badela; eta inskribatua izan da ABCDEF zirku-

luan.
Ondorioz, hexagono ekilatero eta angeluberdin bat inskribatu da emandako

zirkuluan.
Q. E. F.

Porisma
Hortik argi dago hexagonoaren aldea zirkuluaren erradioaren berdina dela.
Pentagonoaren kasuaren antzeko eran, zirkuluaren zatiketa-puntuetatik zir-

kuluaren ukitzaileak marrazten badira, hexagono ekilatero eta angeluberdin bat
zirkunskribatuko da zirkuluaren inguruan, pentagonoari buruz esandakoaren
arabera.

Eta, gainera, pentagonoaren kasuan azaldutakoen antzeko prozeduren
bidez, zirkulu bat inskribatu eta zirkunskribatuko genuke emandako hexagono
batean.

16. PROPOSIZIOA

Inskribatu pentadekagono ekilatero eta angeluberdin bat emandako zirkulu
batean.

Izan bedi ABCD emandako zirkulua.
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Bada, pentadekagono ekilatero eta angeluberdin bat inskribatu behar da
ABCD zirkuluan.

ABCD zirkuluan inskriba bitez AC, bertan inskribatutako triangelu ekilateroa-
ren aldea, eta AB, pentagono ekilateroaren aldea.

Orduan, ABCD zirkuluan segmentu berdinetatik hamabost dauden bezala,
horrela ere, bost egongo dira ABC zirkunferentzian, zirkuluaren herena dena, eta
hiru egongo dira AB zirkunferentzian, zirkuluaren bostena dena; hortaz, gaine-
rako BC zirkunferentzian bi egongo dira.

Erdibitu bedi BC Etik [III, 30]; orduan, BE, EC zirkunferentzietako bakoitza ABCD

zirkuluaren hamabostena da.
Ondorioz, BE, EC marraztu eta gero, ABCD zirkuluan horien berdinak diren

zuzenak ondoz ondo egokitzen baditugu, pentadekagono ekilatero eta angelu-
berdin bat inskribatua izango da horretan.

Q. E. F.

Pentagonoaren kasuaren antzeko eran, zirkuluaren zatiketa-
-puntuetatik zirkuluaren ukitzaileak marrazten badira, pentadekagono eki-
latero eta angeluberdin bat zirkunskribatuko litzateke zirkuluaren ingu-
ruan.

Gainera, pentagonoaren kasukoen antzeko frogen bidez, zirkulu bat
inskribatu eta zirkunskribatuko genuke emandako pentadekagonoan.

Q. E. F.116
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116 III, 10. proposizioan bezala, hemen ere, “zirkulu” hitza zirkunferentziaren zentzuan
erabiltzen du Euklidesek. Beste aldetik, Euklidesek erakutsi digu nola egin 3, 4, 5, 6 eta 15
aldeko poligono erregularrak. Prozesu horri jarraituz, poligono bat emanik, horren alde-
-kopuru bikoitza duen poligonoa eraiki dezakegu. Metodo honen bidez, alde-kopuru
hauek dituzten poligonoak eraiki daitezke: 3·2n, 4·2n, 5·2n eta 15·2n, non n balioa 0 edo
edozein zenbaki oso positibo den. (H)
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BOSGARREN LIBURUA

DEFINIZIOAK

1. Magnitude bat magnitude baten zatia da, txikiena handienarena, han-
diena neurtzen duenean117.

2. Eta handiena txikienaren multiploa da txikienak neurtua denean.

3. Arrazoi bat erlazio bat da mota bereko bi magnituderen artean, horien
tamainei dagokiena118.

4. Magnitudeek elkarrekin arrazoi bat dutela esaten da, biderkaturik,
batak bestea gaindi dezakeenean119.

5. Esaten da lehenengo magnitude batek bigarren batekin hirugarren
batek laugarren batekin duen arrazoi bera duela, lehenengoaren eta
hirugarrenaren edozein ekimultiplok bigarrenaren eta laugarrenaren
edozein ekimultiplo batera gainditzen dutenean, batera berdinak dire-

117 m™roq (meros, ‘zatia’) hitza bi esanahirekin erabiltzen da Elementuak liburuan: a)
Orokorrean, 5. nozio komunean bezalakoa, osoa zatia baino handiagoa da. b) Hemen
bezalakoa, azpimultiploa edo parte aliquota adierazteko. VII, 3. definizioan zentzu berean
erabiliko da. (H)

118 Bi hitz agertzen dira grezieraz, phlºkoq (pelikos, ‘nolako handia’) eta posøq (posos,
‘kantitate’). Nikomakok phlºkoq ‘magnitude’ modura erabiltzen zuen, eta posøq ‘kantitate’
modura (H). Gaztelaniazko, ingelesezko eta frantsesezko bertsioetan Ptolomeoren esa-
nahia hartu dute: tamaño, size eta taille. Euskaraz zenbait aukera ikusten ditut horien
ordaina emateko: ‘handitasuna’, ‘magnitude’, ‘neurri’ eta ‘tamaina’. Nik ‘tamaina’ auke-
ratu dut, ‘magnitude’ eta ‘neurri’ beste esanahiekin eman ditudalako eta ‘handitasuna’
hitzak ideia markatuagoa ematen duelako.

119 Batzuek definizio hau aurrekoaren orokorpen gisa ikusi dute, bai magnitude elka-
rrekin neurgarriak, bai magnitude elkarrekin neurtezinak hartuko dituena; baina interpre-
tazio hori ez dagokio testuinguru honi. Badirudi, ordea, mota bereko magnitude finitu
baten eta magnitude mugagabeki handi baten, edo mugagabeki txiki baten, arteko erlazioa
baztertzen duela. (H, P)
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nean edo batera txikiagoak direnean, hurrenez hurren, eta dagokien
ordenan harturik120.

6. Dei bitez proportzionalak arrazoi bera duten magnitudeak121.

7. Ekimultiploen artean, lehenengoaren multiploak bigarrenaren multi-
ploa gainditzen duenean, baina hirugarrenaren multiploak laugarre-
naren multiploa gainditzen ez duenean, lehenengoak bigarrenarekin
hirugarrenak laugarrenarekin baino arrazoi handiagoa duela esaten
da122.

8. Hiru gairen arteko proportzio bat ahal den txikiena da123.

9. Hiru magnitude proportzionalak direnean, lehenengoak hirugarrena-
rekin bigarrenarekin duenaren arrazoi bikoiztua duela esaten da124.

10. Lau magnitude proportzionalak direnean, lehenengoak laugarrenare-
kin bigarrenarekin duenaren arrazoi hirukoiztua duela esaten da; eta
horrela beti, ondoz ondo, proportzioa zeinahi den ere125.

11. Magnitude korrespondenteak126 deritze aurrekariari aurrekariarekiko
eta atzekariari atzekariarekiko.
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120 Onartzen da V, 5. definizioa proportzioen teoriaren giltzarria dela; izan ere, pro-
portzionaltasunaren baldintza nahikoa eta beharrezkoa ematen du. Definizioak hauxe dio:
a, b, c, d magnitudeak eta m, n edozein zenbaki arrunt emanik, a : b :: c : d da, baldin eta
soilik baldin, (ma > nb eta mc > nd) edo (ma = nb eta mc = nd) edo (ma < nd eta mc < nd)
betetzen bada. Hori definizioaren adierazpen logikoa bada ere, frogabidetan beste hau
erabiliko da: (ma > nb bada, mc > nd izango da) eta (ma = nb bada, mc = nd izango da)
eta (ma < nd bada, mc < nd izango da). Orokorrean ez dira baliokideak, baina testuinguru
honetan bai, hartzen diren magnitudeek sistema guztiz ordenatua osatzen dutelako. (P)

121 kaleºsuv (kalehistho, ‘dei bitez’) hitzaren erabilpenak iradokitzen du definizio hau
Euklidesena berarena dela (H). Definizioak hauxe dio: a, b, c, d magnitudeak proportzio-
nalak dira a : b :: c : d bada. Ikusi 120. oin-oharra.

122 Definizio honek ez-proportzionaltasunaren irizpidea ematen du eta 4. eta 5. defini-
zioekin Euklidesen teoriaren nukleoa osatzen du. (H, P)

123 Definizioak hauxe dio: a, b, c magnitudeak emanik, a : b :: b : c da.
124 Definizioak hauxe dio: a, b, c magnitudeak emanik, a : b :: b : c = k bada, a : c = k2

da.
125 Arrazoi bikoiztua, hirukoiztua... arrazoi konposatuaren kasu partikularrak dira.

Bestalde, Euklidesek diplasºvn (diplasion, ‘bikoiztu’), triplasºvn (triplasion, ‘hirukoiztu’)
hitzak erabili zituen, diplåsioq (diplasios, ‘bikoitz’), triplåsioq (triplasios, ‘hirukoitz’) era-
bili beharrean; azken horiek askotan erabiltzen zirelako 2 1eko, 3 1eko... arrazoien zen-
tzuan. Jakina, 10. definizioaren lau magnitudeak proportzio jarraituan daude, grezierazko
testuak esaten ez badu ere (H, P). Definizioak hauxe dio: a, b, c, d magnitudeak emanik,
a : b :: b : c :: c : d bada, a : d = k3 da.

126 Grezierazko testuan ∏mølogoq (homologos, ‘homologo’) agertzen da. Bai gaztela-
niaz, bai ingelesez hitz hori ematerakoan Euklidesek eman nahi zuen zentzu teknikoa



12. Txandakako127 arrazoia aurrekaria aurrekariarekiko erlazioan har-
tzean eta atzekaria atzekariarekiko erlazioan hartzean datza.

13. Alderantzizko arrazoia atzekaria aurrekaritzat hartzean datza aurre-
kariarekiko erlazioan, atzekaritzat128.

14. Arrazoi baten konposizioa129 aurrekaria atzekariarekin batera, mag-
nitude bakar modura, atzekariarekiko berarekiko erlazioan hartzean
datza.

15. Arrazoi baten bereizketa aurrekariak atzekariari kentzen dion gehie-
gitza atzekariarekiko berarekiko erlazioan hartzean datza130.

16. Arrazoi baten bihurketa aurrekaria aurrekariak atzekariari kentzen
dion gehiegitzarekiko erlazioan hartzean datza131.

17. Arrazoi bat berdintasunez132 gertatzen da, zenbait magnitude egonik,
eta horien kopuru berdinean beste batzuk ere egonik, zeinek binaka
harturik arrazoi bera duten, lehenengo magnitudeen artean lehenen-
goa azkenarekiko den bezalakoa denean lehenengoa azkenarekiko
bigarren magnitudeen artean. Edo, bestela esanda, muturrak hartzean
datza, erdikariak kontuan hartu gabe.
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errespetatu nahi izan dute; horregatik homólogo, homologous eman beharrean correspon-
diente, corresponding eman dute; frantsesez, ordea, homologue eman du. Euskaraz
‘korrespondente’ eman dut, gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioekin bat etorriz.

127 V, 12. proposiziotik 17. proposiziora, definizioak arrazoiei aplikatzen dizkie
Euklidesek, egokiena proportzioei aplikatzea litzatekeenean; agian, ematen duelako, pro-
portzioei aplikatuz gero, frogatu gabe zegoen zerbait onartzen zuela (H). Definizioak
hauxe dio: a, b, c, d magnitudeak emanik, a : b :: c : d bada, a : c :: b : d da txandakako
arrazoia.

128 Definizioak hauxe dio: a, b, c, d magnitudeak emanik, a : b :: c : d bada, b : a :: d : c
da alderantzizko arrazoia.

129 Ez dira gauza bera ‘arrazoi baten konposizioa’ eta ‘arrazoi konposatua’. Hala ere,
Euklidesek ez zituen beti bereizi; esaterako, V, 17. proposizioan (H, P). Definizioak hauxe
dio: a, b, c, d magnitudeak emanik, a : b :: c : d bada, (a+b) : b :: (c+d) : d da arrazoiaren
konposizioa.

130 Jatorrizkoan, diaºresiq løgoy (diairesis logou, ‘arrazoi baten zatiketa’) agertzen da,
baina zatiketa hitza nahasgarria gerta daiteke (P). Definizioak hauxe dio: a, b, c, d magni-
tudeak emanik, a : b :: c : d bada, (a–b) : b :: (c–d) : d da arrazoiaren bereizketa.

131 Definizioak hauxe dio: a, b, c, d magnitudeak emanik, a : b :: c : d bada,
a : (a–b) :: c : (c–d) da arrazoiaren bihurketa.

132 Badirudi di| ¬soy (di’ isou, ‘berdintasunez’) adierazpenak ‘distantzia berdinera’ esan
nahi duela, hau da, gai-kopuru berdinaren ondoren. Testuinguruak iradokitzen du ego-
kiago dela ‘proportzio bat berdintasunez’, ‘arrazoi bat berdintasunez’ baino (H).
Definizioak hauxe dio: a, b, c... magnitudeak emanik, eta d, e, f... magnitudeak emanik,
zeinek a : b :: d : e, b : c :: e : f... betetzen duten, a : c :: d : f denean, arrazoia berdinta-
sunez gertatzen da.



18. Proportzio asaldatua gertatzen da, hiru magnitude egonik, eta horien
kopuru berdinean beste batzuk ere egonik, lehenengo magnitudeen
artean aurrekaria atzekariarekiko den bezalakoa denean aurrekaria
atzekariarekiko bigarren magnitudeen artean; eta atzekaria beste
magnituderen batekiko den bezalakoa lehenengo magnitudeen artean
denean beste magnituderen bat aurrekariarekiko bigarren magnitu-
deen artean133.

PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Magnitudeen edozein kopuru badago, kopuru berdinean dauden beste edo-
zein magnituderen ekimultiploak direnak, hurrenez hurren, zenbat aldiz den bat
beste baten multiplo, hainbat aldiz izango dira guztiak guztien multiplo134.

Izan bedi AB, CD magnitudeen edozein kopuru, kopuru berdinean dauden
beste edozein E, F magnituderen ekimultiploak, hurrenez hurren.

Nik diot ezen, zenbat aldiz den AB Eren multiplo, hainbat aldiz izango direla
AB, CD magnitudeak E, F magnitudeen multiplo.

Bada, AB Eren ekimultiploa denez, eta CD Frena, orduan, zenbat magnitude
dauden ABn Eren berdinak, hainbat daude CDn ere Fren berdinak. Zatitu bedi AB

Eren berdinak diren AG, GB magnitudeetan, eta CD Fren berdinak diren CH, HDe-
tan; orduan, AG, GB magnitudeen kopurua CH, HD magnitudeen kopuruaren ber-
dina da.

Baina, AG Eren berdina denez, eta CH Fren berdina, orduan AG Eren berdina
da, eta AG, CH magnitudeak E, F magnitudeen berdinak. Arrazoi beragatik, GB Eren
berdina da, eta GB, HD magnitudeak E, F magnitudeen berdinak; hortaz, zenbat
magnitude dauden ABn Eren berdinak, hainbat daude AB, CD magnitudeetan ere
E, F magnitudeen berdinak; beraz, zenbat aldiz den AB Eren multiplo, hainbat
aldiz izango dira AB, CD magnitudeak ere E, F magnitudeen multiplo.

Ondorioz, magnitudeen edozein kopuru badago, kopuru berdinean dauden
beste edozein magnituderen ekimultiploak direnak, hurrenez hurren, zenbat
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133 Aurreko definizioaren kasu partikularra da. Definizioak hauxe dio: a, b, c magnitu-
deak emanik, eta d, e, f magnitudeak emanik, a : b :: e : f, b : c :: d : e betetzen denean,
proportzio asaldatua gertatzen da.

134 Gaur egungo idazkerarekin: a = mb, c = md, e = mf ... badira,
a + c + e + … = m(b + d + e + …) edo mb + md + mf … = m(b + d + f …) izango da.
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aldiz den bat beste baten multiplo, hainbat aldiz izango dira ere guztiak guztien
multiplo.

Q. E. D.

2. PROPOSIZIOA

Lehenengo magnitude bat bigarren baten multiploa bada, hirugarren bat lau-
garren batena den multiplo bera, eta bosgarren bat ere bigarrenaren multiploa
bada, seigarren bat laugarrenarena den multiplo bera, orduan lehenengoaren eta
bosgarrenaren batura bigarrenaren multiploa izango da, hirugarrenaren eta sei-
garrenaren batura laugarrenarena den multiplo bera135.

Bada, izan bedi AB lehenengo magnitudea C bigarrenaren multiploa, DE hiru-
garrena F laugarrenarena den multiplo bera, eta izan bedi BG bosgarrena C biga-
rrenaren multiploa, EH seigarrena F laugarrenarena den multiplo bera.

Nik diot ezen AG lehenengoaren eta bosgarrenaren batura C bigarrenaren
multiploa dela, DH hirugarrenaren eta seigarrenaren batura F laugarrenarena den
multiplo bera.

Bada, AB Cren multiploa denez, DE Frena den multiplo bera, orduan, zenbat
magnitude dauden ABn Cren berdinak, hainbat daude DEn ere Fren berdinak. Eta,
arrazoi beragatik, zenbat dauden BGn Cren berdinak, hainbat daude EHn ere Fren
berdinak; bada, zenbat dauden AG osoan Cren berdinak, hainbat daude DH osoan
ere Fren berdinak.

Hortaz, zenbat aldiz den AG Cren multiplo, hainbat aldiz izango da DH Frena.
Beraz, AG lehenengoaren eta bosgarrenaren batura C bigarrenaren multiploa
izango da, DH hirugarrenaren eta seigarrenaren batura F laugarrenarena den mul-
tiplo bera.

Ondorioz, lehenengo magnitude bat bigarren baten multiploa bada, hiruga-
rren bat laugarren batena den multiplo bera, eta bosgarren bat ere bigarrenaren
multiploa bada, seigarren bat laugarrenarena den multiplo bera, orduan lehe-
nengoaren eta bosgarrenaren batura bigarrenaren multiploa izango da, hiruga-
rrenaren eta seigarrenaren batura laugarrenarena den multiplo bera.

Q. E. D.
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135 Gaur egungo idazkerarekin: a = mb, c = nb badira, a + c = (m + n)b edo
mb + nb = (m + n)b izango da.
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3. PROPOSIZIOA

Lehenengo magnitude bat bigarren baten multiploa bada, hirugarren bat lau-
garren batena den multiplo bera, eta lehenengoaren eta hirugarrenaren ekimul-
tiploak hartzen badira, berdintasunez ere hartutako bi magnitudeak ekimulti-
ploak izango dira, hurrenez hurren, bata bigarrenarena eta bestea laugarrena-
rena136.

Bada, izan bedi A lehenengoa B bigarrenaren multiploa, C hirugarrena D lau-
garrenarena den multiplo bera; eta har bitez EF, GH magnitudeak A, C magnitu-
deen ekimultiploak.

Nik diot ezen EF Bren multiploa dela, GH Drena den multiplo bera.
Bada, EF Aren multiploa denez, GH Crena den multiplo bera, orduan, zenbat

magnitude dauden EFn Aren berdinak, hainbat daude GHn ere Cren berdinak.
Zatitu bedi EF Aren berdinak diren EK, KF magnitudeetan, eta GH Cren berdinak
diren GL, LH magnitudeetan.

Orduan, EK, KF magnitudeen kopurua GL, LH magnitudeen kopuruaren ber-
dina izango da. Eta, A Bren multiploa denez, C Drena den multiplo bera, eta EK,
aldiz, Aren berdina denez, eta GL Cren berdina, orduan EK Bren múltiploa da, GL

Drena den multiplo bera. Arrazoi beragatik, KF Bren multiploa da, LH Drena den
multiplo bera.

Bada, EK lehenengoa B bigarrenaren multiploa denez, GL hirugarrena D lau-
garrenarena den multiplo bera, eta KF bosgarrena ere B bigarrenaren multiploa
denez, LH seigarrena D laugarrenarena den multiplo bera, orduan EF lehenengo-
aren eta bosgarrenaren batura ere B bigarrenaren multiploa izango da, GH hiru-
garrenaren eta seigarrenaren batura D laugarrenarena den multiplo bera [V, 2].
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136 Heibergek dio “berdintasunez” adierazpenak ez duela loturarik 17. definizioan
dagoen “arrazoia berdintasunez” kontzeptuarekin; hala ere, Heathek dio bi kasuetan era-
bilera antzekoa egiten dela, beraz, dagoen bezala utz daitekeela (H). Gaur egungo idaz-
kerarekin: a = mb bada, c = na hartuz, c = (mn)b izango da.
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Ondorioz, lehenengo magnitude bat bigarren baten multiploa bada, hiruga-
rren bat laugarren batena den multiplo bera, eta lehenengoaren eta hirugarrena-
ren ekimultiploak hartzen badira, berdintasunez ere hartutako bi magnitudeak
ekimultiploak izango dira, hurrenez hurren, bata bigarrenarena eta bestea lau-
garrenarena.

Q. E. D.

4. PROPOSIZIOA

Lehenengo magnitude batek bigarren batekin hirugarren batek laugarren
batekin duen arrazoi bera badu, lehenengoaren eta hirugarrenaren edozein eki-
multiplok arrazoi bera izango dute bigarrenaren eta laugarrenaren edozein eki-
multiplorekin, hurrenez hurren, dagokien ordenan harturik137.

Bada, izan beza A lehenengo magnitudeak B bigarrenarekin C hirugarrenak D
laugarrenarekin duen arrazoi bera; eta har bitez E, F magnitudeak A, C magnitu-
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deen ekimultiploak, eta zoriz138 G, H magnitudeak B, D magnitudeen beste eki-
multiplo batzuk.

Nik diot ezen E Grekiko den bezalakoa dela F Hrekiko.
Bada, har bitez K, L magnitudeak E, F magnitudeen ekimultiploak, eta zoriz M,

N magnitudeak G, H magnitudeen beste ekimultiplo batzuk.
E Aren multiploa denez, F Crena den multiplo bera, eta E, F magnitudeen K, L

ekimultiploak hartu direnez, orduan K Aren multiploa da, L Crena den multiplo
bera [V, 3]. Arrazoi beragatik, M Bren multiploa da, N Drena den multiplo bera.

Baina A Brekiko den bezalakoa denez C Drekiko, eta K, L magnitudeak A, C mag-
nitudeen ekimultiploak hartu direnez, eta zorizko M, N magnitudeak B, D magni-
tudeen beste ekimultiplo batzuk, orduan K-k M gainditzen badu, Lk ere N gaindi-
tzen du; eta berdina bada, berdina da; eta txikiagoa bada, txikiagoa [V, 5. def.].

Baina K, L magnitudeak E, F magnitudeen ekimultiploak dira, eta zorizko M, N
magnitudeak G, H magnitudeen beste ekimultiplo batzuk; hortaz, E Grekiko
nolako, halako da F Hrekiko [V, 5. def.].

Ondorioz, lehenengo magnitude batek bigarren batekin hirugarren batek
laugarren batekin duen arrazoi bera badu, lehenengoaren eta hirugarrenaren
edozein ekimultiplok arrazoi bera izango dute bigarrenaren eta laugarrenaren
edozein ekimultiplorekin, hurrenez hurren, dagokien ordenan harturik.

Q. E. D.

5. PROPOSIZIOA

Magnitude bat beste baten multiploa bada, lehenengoari kendutako bat biga-
rrenari kendutako beste batena den multiplo bera, lehenengoaren gainerakoa
bigarrenaren gainerakoaren multiploa izango da, osoa osoarena den multiplo
bera139.

Bada, izan bedi AB magnitudea CD magnitudearen multiploa, kendutako AE

kendutako CFrena den multiplo bera.
Nik diot ezen gainerako EB ere gaine-

rako FDren multiploa dela, AB osoa CD

osoarena den multiplo bera.
Bada, zenbat aldiz den AE CFren mul-

tiplo, hainbat aldiz izan bedi EB

CGrena140.
Eta AE CFren multiploa denez, EB GCrena den multiplo bera, orduan AE CFren

multiploa da, AB GFrena den multiplo bera [V, 1]. Baina onartu da AE CFren mul-

EUKLIDES: ELEMENTUAK242

138 Jatorrizkoan, a% ‘tyxen (ha etykhen, ‘edozein’) agertzen bada ere, bai gaztelaniazko
bertsioan, bai ingelesezkoan, baita frantsesean ere, al azar, chance, au hasard eman dute;
izan ere, ‘edozein’ ordaina erabiltzeak arazoa sortuko luke zenbait kasutan. Hori dela eta,
nik ere ‘zoriz’ emango dut.

139 Gaur egungo idazkerarekin: a = mb eta c = md badira, a – c = m(b – d) izango da.
140 Eraikuntzak iradokitzen du CG dela emandako magnitudea eta EB bilatu behar dela

CGren multiplo baten berdina izateko. EB da, ordea, emandakoa eta CG da bilatu behar
dena; CG EBren azpimultiplo bezala eraiki behar da.
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tiploa dela, AB CDrena den multiplo bera. Hortaz, AB GF, CD magnitudeetako
bakoitzaren multiplo bera da; beraz, GF CDren berdina da.

Ken bekie biei CF; orduan, gainerako GC gainerako FDren berdina da. Eta AE

CFren multiploa denez, EB GCrena den multiplo bera, eta GC DFren berdina denez,
orduan AE CFren multiploa da, EB FDrena den multiplo bera. Baina suposatu da AE

CFren multiploa dela, AB CDrena den multiplo bera; hortaz, EB FDren multiploa da,
AB CDrena den multiplo bera.

Beraz, gainerako EB ere gainerako FDren multiploa izango da, AB osoa CD oso-
arena den multiplo bera.

Ondorioz, magnitude bat beste baten multiploa bada, lehenengoari kendu-
tako bat bigarrenari kendutako beste batena den multiplo bera, lehenengoaren
gainerakoa bigarrenaren gainerakoaren multiploa izango da, osoa osoarena den
multiplo bera.

Q. E. D.

6. PROPOSIZIOA

Bi magnitude bi magnituderen ekimultiploak badira, eta haiei kendutako
magnitude batzuk azken horien ekimultiploak badira, gainerakoak ere badira
edo azkenen berdinak, edo azken horien ekimultiploak141.

Bada, izan bitez AB, CD bi magnitude E, F bi magnituderen ekimultiploak, eta
izan bitez AG, CH kendutakoak E, F horien ekimultiploak.

Nik diot ezen gainerako GB, HD ere gainerako E, F magnitudeen berdinak edo
horien ekimultiploak direla.

Bada, lehendabizi, izan bedi GB Eren berdina.
Nik diot ezen HD ere Fren berdina dela.
Bada, egin bedi CK Fren berdina.
AG Eren multiploa denez, CH Frena den multiplo bera, eta GB Eren berdina

denez, eta KC Fren berdina, orduan AB Eren multiploa da, KH Frena den multiplo
bera [V, 2].

Baina suposatu da AB Eren multiploa
dela, CD Frena den multiplo bera; hortaz,
KH Fren multiploa da, CD Frena den multi-
plo bera. Bada, KH, CD magnitudeetako
bakoitza Fren multiplo bera denez, KH

CDren berdina da.
Ken bekie biei CH; orduan, gainerako

KC gainerako HDren berdina da. Baina F

KCren berdina da; orduan, HD ere Fren
berdina da.

Hortaz, GB Eren berdina bada, HD ere Fren berdina izango da.
Antzeko eran frogatuko genuke, GB Eren multiploa bada, HD ere Fren multi-

plo bera izango dela.
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Ondorioz, bi magnitude bi magnituderen ekimultiploak badira, eta haiei
kendutako magnitude batzuk azken horien ekimultiploak badira, gainerakoak
ere badira edo azkenen berdinak, edo azken horien ekimultiploak.

Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Magnitude berdinek arrazoi bera dute magnitude berarekin; eta magnitude
berak arrazoi bera du magnitude berdinekin142.

Izan bitez A, B magnitude berdinak eta C beste bat, zoriz hartua143.
Nik diot ezen A, B magnitudeetako bakoitzak Crekin arrazoi bera duela, eta

Ck A, B magnitudeetako bakoitzarekin.
Bada, har bitez D, E magnitudeak A, B magnitudeen ekimultiploak, eta zoriz

F Cren beste ekimultiplo bat.

Bada, D Aren multiploa denez, E Brena den multiplo bera, eta A Bren berdina
denez, orduan D ere Eren berdina da.

Baina F zoriz hartutako beste magnitude bat da; orduan, Dk F gainditzen
badu, Ek ere F gainditzen du; eta, berdina bada, berdina da; eta, txikiagoa bada,
txikiagoa.

Baina D, E magnitudeak A, B magnitudeen ekimultiploak dira, eta zorizko F

Cren beste ekimultiplo bat; orduan, A Crekiko nolako, halako da B Crekiko [V, 5.
def.].

Nik diot ezen Ck ere arrazoi bera duela A, B magnitudeetako bakoitzarekin.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, antzeko eran frogatuko genuke D Eren

berdina dela; baina F beste magnituderen bat da. Orduan, Fk D gainditzen
badu, E ere gainditzen du; eta, berdina bada, berdina da; eta, txikiagoa bada,
txikiagoa.

Baina F Cren multiploa da, eta zorizko D, E, aldiz, A, B magnitudeen beste eki-
multiplo batzuk dira; hortaz, C Arekiko nolako, halako da C Brekiko [V, 5. def.].

Ondorioz, magnitude berdinek arrazoi bera dute magnitude berarekin; eta
magnitude berak arrazoi bera du magnitude berdinekin.
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142 Gaur egungo idazkerarekin: a = b bada, a : c :: b : c eta c : a :: c : b beteko dira.
143 Proposizio honetan ere “zoriz” hitzaren erabilera bera egiten da. Ikusi 138. oin-

-oharra.
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Porisma
Hortik argi dago ezen, magnitude batzuk proportzionalak badira, alderanz-

ketaz ere proportzionalak direla [V, 13. def.].
Q. E. D.

8. PROPOSIZIOA

Magnitude desberdinetatik, handienak magnitude berarekin arrazoi handia-
goa du txikienak baino; eta magnitude berak txikienarekin arrazoi handiagoa du
handienarekin baino144.

Izan bitez AB, C magnitude desberdinak, eta izan bedi AB handiena, eta D

zorizko beste bat.
Nik diot ezen ABk Drekin arrazoi handiagoa duela Ck Drekin baino, eta Dk

Crekin arrazoi handiagoa duela ABrekin baino.
Bada, AB C baino handiagoa denez, egin bedi BE Cren berdina; orduan, AE, EB

magnitudeetako txikiena, biderkaturik, D baino handiagoa izango da noizbait
[V, 4. def.].

Lehendabizi, izan bedi AE EB baino txikiagoa; eta biderka bedi AE, eta izan
bedi FG D baino handiagoa den horren multiploa; eta, zenbat aldiz den FG AEren
multiplo, hainbat aldiz izan bedi GH EBrena, eta K Crena.

Har bedi L Dren bikoitza, eta M hirukoitza, eta horrela ondoz ondo, hartutako
Dren multiploa K baino handiagoa den lehena izan arte. Har bedi eta izan bedi
N magnitudea –Dren laukoitza– K baino handiagoa den lehena. Bada, K magni-
tudea N baino txikiagoa den lehena denez, K ez da M baino txikiagoa.

Eta, FG AEren multiploa denez, GH EBrena den multiplo bera, orduan FG AEren
multiploa da, FH ABrena den multiplo bera [V, 1]. Baina FG AEren multiploa da, K
Crena den multiplo bera; beraz, FH ABren multiploa da, K Crena den multiplo
bera; hortaz, FH, K magnitudeak AB, C magnitudeen ekimultiploak dira.

GH, berriz, EBren multiploa denez, K Crena den multiplo bera, eta EB Cren ber-
dina denez, orduan GH ere Kren berdina da. Baina K ez da M baino txikiagoa; hor-
taz, GH ere ez da M baino txikiagoa. Baina FG D baino handiagoa da; beraz, FH

osoa D, M batera baino handiagoa da.
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Baina D, M batera Nren berdinak dira, M Dren hirukoitza baita; eta M, D batera,
aldiz, Dren laukoitza dira, eta N ere Dren laukoitza da; hortaz, M, D batera Nren
berdinak dira.

Baina FH magnitudea M, D baino handiagoa da; beraz, FHk N gainditzen du;
eta K-k, aldiz, ez du N gainditzen. Eta FH, K magnitudeak AB, C magnitudeen eki-
multiploak dira; eta zorizko N, aldiz, Dren beste multiplo bat da; ondorioz, ABk
arrazoi handiago bat du Drekin Ck Drekin duena baino [V, 7. def.].

Nik diot, gainera, ezen Dk ere Crekin arrazoi handiago bat duela Dk ABrekin
baino.

Bada, eraikuntza berari jarraituz, antzeko eran frogatuko genuke Nk K gain-
ditzen duela, eta Nk, aldiz, ez duela FH gainditzen.

Eta N Dren multiploa da; eta zorizko FH, K, aldiz, AB, C magnitudeen beste
multiplo batzuk dira; ondorioz, Dk arrazoi handiagoa du Crekin Dk ABrekin
duena baino [V, 7. def.].

Izan bedi, orain, AE EB baino handiagoa.
Orduan, EB txikiena, biderkaturik, D baino handiagoa izango da noizbait [V,

4. def.].
Biderka bedi eta izan bedi GH EBren multiploa eta D baino handiagoa; eta,

zenbat aldiz den GH EBren multiplo, hainbat aldiz izan bedi FG ere AEren multi-
plo, eta K Crena.

Antzeko eran frogatuko genuke FH, K magnitudeak AB, C magnitudeen eki-
multiploak direla; har bedi, berdin, N Dren multiplo modura eta FG baino han-
diagoa den lehena; hortaz, FG, berriro, ez da M baino txikiagoa.

Eta GH D baino handiagoa da; orduan, FH osoak D, M gainditzen ditu, hau da,
N. Baina K-k ez du N gainditzen, zeren FGk –GH, hau da, K, baino handiagoa
denak– ere ez baitu N gainditzen.

Eta era berean, goiko urratsei jarraituz, osatzen dugu frogabidea.
Ondorioz, magnitude desberdinetatik, handienak magnitude berarekin arra-

zoi handiagoa du txikienak baino; eta magnitude berak txikienarekin arrazoi
handiagoa du handienarekin baino.

Q. E. D.
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9. PROPOSIZIOA

Magnitude berarekin arrazoi bera duten magnitudeak elkarren berdinak dira;
eta magnitude batek magnitude batzuekin arrazoi bera badu, magnitude horiek
berdinak dira145.

Bada, izan beza A, B magnitudeetako bakoitzak arrazoi bera Crekin.
Nik diot ezen A Bren berdina dela.
Bada, ez bada, A, B magnitudeetako bakoi-

tzak ez luke arrazoi bera izango Crekin [V, 8];
baina badu; beraz, A Bren berdina da.

Izan beza Ck, berriz, arrazoi bera A, B mag-
nitudeetako bakoitzarekin.

Nik diot ezen A Bren berdina dela.
Bada, ez bada, Ck ez luke arrazoi bera izango A, B magnitudeetako bakoi-

tzarekin [V, 8]; baina badu; beraz, A Bren berdina da.
Ondorioz, magnitude berarekin arrazoi bera duten magnitudeak elkarren

berdinak dira; eta magnitude batek magnitude batzuekin arrazoi bera badu,
magnitude horiek berdinak dira.

Q. E. D.

10. PROPOSIZIOA

Magnitude berarekin arrazoia duten magnitudeetatik, arrazoi handiagoa
duena handiagoa da. Eta magnitude berak magnitude batekin arrazoi handiagoa
badu, magnitude hori txikiagoa da146.

Bada, izan beza Ak Crekin arrazoi handiagoa Bk Crekin baino.
Nik diot ezen A B baino handiagoa dela.
Bada, ez bada, edo A Bren berdina da, edo txikiagoa da.
Baina A ez da Bren berdina, zeren A, B

magnitudeetako bakoitzak arrazoi bera
izango bailuke Crekin [V, 7]; baina ez du;
beraz, A ez da Bren berdina.

Baina A B baino txikiagoa ere ez da, zeren
Ak arrazoi txikiagoa izango bailuke Crekin Bk Crekin baino [V, 8]; baina ez du;
beraz, A ez da B baino txikiagoa.

Eta frogatu da berdina ere ez dela. Hortaz, A B baino handiagoa da.
Izan beza Ck, berriz, Brekin arrazoi handiagoa Ck Arekin baino.
Nik diot ezen B A baino txikiagoa dela.
Bada, ez bada, edo berdina da, edo handiagoa da.

BOSGARREN LIBURUA 247

145 Gaur egungo idazkerarekin: a : c :: b : c bada, a = b beteko da; eta c : a :: c : b bada,
a = b beteko da. Proposizio hau 7. proposizioaren elkarrekikoa da.

146 Gaur egungo idazkerarekin: a : c > b : c bada, a > b beteko da; eta c : a < c : b bada,
a > b beteko da. Proposizio hau 8. proposizioaren elkarrekikoa da.
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Baina B ez da Aren berdina, zeren Ck arrazoi bera izango bailuke A, B mag-
nitudeetako bakoitzarekin [V, 7]; baina ez du; beraz, A ez da Bren berdina.

Baina B A baino handiagoa ere ez da, zeren Ck arrazoi txikiagoa izango
bailuke Brekin Arekin baino [V, 8]; baina ez du; beraz, B ez da A baino han-
diagoa.

Eta frogatu da berdina ere ez dela; hortaz, B A baino txikiagoa da.
Ondorioz, magnitude berarekin arrazoia duten magnitudeetatik, arrazoi han-

diagoa duena handiagoa da. Eta magnitude berak magnitude batekin arrazoi
handiagoa badu, magnitude hori txikiagoa da147.

Q. E. D.

11. PROPOSIZIOA

Arrazoi beraren berdinak diren arrazoiak elkarren berdinak ere badira148.

Bada, izan bedi C Drekiko A Brekiko den bezalakoa, eta, C Drekiko nolako,
halako E Frekiko.

Nik diot ezen A Brekiko den bezalakoa dela E Frekiko.
Bada, har bitez G, H, K magnitudeak A, C, E magnitudeen ekimultiploak, eta

zoriz L, M, N magnitudeak B, D, F magnitudeen beste ekimultiplo batzuk.

Eta, A Brekiko den bezalakoa denez C Drekiko, eta G, H magnitudeak A, C

magnitudeen ekimultiploak hartu direnez, eta zorizko L, M magnitudeak B, Dren
beste ekimultiplo batzuk, orduan Gk L gainditzen badu, Hk ere M gainditzen du;
eta berdina bada, berdina da; eta txikiagoa bada, txikiagoa.

Halaber, C Drekiko den bezalakoa denez E Frekiko, eta H, K magnitudeak C, E
magnitudeen ekimultiploak hartu direnez, eta zorizko M, N magnitudeak D, F

magnitudeen beste ekimultiplo batzuk, orduan Hk M gainditzen badu, K-k ere N
gainditzen du; eta berdina bada, berdina da; eta txikiagoa bada, txikiagoa.

EUKLIDES: ELEMENTUAK248

147 Euklidesek arrazoi handiagoa eta txikiagoa erabili ditu hemen lehenengo aldiz, arra-
zoi handiagoaren definizioa (V, 7. def.) nahikoa ez denean. Ezin zaizkie arrazoiei berdin
aplikatu magnitudeetarako emandako emaitzak: handiago eta txikiago kontzeptuak,
trikotomia-legea...; izan ere, Euklidesek berak ez die arrazoiei aplikatzen I, 1. nozio
komuna; are gehiago, V, 11. proposizioan arrazoiei egokitutako frogabidea emango du. (H)

148 Gaur egungo idazkerarekin: a : b :: c : d eta c : d :: e : f bada, a : b :: e : f izango da.
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Baina, Hk M gainditzen badu, Gk ere L gainditzen du; eta berdina bada, ber-
dina da; eta txikiagoa bada, txikiagoa; hortaz, Gk L gainditzen badu, K-k ere N

gainditzen du; eta berdina bada, berdina da; eta txikiagoa bada, txikiagoa.
Baina G, K magnitudeak A, E magnitudeen ekimultiploak dira, eta zorizko L,

N magnitudeak B, F magnitudeen beste ekimultiplo batzuk; hortaz, A Brekiko
nolako, halako da E Frekiko.

Ondorioz, arrazoi beraren berdinak diren arrazoiak elkarren berdinak ere
badira.

Q. E. D.

12. PROPOSIZIOA

Magnitudeen edozein kopuru proportzionalak badira, aurrekarietako bat
atzekarietako batekiko nolako, halako izango dira aurrekari guztiak atzekarie-
kiko149.

Izan bitez A, B, C, D, E, F magnitudeen edozein kopuru proportzionalak; hor-
taz, A Brekiko nolako, halako dira C Drekiko eta E Frekiko.

Nik diot ezen A Brekiko den bezalakoak izango direla A, C, E magnitudeak B,
D, F magnitudeekiko.

Har bitez, bada, G, H, K magnitudeak A, C, E magnitudeen ekimultiploak, eta
zorizko L, M, N magnitudeak B, D, F magnitudeen beste ekimultiplo batzuk.

Baina A Brekiko den bezalakoak direnez C Drekiko eta E Frekiko, eta G, H, K

magnitudeak A, C, E magnitudeen ekimultiploak hartu direnez, eta zorizko L, M,
N magnitudeak B, D, F magnitudeen beste ekimultiplo batzuk, orduan Gk L gain-
ditzen badu, Hk ere M gainditzen du, eta K-k N; eta berdina bada, berdina; eta txi-
kiagoa bada, txikiagoa. Hortaz, Gk L gainditzen badu, G, H, K magnitudeek ere L,
M, N gainditzen dituzte; eta berdina bada, berdinak dira; eta txikiagoa bada, txi-
kiagoak.
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Bestalde, bai G eta bai G, H, K magnitudeak A eta A, C, E magnitudeen eki-
multiploak dira; zeren, hain zuzen ere, magnitudeen edozein kopuru badago,
kopuru berdinean dauden beste edozein magnituderen ekimultiploak direnak,
hurrenez hurren, zenbat aldiz den magnitudeetako bat beste baten multiplo,
hainbat aldiz izango baitira ere guztiak guztien multiplo [V, 1].

Arrazoi beragatik, bai L eta bai L, M, N magnitudeak B eta B, D, F magnitudeen
ekimultiploak dira; beraz, A Brekiko nolako, halako izango dira A, C, E magnitu-
deak B, D, F magnitudeekiko [V, 5. def.].

Ondorioz, magnitudeen edozein kopuru proportzionalak badira, aurrekarie-
tako bat atzekarietako batekiko nolako, halako izango dira aurrekari guztiak
atzekariekiko.

Q. E. D.

13. PROPOSIZIOA

Lehenengo magnitude batek bigarren batekin hirugarren batek laugarren
batekin duen arrazoi bera badu, eta hirugarrenak laugarrenarekin bosgarren
batek seigarren batekin duena baino arrazoi handiagoa badu, lehenengoak ere
izango du bigarrenarekin bosgarrenak seigarrenarekin duena baino arrazoi han-
diagoa150.

Izan beza, bada, A lehenengoak B bigarrenarekin C hirugarrenak D laugarre-
narekin duen arrazoi bera, eta C hirugarrenak D laugarrenarekin E bosgarrenak F
seigarrenarekin duena baino arrazoi handiagoa.

Nik diot ezen A lehenengoak ere baduela B bigarrenarekin E bosgarrenak F

seigarrenarekin duena baino arrazoi handiagoa.
Bada, C, E magnitudeen ekimultiplo batzuk daudenez, eta D, F magnitudeen

zorizko beste ekimultiplo batzuk ere badaudenez, non Cren multiploak Dren mul-
tiploa gainditzen duen, baina Eren multiploak Fren multiploa gainditzen ez duen
[V, 7. def.], har bitez eta izan bitez G, H magnitudeak C, E magnitudeen ekimulti-
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150 Gaur egungo idazkerarekin: a : b :: c : d eta c : d > e : f bada, a : b > e : f izango
da.
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ploak, eta zoriz K, L magnitudeak D, F magnitudeen beste ekimultiplo batzuk,
halako moldez non Gk K gainditzen duen, baina Hk ez duen gainditzen L.

Eta zenbat aldiz den G Cren multiplo, hainbat aldiz izan bedi M ere Arena; eta
zenbat aldiz den K Dren multiplo, hainbat aldiz izan bedi N ere Brena.

Eta A Brekiko den bezalakoa denez C Drekiko, eta M, G magnitudeak A, C mag-
nitudeen ekimultiploak hartu direnez, eta zorizko N, K magnitudeak B, D magni-
tudeen beste ekimultiplo batzuk, orduan, Mk N gainditzen badu, Gk ere K gain-
ditzen du; eta berdina bada, berdina da; eta txikiagoa bada, txikiagoa [V, 5. def.].

Baina Gk K gainditzen du; beraz, Mk ere N gainditzen du.
Baina Hk ez du L gainditzen; eta M, H magnitudeak A, E magnitudeen ekimul-

tiploak dira, eta zorizko N, L, aldiz, B, F magnitudeen beste ekimultiplo batzuk
dira; beraz, Ak Brekin arrazoi handiagoa du Ek Frekin baino [V, 7. def.].

Ondorioz, lehenengo magnitude batek bigarren batekin hirugarren batek
laugarren batekin duen arrazoi bera badu, eta hirugarrenak laugarrenarekin bos-
garren batek seigarren batekin duena baino arrazoi handiagoa badu, lehenen-
goak ere izango du bigarrenarekin bosgarrenak seigarrenarekin duena baino
arrazoi handiagoa.

Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Lehenengo magnitude batek bigarren batekin hirugarren batek laugarren
batekin duen arrazoi bera badu, eta lehenengoa hirugarrena baino handiagoa
bada, bigarrena ere laugarrena baino handiagoa izango da; eta berdina bada,
berdina izango da; eta txikiagoa bada, txikiagoa151.

Izan beza, bada, A lehenengoak B bigarrenarekin C hirugarrenak D laugarre-
narekin duen arrazoi bera; eta izan bedi A C baino handiagoa.

Nik diot ezen B ere D baino handiagoa dela.
Bada, A C baino handiagoa denez, eta B zoriz hartutako beste magnitude bat,

orduan Ak arrazoi handiagoa du Brekin Ck Brekin baino [V, 8].

Baina, A Brekiko nolako, halako da C Drekiko; orduan, Ck ere arrazoi handia-
goa du Drekin Ck Brekin baino [V, 13].

Baina magnitude berak magnitude batekin arrazoi handiagoa badu, magni-
tude hori txikiagoa da [V, 10]; bada, D B baino txikiagoa da; hortaz, B D baino
handiagoa da.

Antzeko eran frogatuko genuke, A Cren berdina bada, B ere Dren berdina
izango dela; eta, A C baino txikiagoa bada, B ere D baino txikiagoa izango dela.
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151 Gaur egungo idazkerarekin: a : b :: c : d bada, a > c bada, a = c izango da; a = c
bada, b = d izango da; eta, a < c bada, b < d izango da.
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Ondorioz, lehenengo magnitude batek bigarren batekin hirugarren batek
laugarren batekin duen arrazoi bera badu, eta lehenengoa hirugarrena baino
handiagoa bada, bigarrena ere laugarrena baino handiagoa izango da; eta ber-
dina bada, berdina; eta txikiagoa bada, txikiagoa.

Q. E. D.

15. PROPOSIZIOA

Elkarrekin, zatiek beren multiploek duten arrazoi bera dute, dagokien orde-
nan harturik152.

Izan bedi AB Cren multiploa, DE Frena den multiplo bera.
Nik diot ezen C Frekiko den bezalakoa dela AB DErekiko.

Bada, AB Cren multiploa denez, DE Fren multiplo bera, orduan zenbat magni-
tude dauden ABn Cren berdinak, beste hainbat egongo dira DEn Fren berdinak.
Zatitu bedi AB Cren berdinak diren AG, GH, HB magnitudeetan, eta DE Fren berdi-
nak diren DK, KL, LE magnitudeetan; orduan, AG, GH, HB magnitudeen kopurua DK,
KL, LE magnitudeen kopuruaren berdina izango da.

Eta, AG, GH, HB elkarren berdinak direnez, eta DK, KL, LE ere elkarren berdinak
direnez, orduan, AG DKrekiko nolako, halako da GH KLrekiko, baita HB LErekiko
ere [V, 7]. Hortaz, aurrekarietako bat atzekarietako batekiko nolako, halako
izango dira aurrekari guztiak ere atzekari guztiekiko [V, 12]; orduan, AG DKrekiko
nolako, halako da AB DErekiko.

Baina AG Cren berdina da, eta DK Fren berdina; beraz, C Frekiko nolako,
halako da AB DErekiko.

Ondorioz, elkarrekin, zatiek beren multiploek duten arrazoi bera dute, dago-
kien ordenan harturik.

Q. E. D.

16. PROPOSIZIOA

Lau magnitude proportzionalak badira, txandaketaz ere izango dira propor-
tzionalak153.

EUKLIDES: ELEMENTUAK252

152 Gaur egungo idazkerarekin: a, b magnitudeak eta m zenbakia emanik,
a : b :: ma : mb betetzen da.

153 Gaur egungo idazkerarekin: a, b, c, d mota bereko magnitudeak emanik, a : b :: c : d
bada, a : c :: b : d ere beteko da.
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Izan bitez A, B, C, D lau magnitude proportzional, hots, A Brekiko nolako,
halako da C Drekiko.

Nik diot ezen txandaketaz ere izango direla proportzionalak, hots, A Crekiko
den bezalakoa dela B Drekiko.

Har bitez E, F magnitudeak A, B magnitudeen ekimultiploak, eta zoriz G, H

magnitudeak C, D magnitudeen beste ekimultiplo batzuk.
Eta, E Aren multiploa denez, F Brena den multiplo bera, eta zatiek beren mul-

tiplo berek duten arrazoi bera dutenez [V, 15], orduan, A Brekiko nolako, halako
da E Frekiko.

Baina, A Brekiko nolako, halako da C Drekiko; beraz, C Drekiko nolako,
halako da E Frekiko [V, 11].

Bestalde, G, H magnitudeak C, D magnitudeen ekimultiploak direnez, C Dre-
kiko nolako, halako da G Hrekiko [V, 15]. Baina, C Drekiko nolako, halako da E

Frekiko; beraz, E Frekiko nolako, halako da G Hrekiko [V, 11].
Baina, lau magnitude proportzionalak badira, eta lehenengoa hirugarrena

baino handiagoa bada, bigarrena ere laugarrena baino handiagoa izango da; eta
berdina bada, berdina; eta txikiagoa bada, txikiagoa [V, 14]. Hortaz, Ek G gain-
ditzen badu, Fk ere H gainditzen du; eta, berdina bada, berdina da; eta, txikia-
goa bada, txikiagoa.

Baina E, F magnitudeak A, B magnitudeen ekimultiploak dira, eta zorizko G,
H magnitudeak C, Dren beste ekimultiplo batzuk; beraz, A Crekiko nolako, halako
da B Drekiko [V, 5. def.].

Ondorioz, lau magnitude proportzionalak badira, txandaketaz ere izango
dira proportzionalak.

Q. E. D.

17. PROPOSIZIOA

Magnitude batzuk konposizioz proportzionalak badira, bereizketaz ere
izango dira proportzionalak154.

Izan bitez AB, BE, CD, DF konposizioz proportzionalak diren magnitudeak;
hortaz, AB BErekiko nolako, halako da CD DFrekiko.
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Nik diot ezen bereizketaz ere izango direla proportzionalak, hau da, AE EBre-
kiko den bezalakoa izango dela CF DFrekiko.

Bada, har bitez GH, HK, LM, MN magnitudeak AE, EB, CF, FD magnitudeen eki-
multiploak, eta zoriz KO, NP magnitudeak EB, FDren beste ekimultiplo batzuk.

Eta, GH AEren multiploa denez, HK EBrena den multiplo bera, orduan GH AEren
multiploa da, GK ABrena den multiplo bera [V, 1]. Baina GH AEren multiploa da,
LM CFrena den multiplo bera; orduan, GK ABren multiploa da, LM CFrena den mul-
tiplo bera.

Bestalde, LM CFren multiploa denez, MN FDrena den multiplo bera, orduan LM

CFren multiploa da, LN CDrena den multiplo bera [V, 1]. Baina LM CFren multiploa
zen, GK ABrena den multiplo bera; bada, GK ABren multiploa da, LN CDrena den
multiplo bera.

Hortaz, GK, LN magnitudeak AB, CD magnitudeen ekimultiploak dira.
Bestalde, HK EBren multiploa denez, MN FDrena den multiplo bera, eta KO ere

EBren multiploa denez, NP FDrena den multiplo bera, orduan HO batura ere EBren
multiploa da, MP FDrena den multiplo bera [V, 2].

Baina, AB BErekiko den bezalakoa denez CD DFrekiko, eta GK, LN magnitudeak
AB, CD magnitudeen ekimultiploak hartu direnez, eta HO, MP magnitudeak EB, FD

magnitudeen ekimultiploak, orduan GK-k HO gainditzen badu, LNk ere MP gain-
ditzen du; eta berdina bada, berdina da; eta txikiagoa bada, txikiagoa.

Gaindi beza GK-k HO; orduan, HK komuna kentzen bada, GHk ere gainditzen
du KO.

Baina, GK-k HO gainditzen bazuen, LNk ere gainditzen zuen MP; beraz, LNk ere
gainditzen du MP; eta, MN komuna kentzen bada, LMk ere gainditzen du NP; hor-
taz, GHk KO gainditzen badu, LMk ere gainditzen du NP.

Antzeko eran frogatuko genuke, GH KOren berdina bada, LM ere NPren berdina
izango dela, eta, txikiagoa bada, txikiagoa izango dela.

Baina GH, LM magnitudeak AE, CF magnitudeen ekimultiploak dira, eta zorizko
KO, NP magnitudeak EB, FD magnitudeen beste ekimultiplo batzuk dira; hortaz, AE

EBrekiko nolako, halako da CF FDrekiko.
Ondorioz, magnitude batzuk konposizioz proportzionalak badira, bereizke-

taz ere izango dira proportzionalak.
Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK254
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18. PROPOSIZIOA

Magnitude batzuk bereizketaz proportzionalak badira, konposizioz ere pro-
portzionalak155 izango dira.

Izan bitez AE, EB, CF, FD bereizketaz proportzionalak diren magnitudeak; hor-
taz, AE EBrekiko den bezalakoa dela CF FDrekiko.

Nik diot ezen konposizioz ere izango direla proportzionalak, hau da, AB BEre-
kiko nolako, halako izango da CD DFrekiko.

Zeren, CD ez bada DFrekiko AB BEre-
kiko den bezalakoa, orduan CD DF baino
txikiagoa edo handiagoa den magnitude
batekiko izango baita AB BErekiko den
bezalakoa.

Izan bedi, lehendabizi, proportzio-
nala txikiagoa den DGrekiko.

Orduan, AB BErekiko den bezalakoa denez CD DGrekiko, magnitude propor-
tzionalak dira konposizioz; bada, bereizketaz ere izango dira proportzionalak
[V, 17]. Hortaz, AE EBrekiko nolako, halako da CG GDrekiko.

Baina suposatu da, halaber, AE EBrekiko den bezalakoa dela CF FDrekiko.
Beraz, CG GDrekiko nolako, halako da CF FDrekiko [V, 11].

Baina CG lehenengoa CF hirugarrena baino handiagoa da; orduan, GD biga-
rrena ere FD laugarrena baino handiagoa da [V, 14]; baina txikiagoa ere bada;
eta hori ezinezkoa da. Hortaz, CD ez da FD baino txikiagoa den magnitude bate-
kiko AB BErekiko den bezalakoa.

Antzeko eran frogatuko genuke handiago batekiko ere ez dela proportzio-
nala; beraz, berarekiko izango da proportzionala.

Ondorioz, magnitude batzuk bereizketaz proportzionalak badira, konposi-
zioz ere izango dira proportzionalak156.

Q. E. D.

19. PROPOSIZIOA

Oso bat beste oso batekiko den bezalakoa bada kendutako zati bat kendu-
tako zati betekiko, gainerakoa ere izango da gainerakoarekiko osoa osoarekiko
den bezalakoa157.

Bada, izan bedi kendutako AE zatia kendutako CF zatiarekiko AB osoa CD oso-
arekiko den bezalakoa.
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155 Gaur egungo idazkerarekin: a : b :: c : d bada, (a + b) : b :: (c + d) : d ere beteko da.
156 Frogabidean laugarren proportzionala erabiltzen da. Hau da, AB, BE eta CD emanik,

DG laugarrena existitzen dela suposatzen da; eta hori frogatu gabe dago. Egile batzuek
(Claviok, adibidez) axioma modura onartzen dute. Beste batzuek suposizio hori erabili
gabe frogatu dute.

157 Gaur egungo idazkerarekin: a : b :: c : d bada, a : b :: (a – c) : (b – d) ere beteko da.
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Nik diot ezen gainerako EB ere izango dela gainerako FDrekiko AB osoa CD

osoarekiko den bezalakoa.
Bada, AB CDrekiko den bezalakoa denez AE CFrekiko, txandaketaz ere, BA AEre-

kiko nolako, halako izango da DC CFrekiko [V, 16].
Eta, magnitudeak konposizioz pro-

portzionalak direnez, bereizketaz ere
izango dira proportzionalak [V, 17]; hau
da, BE EArekiko nolako, halako da DF CFre-
kiko; eta, txandaketaz, BE DFrekiko
nolako, halako da EA FCrekiko [V, 16].

Baina suposatu da ezen AE CFrekiko den bezalakoa dela AB osoa CD osoare-
kiko.

Beraz, gainerako EB ere izango da gainerako FDrekiko AB osoa CD osoarekiko
den bezalakoa [V, 11].

Ondorioz, oso bat beste oso batekiko den bezalakoa bada kendutako zati bat
kendutako zati betekiko, gainerakoa ere izango da gainerakoarekiko osoa osoa-
rekiko den bezalakoa.

Porisma
Hortik argi dago ezen, magnitude batzuk konposizioz proportzionalak

badira, bihurketaz ere izango direla proportzionalak.
Q. E. D.

20. PROPOSIZIOA

Hiru magnitude badaude, eta beste batzuk horien kopuru berdinean, zeinek,
binaka harturik, arrazoi bera duten, eta, berdintasunez, lehenengoa hirugarrena
baino handiagoa bada, laugarrena ere seigarrena baino handiagoa izango da;
eta, berdina bada, berdina; eta, txikiagoa bada, txikiagoa158.

Izan bitez A, B, C hiru magnitude, eta D, E, F beste batzuk, horien kopuru ber-
dinean, zeinek, binaka harturik, arrazoi bera duten; hau da, A Brekiko nolako,
halako da D Erekiko, eta, B Crekiko nolako, halako da E Frekiko; eta, berdintasu-
nez, izan bedi A C baino handiagoa.

EUKLIDES: ELEMENTUAK256

158 Gaur egungo idazkerarekin: a, b, c magnitudeak eta d, e, f magnitudeak emanik,
a : b :: d : e eta b : c :: e : f badira, a > c bada, d > f izango da; a = c bada, d = f izango
da eta a < c bada, d < f izango da.
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Nik diot ezen D ere izango dela F baino handiagoa; eta, berdina bada, ber-
dina; eta, txikiagoa bada, txikiagoa.

Bada, A C baino handiagoa denez, eta B beste edozein magnitude denez, eta
handienak berarekin txikienak baino arrazoi handiagoa duenez [V, 8], orduan Ak
arrazoi handiagoa du Brekin Ck Brekin baino.

Baina, A Brekiko nolako, halako da D Erekiko; eta, alderanzketaz, C Brekiko
nolako, halako da F Erekiko; beraz, Dk ere arrazoi handiagoa du Erekin Fk Erekin
baino [V, 13].

Baina, magnitude berarekin arrazoia duten magnitudeetatik, arrazoi handia-
goa duena handiagoa da [V, 10]; hortaz, D F baino handiagoa da.

Antzeko eran frogatuko genuke, A Cren berdina bada, D ere Fren berdina
izango dela; eta, txikiagoa bada, txikiagoa.

Ondorioz, hiru magnitude badaude, eta beste batzuk horien kopuru berdi-
nean, zeinek, binaka harturik, arrazoi bera duten, eta, berdintasunez, lehenen-
goa hirugarrena baino handiagoa bada, laugarrena ere seigarrena baino handia-
goa izango da; eta, berdina bada, berdina; eta, txikiagoa bada, txikiagoa.

Q. E. D.

21. PROPOSIZIOA

Hiru magnitude badaude, eta beste batzuk horien kopuru berdinean, zeinek,
binaka harturik, arrazoi bera duten, eta horien proportzioa asaldatua bada, eta,
berdintasunez, lehenengoa hirugarrena baino handiagoa bada, laugarrena ere
seigarrena baino handiagoa izango da; eta, berdina bada, berdina; eta, txikiagoa
bada, txikiagoa159.

Izan bitez A, B, C hiru magnitude, eta D, E, F beste batzuk horien kopuru ber-
dinean, zeinek, binaka harturik, arrazoi bera duten; eta izan bedi horien pro-
portzioa asaldatua, hau da, izan bedi E Frekiko A Brekiko den bezalakoa, eta, izan
bedi D Erekiko D Erekiko B Crekiko den bezalakoa; eta, berdintasunez, izan bedi
A C baino handiagoa.

Nik diot ezen D ere izango dela F baino handiagoa; eta, berdina bada, ber-
dina; eta, txikiagoa bada, txikiagoa.

Bada, A C baino handiagoa denez, eta B beste magnitude bat denez, orduan
Ak arrazoi handiagoa du Brekin Ck Brekin baino [V, 8].
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159 Gaur egungo idazkerarekin: a, b, c magnitudeak eta d, e, f magnitudeak emanik,
a : b :: e : f eta b : c :: d : e badira, a > c bada, d > f izango da; a = c bada, d = f izango
da eta a < c bada, d < f izango da.
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Baina, A Brekiko nolako, halako da E Frekiko; eta, alderanzketaz, C Brekiko
nolako, halako da E Drekiko. Hortaz, Ek arrazoi handiagoa du Frekin Ek Drekin
baino [V, 13].

Baina magnitude berak magnitude batekin arrazoi handiagoa badu, magni-
tude hori txikiagoa da [V, 10]; beraz, F D baino txikiagoa da; hortaz, D F baino
handiagoa da.

Antzeko eran frogatuko genuke ezen, A Cren berdina bada, D ere Fren ber-
dina izango dela; eta, txikiagoa bada, txikiagoa.

Ondorioz, hiru magnitude badaude, eta beste batzuk horien kopuru berdi-
nean, zeinek, binaka harturik, arrazoi bera duten, eta horien proportzioa asal-
datua bada, eta, berdintasunez, lehenengoa hirugarrena baino handiagoa bada,
laugarrena ere seigarrena baino handiagoa izango da; eta, berdina bada, ber-
dina; eta, txikiagoa bada, txikiagoa.

Q. E. D.

22. PROPOSIZIOA

Magnitudeen edozein kopuru badago, eta horien kopuru berdinean beste
batzuk, binaka harturik arrazoi bera dutenak, berdintasunez ere arrazoi bera
izango dute160.

Izan bitez A, B, C magnitudeen edozein kopuru, eta D, E, F beste batzuk,
horien kopuru berdinean, zeinek, binaka harturik, arrazoi bera duten; hau da, A
Brekiko nolako, halako da D Erekiko, eta, B Crekiko nolako, halako da E Frekiko.

Nik diot ezen berdintasunez ere arrazoi bera izango dutela161.
Bada, har bitez G, H magnitudeak A, D magnitudeen ekimultiploak, eta zoriz

K, L magnitudeak B, Eren beste ekimultiplo batzuk; eta, gainera, zoriz M, N mag-
nitudeak C, F magnitudeen beste multiplo batzuk.

Eta, A Brekiko den bezalakoa denez D Erekiko, eta G, H magnitudeak A, D mag-
nitudeen ekimultiploak hartu direnez, eta zorizko K, L magnitudeak B, E magni-
tudeen beste ekimultiplo batzuk, orduan, G Krekiko nolako, halako da H Lrekiko
[V, 4].

EUKLIDES: ELEMENTUAK258

160 Gaur egungo idazkerarekin: a, b, c, ..., d magnitudeak eta e, f, g, ..., h magnitudeak
emanik, a : b :: e : f, b : c :: f : g... badira, a : d :: e : h izango da.

161 B, F, V, p eskuizkribuek parentesien artean testu hau dakarte: “hau da, A Crekiko
nolako, halako da D Frekiko”. (V)
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Arrazoi beragatik, K Mrekiko nolako, halako da L Nrekiko.
Bada, G, K, M hiru magnitude direnez, eta H, L, N beste batzuk horien kopuru

berdinean, zeinek, binaka harturik, arrazoi bera duten, orduan, berdintasunez,
Gk M gainditzen badu, Hk ere N gainditzen du; eta, berdina bada, berdina; eta,
txikiagoa bada, txikiagoa [V, 20].

Baina G, H magnitudeak A, D magnitudeen ekimultiploak dira, eta zorizko M,
N magnitudeak C, F magnitudeen beste ekimultiplo batzuk.

Orduan, A Crekiko nolako, halako da D Frekiko [V, 5. def.].
Ondorioz, magnitudeen edozein kopuru badago, eta horien kopuru berdi-

nean beste batzuk, binaka harturik arrazoi bera dutenak, berdintasunez ere arra-
zoi bera izango dute.

Q. E. D.

23. PROPOSIZIOA

Hiru magnitude badaude, eta horien kopuru berdinean beste batzuk, binaka
harturik arrazoi bera dutenak, eta horien proportzioa asaldatua bada, horiek ber-
dintasunez ere arrazoi bera izango dute162.

Bada, izan bitez A, B, C hiru magnitude, eta D, E, F beste batzuk horien kopuru
berdinean, binaka harturik arrazoi bera dutenak; eta izan bedi horien propor-
tzioa asaldatua, hau da, A Brekiko nolako, halako da E Frekiko, eta, B Crekiko
nolako, halako da D Erekiko.

Nik diot ezen A Crekiko den bezalakoa dela D Frekiko.
Bada, har bitez G, H, K magnitudeak A, B, D magnitudeen ekimultiploak, eta

zoriz L, M, N magnitudeak C, E, F magnitudeen beste ekimultiplo batzuk.
Eta, G, H magnitudeak A, B magnitudeen ekimultiploak direnez, eta zatiek

beren multiplo berek duten arrazoi bera dutenez [V, 15], orduan, A Brekiko
nolako, halako da G Hrekiko. Arrazoi beragatik, E Frekiko nolako, halako da M

Nrekiko. Baina, A Brekiko nolako, halako da E Frekiko; orduan, G Hrekiko nolako,
halako da M Nrekiko [V, 11].

Eta, B Crekiko den bezalakoa denez D Erekiko, txandaketaz, B Drekiko nolako,
halako da C Erekiko [V, 16]. Eta, H, K magnitudeak B, D magnitudeen ekimulti-
ploak direnez, eta zatiek beren multiplo berek duten arrazoi bera dutenez,
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orduan, B Drekiko nolako, halako da H Krekiko [V, 15]. Baina, B Drekiko nolako,
halako da C Erekiko; beraz, H Krekiko nolako, halako da C ere Erekiko [V, 11].

Bestalde, L, M magnitudeak C, E magnitudeen ekimultiploak direnez, C Erekiko
nolako, halako da L Mrekiko [V, 15]. Baina, C Erekiko nolako, halako da H Kre-
kiko; beraz, H Krekiko nolako, halako da L ere Mrekiko [V, 11]; eta, alderanzke-
taz, H Lrekiko nolako, halako da K Mrekiko [V, 16].

Baina frogatu da, halaber, G Hrekiko den bezalakoa dela M Nrekiko.
Bada, G, H, L hiru magnitude direnez, eta K, M, N beste batzuk horien kopuru

berdinean –binaka harturik arrazoi bera dutenak– eta horien proportzioa asalda-
tua denez, orduan, berdintasunez, Gk L gainditzen badu, K-k ere N gainditzen du;
eta, berdina bada, berdina da; eta, txikiagoa bada, txikiagoa [V, 21].

Baina G, K magnitudeak A, D magnitudeen ekimultiploak dira, eta L, N mag-
nitudeak C, F magnitudeenak. Hortaz, A Crekiko nolako, halako da D Frekiko.

Ondorioz, hiru magnitude badaude, eta horien kopuru berdinean beste
batzuk, binaka harturik arrazoi bera dutenak, eta horien proportzioa asaldatua
bada, horiek berdintasunez ere arrazoi bera izango dute.

Q. E. D.

24. PROPOSIZIOA

Lehenengo magnitude batek bigarren batekin hirugarren batek laugarren
batekin duen arrazoi bera badu, eta bosgarren batek bigarrenarekin seigarrenak
laugarrenarekin duen arrazoi bera badu, orduan lehenengoak eta bosgarrenak,
batera harturik, bigarrenarekin izango dute hirugarrenak eta seigarrenak lauga-
rrenarekin duten arrazoi bera163.

Bada, izan beza AB lehenengo magnitude batek C bigarren batekin DE hiru-
garren batek F laugarren batekin duen arrazoi bera; eta izan beza BG bosgarren
batek C bigarrenarekin EH seigarrenak F laugarrenarekin duen arrazoi bera.

Nik diot ezen lehenengoak eta bosgarrenak batera harturik –hots, AGk– C

bigarrenarekin izango dutela hirugarrenak eta seigarrenak –hots, DHk– F lauga-
rrenarekin duten arrazoi bera.

Hain zuzen, BG Crekiko den bezalakoa denez EH Frekiko, alderanzketaz,
C BGrekiko nolako, halako da F EHrekiko.
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Eta AB Crekiko den bezalakoa denez DE Frekiko, eta, C BGrekiko den bezala-
koa denez F EHrekiko, orduan, berdintasunez, AB BGrekiko nolako, halako da DE

EHrekiko [V, 22].
Baina, magnitudeak bereizketaz proportzionalak direnez, konposizioz ere

izango dira proportzionalak [V, 18]; beraz, AG GBrekiko nolako, halako da DH

HErekiko. Baina, BG Crekiko nolako, halako da EH Frekiko; beraz, berdintasunez,
AG Crekiko nolako, halako da DH Frekiko [V, 22].

Ondorioz, lehenengo magnitude batek bigarren batekin hirugarren batek
laugarren batekin duen arrazoi bera badu, eta bosgarren batek bigarrenarekin
seigarrenak laugarrenarekin duen arrazoi bera badu, orduan lehenengoak eta
bosgarrenak, batera harturik, bigarrenarekin izango dute hirugarrenak eta seiga-
rrenak laugarrenarekin duten arrazoi bera.

Q. E. D.

25. PROPOSIZIOA

Lau magnitude proportzionalak badira, handiena eta txikiena gainerako biak
baino handiagoak dira164.

Izan bitez AB, CD, E, F lau magnitude proportzional, hau da, AB CDrekiko
nolako, halako da E Frekiko; eta izan bedi AB horietako handiena, eta F txikiena.

Nik diot ezen AB, F handiagoak direla CD, E baino.
Bada, egin bedi AG Eren berdina, eta CH Fren berdina.
AB CDrekiko den bezalakoa denez E Frekiko, eta E AGren berdina denez, eta F,

aldiz, CHren berdina denez, orduan, AB CDrekiko nolako, halako da AG CHrekiko.

Baina, AB osoa CD osoarekiko den bezalakoa denez kendutako AG zatia ken-
dutako CH zatiarekiko, gainerako GB ere izango da gainerako HDrekiko AB osoa
CD osoarekiko den bezalakoa [V, 19].

Baina AB CD baino handiagoa da; beraz, GB ere handiagoa izango da HD

baino.
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Eta, AG Eren berdina denez, eta CH Fren berdina, orduan AG, F magnitudeak
CH, E magnitudeen berdinak dira.

Eta, GB, HD desberdinak izanik, eta GB handiagoa izanik, AG, F eransten
bazaizkio GBri eta CH, E eransten bazaizkio HDri, ondorioztatzen da ezen AB, F

handiagoak direla CD, E baino.
Ondorioz, lau magnitude proportzionalak badira, horietako handiena eta txi-

kiena gainerako biak baino handiagoak dira.
Q. E. D.
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SEIGARREN LIBURUA

DEFINIZIOAK

1. Irudi lerrozuzen antzekoak angeluak berdinak dituztenak dira, banan-
-banan harturik, eta angelu berdinak eratzen dituzten aldeak propor-
tzionalak dituztenak165.

2. (Bi) irudi alderantziz erlazionaturik daude irudi bakoitzean arrazoi
aurrekariak eta atzekariak daudenean166.

3. Esaten da zuzen bat muturreko eta batez besteko arrazoian moztua
izan dela zuzen osoa denean segmentu handienarekiko segmentu
handiena txikienarekiko den bezalakoa.

4. Irudi orotan, altuera erpinetik oinarriraino marraztutako perpendiku-
larra da.

165 Aristotelesek dio, Anal. post. II. 17, 99a13, irudien antzekotasuna alde proportzio-
nalak eta angelu berdinak izatean datzala (tØ Œmoion, to homoion, agian ¬svq, isos). Hain
zuzen, ¬svq hitza erabili izanak iradokitzen du Aristotelesen garaian definizio hau ez zego-
ela nahiko ezarrita testuliburuetan. (H)

166 ¸go¥menoº te kaì „pømenoi løgoi (hegoumenoi te kai hepomenoi logoi, ‘arrazoi aurre-
kariak eta atzekariak’) adierazpena iluna da; horregatik, Candallak eta Peyrardek løgon Œroi
(logon horoi, ‘arrazoien gaiak’) irakurri zuten. Baina definizio horri egiten zaion eragoz-
penik handiena da ez dela inoiz erabiltzen; izan ere, VI, 14. eta 15. proposizioetan eta XI,
34. proposizioan ezaugarri hori duten paralelogramoei, triangeluei... ez zaie esaten “alde-
rantziz erlazionatuak”, baizik eta “aldeak alderantziz erlazionaturik dituztela”. (H)

“Alderantziz erlazionaturik” adierazpena “alderantziz proportzional” modura ere
irakur daiteke, baina Euklidesek ez zuen erabili hemen bigarrena adierazteko erabiltzen
zuen Ωnaåpalin (anapalin) gai ohikoa, Ωntipåsxv (antipaskho) gaia baizik. Berdin gerta-
tzen da VI, 14. eta 15. proposizioetan. (P)
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PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Altuera beraren azpian dauden triangeluak eta paralelogramoak beren oina-
rriak bezalakoak dira elkarrekiko.

Izan bitez ABC, ACD triangeluak eta EC, CF paralelogramoak AC altuera beraren
azpian.

Nik diot ezen BC oinarria CD oinarriarekiko den bezalakoa dela ABC trian-
gelua ACD triangeluarekiko, baita EC paralelogramoa CF paralelogramoarekiko
ere.

Bada, luza bedi BD alde bakoitzetik H, L puntuetaraino; eta egin bitez BC oina-
rriaren berdinak diren BG, GH nahi adina zuzen, eta CD oinarriaren berdinak diren
DK, KL nahi adina zuzen; eta marraz bitez AG, AH, AK, AL.

Baina, CB, BG, GH elkarren berdinak direnez, AHG, AGB, ABC triangeluak ere
elkarren berdinak dira [I, 38]. Hortaz, zenbat aldiz den HC oinarria BC oinarria-
ren multiplo, hainbat aldiz izango da AHC triangelua ABC triangeluaren multiplo.

Arrazoi beragatik, zenbat aldiz den LC oinarria CD oinarriaren multiplo, hain-
bat aldiz izango da ALC triangelua ere ACD triangeluaren multiplo. Eta, HC oina-
rria CL oinarriaren berdina bada, AHC triangelua ere ACL triangeluaren berdina
izango da [I, 38]; eta, HC oinarriak CL oinarria gainditzen badu, AHC triangeluak
ere ACL triangelua gaindituko du; eta, txikiagoa bada, txikiagoa izango da.

Bada, lau magnitude egonik, –BC, CD bi oinarri eta ABC, ACD bi triangelu–, BC

oinarriaren eta ABC triangeluaren ekimultiploak hartu dira, hots, HC oinarria eta
AHC triangelua; eta CD oinarriaren eta ADC triangeluaren zorizko beste ekimulti-
plo batzuk, hots: LC oinarria eta ALC triangelua; baina frogatu da, HC oinarriak CL

oinarria gainditzen badu, AHC triangeluak ere ALC triangelua gainditzen duela;
eta, berdina bada, berdina dela; eta, txikiagoa bada, txikiagoa. Hortaz, BC oina-
rria CD oinarriarekiko nolako, halako da ABC triangelua ACD triangeluarekiko
[V, 5. def.].
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Eta, EC paralelogramoa ABC triangeluaren bikoitza denez [I, 41], eta FC

paralelogramoa ACD triangeluaren bikoitza denez, eta zatiek, aldiz, horien
multiplo berek duten arrazoi bera dutenez [V, 15], orduan, ABC triangelua
ACD triangeluarekiko nolako, halako da EC paralelogramoa FC paralelogra-
moarekiko.

Bada, frogatu denez ezen BC oinarria CD oinarriarekiko den bezalakoa dela
ABC triangelua ACD triangeluarekiko, eta, ABC triangelua ACD triangeluarekiko den
bezalakoa dela EC paralelogramoa CF paralelogramoarekiko, orduan, BC oinarria
CD oinarriarekiko nolako, halako da EC paralelogramoa FC paralelogramoarekiko
[V, 11].

Ondorioz, altuera beraren azpian dauden triangeluak eta paralelogramoak
beren oinarriak bezalakoak dira elkarrekiko.

Q. E. D.

2. PROPOSIZIOA

Triangelu baten aldeetako baten paraleloa den zuzen bat marrazten bada,
triangeluaren aldeak proportzioan ebakiko ditu. Eta, triangelu baten aldeak pro-
portzioan ebakitzen badira, ebaki-puntuak lotzen dituen zuzena triangeluaren
gainerako aldearen paraleloa izango da.

Marraz bedi, bada, ABC triangeluaren BC aldeetako baten paraleloa den DE.
Nik diot ezen BD DArekiko den bezalakoa dela CE EArekiko.
Bada, marraz bitez BE, CD.
Orduan, BDE triangelua CDE triange-

luaren berdina da, DE oinarri beraren gai-
nean eta DE, BC paralelo beren artean
daudelako [I, 38].

Eta ADE beste triangelu bat da.
Baina berdinek arrazoi bera dute

magnitude berarekin [V, 7]; orduan, BDE

triangelua ADE triangeluarekiko nolako,
halako da CDE triangelua ADE triangelua-
rekiko.

Baina, BDE triangelua ADE triangelua-
rekiko nolako, halako da BD DArekiko, altuera beraren azpian egonik, hots, Etik
ABraino marraztutako perpendikularra, bata bestearekiko beren oinarriak beza-
lakoak direlako [VI, 1].

Arrazoi beragatik, CDE triangelua ADE triangeluarekiko nolako, halako da
CE EArekiko.

Hortaz, BD DArekiko nolako, halako da CE ere EArekiko [V, 11].
Beste aldetik, ebaki bitez ABC triangeluaren AB, AC aldeak proportzioan,

halako moldez non BD DArekiko den bezalakoa den CE EArekiko; eta marraz bedi
DE.

Nik diot ezen DE BCren paraleloa dela.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, BD DArekiko den bezalakoa denez CE EAre-

kiko, baina, BD DArekiko den bezalakoa denez BDE triangelua ADE triangeluare-
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kiko, eta, CE EArekiko den bezalakoa denez CDE triangelua ADE triangeluarekiko
[VI, 1], orduan, BDE triangelua ADE triangeluarekiko nolako, halako da CDE trian-
gelua ADE triangeluarekiko [V, 11].

Hortaz, BDE, CDE triangeluetako bakoitzak arrazoi bera du ADErekin.
Bada, BDE triangelua CDE triangeluaren berdina da [V, 9], eta DE oinarri bera-

ren gainean daude.
Baina oinarri beraren gainean dauden triangelu berdinak paralelo beren

artean ere badaude [I, 39].
Hortaz, DE BCren paraleloa da.
Ondorioz, triangelu baten aldeetako baten paraleloa den zuzen bat marraz-

ten bada, triangeluaren aldeak proportzioan ebakiko ditu. Eta, triangelu baten
aldeak proportzioan ebakitzen badira, ebaki-puntuak lotzen dituen zuzena trian-
geluaren gainerako aldearen paraleloa izango da.

Q. E. D.

3. PROPOSIZIOA

Triangelu baten angelu bat erdibitzen bada, eta angelua ebakitzen duen
zuzenak oinarria ere ebakitzen badu, oinarriko segmentuek triangeluaren gaine-
rako aldeek duten arrazoi bera izango dute; eta, oinarriko segmentuek triange-
luaren gainerako aldeek duten arrazoi bera badute, erpinetik ebaki-punturaino
marraztutako zuzenak triangeluaren angelua erdibituko du.

Izan bedi ABC triangelua, eta erdibitu beza AD zuzenak BAC angelua.
Nik diot ezen BD CDrekiko den bezalakoa dela BA ACrekiko.
Bada, marraz bedi C puntutik DAren paraleloa den CE, eta, BA luzaturik, bat

etor bedi harekin E puntuan.
Baina, AC zuzenak AD, EC paraleloak ebaki dituenez, ACE angelua CAD ange-

luaren berdina da [I, 29].
Baina suposatu da CAD angelua BAD angeluaren berdina dela; bada, BAD

angelua ere ACE angeluaren berdina da.
Halaber, BAE zuzenak AD, EC paraleloak ebaki dituenez, BAD kanpo-angelua

AEC barne-angeluaren berdina da [I, 29].
Baina frogatu da ACE angelua ere

BAD angeluaren berdina dela; hortaz,
ACE angelua ere AEC angeluaren ber-
dina da; hortaz, AE aldea ere AC alde-
aren berdina da [I, 6].

Eta, BCE triangeluaren EC aldee-
tako baten paraleloa den AD zuzena
marraztu denez, proportzioan, BD

DCrekiko nolako, halako da BA AEre-
kiko [VI, 2].

Baina AE ACren berdina da; hortaz,
BD DCrekiko nolako, halako da BA

ACrekiko.
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Baina, izan bedi BA ACrekiko BD DCrekiko den bezalakoa, eta marraz bedi AD.
Nik diot ezen AD zuzenak BAC angelua erdibitu duela.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, BD DCrekiko den bezalakoa denez BA ACre-

kiko; baina, BD DCrekiko den bezalakoa denez ere BA AErekiko, –BCE triangelua-
ren EC aldeetako baten paraleloa den AD marraztu delako [VI, 2]–; orduan, BA

ACrekiko nolako, halako da BA ere AErekiko [V, 11].
Hortaz, AC AEren berdina da [V, 9]; hortaz, AEC angelua ere ACE angeluaren

berdina da [I, 5].
Baina AEC angelua BAD kanpo-angeluaren berdina da [I, 29], eta ACE angelua

txandakako CAD angeluaren berdina da [I, 29]; beraz, BAD angelua ere CAD ange-
luaren berdina da.

Hortaz, AD zuzenak BAC angelua erdibitu du.
Ondorioz, triangelu baten angelu bat erdibitzen bada, eta angelua ebakitzen

duen zuzenak oinarria ere ebakitzen badu, oinarriko segmentuek triangeluaren
gainerako aldeek duten arrazoi bera izango dute; eta, oinarriko segmentuek
triangeluaren gainerako aldeek duten arrazoi bera badute, erpinetik ebaki-
-punturaino marraztutako zuzenak triangeluaren angelua erdibituko du.

Q. E. D.

4. PROPOSIZIOA

Triangelu elkarren angeluberdinetan167, angelu berdinak eratzen dituzten
aldeak proportzionalak dira, eta angelu berdinen aurkako aldeak korresponden-
teak dira.

Izan bitez ABC, DCE triangelu elkarren angeluberdinak, ABC angelua DCE ange-
luaren berdina, BAC angelua CDE angeluaren berdina, eta, gainera, ACB angelua
CED angeluaren berdina dituztenak.

Nik diot ezen ABC, DCE triangeluetan angelu berdinak eratzen dituzten aldeak
proportzionalak direla, eta angelu berdinen aurkako aldeak korrespondenteak
direla.

Jar bedi, bada, BC lerro zuzenean
CErekin.

Eta, ABC, ACB angeluak bi angelu
zuzen baino txikiagoak direnez [I,
17], eta ACB angelua DEC angeluaren
berdina denez, orduan ABC, DEC ange-
luak bi angelu zuzen baino txikia-
goak dira; hortaz, BA, EDk, luzaturik,
elkarrekin topo egingo dute [I, 5.
post.]. Luza bitez eta elkarrekin topo
egin bezate F puntuan.

SEIGARREN LIBURUA 267

167 Bereizteko hiru angeluak berdinak dituen triangelua eta beste triangelu baten ange-
luak dituen triangelua, lehenengoari “angeluberdin” esango diot, eta bigarrenei “elkarren
angeluberdinak” edo “-ren angeluberdina”.

A

B C

D

E

F



Eta, DCE angelua ABC angeluaren berdina denez, BF CDren paraleloa da
[I, 28]. ACB angelua, berriz, DEC angeluaren berdina denez, AC FEren paraleloa
da [I, 28].

Hortaz, FACD paralelogramo bat da; beraz, FA DCren berdina da, eta AC FDren
berdina [I, 34].

Baina, FBE triangeluaren FE aldeetako baten paraleloa den AC marraztua izan
denez, BA AFrekiko nolako, halako da BC CErekiko [VI, 2].

Baina, AF CDren berdina da; hortaz, BA CDrekiko nolako, halako da BC CEre-
kiko, eta, txandaketaz, AB BCrekiko nolako, halako da DC CErekiko [V, 16].

Halaber, CD BFren paraleloa denez, BC CErekiko nolako, halako da FD DErekiko
[VI, 2].

Baina FD ACren berdina da; hortaz, BC CErekiko nolako, halako da AC DErekiko,
eta, txandaketaz, BC CArekiko nolako, halako da CE EDrekiko [V, 16].

Bada, frogatu denez ezen AB BCrekiko den bezalakoa dela DC CErekiko, eta
BC CArekiko den bezalakoa dela CE EDrekiko, orduan, berdintasunez, BA ACrekiko
nolako, halako da CD DErekiko [V, 22].

Ondorioz, triangelu elkarren angeluberdinetan, angelu berdinak eratzen
dituzten aldeak proportzionalak dira, eta angelu berdinen aurkako aldeak
korrespondenteak dira.

Q. E. D.

5. PROPOSIZIOA

Bi triangeluk aldeak proportzionalak badituzte, triangeluak elkarren angelu-
berdinak izango dira eta alde korrespondenteen aurkako angeluak berdinak
izango dituzte.

Izan bitez ABC, DEF aldeak proportzionalak dituzten bi triangelu; hau da, AB

BCrekiko nolako, halako da DE EFrekiko, BC CArekiko nolako, halako da EF FDre-
kiko eta, gainera, BA ACrekiko nolako, halako da ED DFrekiko.

Nik diot ezen ABC triangelua eta DEF triangelua elkarren angeluberdinak
direla eta alde korrespondenteen aurkako angeluak berdinak izango dituztela;
hots, ABC angelua DEF angeluaren berdina, BCA angelua EFD angeluaren berdina
eta, gainera, BAC angelua EDF angeluaren berdina.

Bada, eraiki bitez ABC ange-
luaren berdina den FEG angelua
eta ACB angeluaren berdina den
EFG angelua EF zuzenean eta
horren E, F puntuetan [I, 23];
orduan, Ari dagokion gainerako
angelua Gri dagokion gainerako
angeluaren berdina da [I, 32].

Hortaz, ABC triangelua eta EGF

triangelua elkarren angeluberdi-
nak dira.
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Beraz, ABC, EGF triangeluetan, angelua berdinak eratzen dituzten aldeak pro-
portzionalak dira, eta angelu berdinen aurkako aldeak korrespondenteak dira
[VI, 4]; orduan, AB BCrekiko nolako, halako da GE EFrekiko.

Baina suposatu da ezen AB BCrekiko den bezalakoa dela DE EFrekiko; hortaz,
DE EFrekiko nolako, halako da GF EFrekiko [V, 11].

Bada, DE, GE zuzenetako bakoitzak arrazoi bera du EFrekin; hortaz, DE GEren
berdina da [V, 9].

Arrazoi beragatik, DF ere GFren berdina da.
Bada, DE EGren berdina denez, eta EF komuna denez, orduan DE, EF bi aldeak

GE, EF bi aldeen berdinak dira; eta DF oinarria FG oinarriaren berdina da; orduan,
DEF angelua GEF angeluaren berdina da [I, 8], eta DEF triangelua GEF triangeluaren
berdina izango da, eta gainerako angeluak gainerako angeluen berdinak, alde
berdinen aurkakoak direnak [I, 4].

Hortaz, DFE angelua ere GFE angeluaren berdina da, eta EDF angelua EGF ange-
luaren berdina.

Eta, FED angelua GEF angeluaren berdina denez, eta GEF angelua ABC angelua-
ren berdina denez, orduan ABC angelua ere DEF angeluaren berdina da.

Arrazoi beragatik, ACB angelua ere DFE angeluaren berdina da, eta, gainera,
Ari dagokion angelua Dri dagokion angeluaren berdina da; hortaz, ABC triangelua
eta DEF triangelua elkarren angeluberdinak dira.

Ondorioz, bi triangeluk aldeak proportzionalak badituzte, triangeluak elka-
rren angeluberdinak izango dira eta alde korrespondenteen aurkako angeluak
berdinak izango dituzte.

Q. E. D.

6. PROPOSIZIOA

Bi triangeluk bataren angelu bat bestearen angelu baten berdina badute eta
angelu berdinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak badituzte, triangeluak
elkarren angeluberdinak izango dira eta alde korrespondenteen aurkako ange-
luak berdinak izango dituzte.

Izan bitez ABC, DEF bi triangelu, BAC angelu bat EDF angelu baten berdina eta
angelu berdinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak dituztenak; hau da, BA

ACrekiko nolako, halako da ED DFrekiko.
Nik diot ezen ABC triangelua eta

DEF triangelua elkarren angeluberdi-
nak direla, eta ABC angelua DEF ange-
luaren berdina eta ACB angelua DFE

angeluaren berdina izango dituztela.
Eraiki bitez, bada, BAC, EDF ange-

luetako baten berdina den FDG ange-
lua eta ACBren berdina den DFG ange-
lua DF zuzenean eta horren D, F pun-
tuetan [I, 23]; orduan, Bri dagokion
gainerako angelua Gri dagokion gai-
nerako angeluaren berdina da [I, 32].
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Hortaz, ABC triangelua eta DGF triangelua elkarren angeluberdinak dira.
Beraz, proportzioan, BA ACrekiko nolako, halako da GD DFrekiko [VI, 4].

Baina suposatu da, halaber, BA ACrekiko den bezalakoa dela ED DFrekiko;
beraz, ED DFrekiko nolako, halako da GD ere DFrekiko [V, 11].

Hortaz, ED DGren berdina da [V, 9], eta DF komuna da; orduan, ED, DF bi
aldeak GD, DF bi aldeen berdinak dira; eta EDF angelua GDF angeluaren berdina
da; beraz, EF oinarria GF oinarriaren berdina da, eta DEF triangelua GDF triange-
luaren berdina da, eta gainerako angeluak gainerako angeluen berdinak izango
dira, alde berdinen aurkakoak direnak [I, 4].

Hortaz, DFG angelua DFE angeluaren berdina da, eta DGF angelua DEF ange-
luaren berdina.

Baina DFG angelua ACB angeluaren berdina da; beraz, ACB angelua DFE ange-
luaren berdina da.

Baina BAC angelua ere EDF angeluaren berdina dela suposatu da; hortaz, Bri
dagokion gainerako angelua Eri dagokion gainerako angeluaren berdina da [I,
32]; beraz, ABC triangelua eta DEF triangelua elkarren angeluberdinak dira.

Ondorioz, bi triangeluk bataren angelu bat bestearen angelu baten berdina
badute eta angelu berdinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak badituzte,
triangeluak elkarren angeluberdinak izango dira eta alde korrespondenteen aur-
kako angeluak berdinak izango dituzte.

Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Bi triangeluk bataren angelu bat bestearen angelu baten berdina badute,
beste angeluak eratzen dituzten aldeak proportzionalak badituzte, eta gainerako
angeluak angelu zuzen bat baino txikiagoak edo ez-txikiagoak badituzte, trian-
geluak elkarren angeluberdinak izango dira eta alde proportzionalek eratzen
dituzten angeluak berdinak izango dituzte.

Izan bitez ABC, DEF bi triangelu, baten angelu bat bestearen angelu baten ber-
dina –BAC angelua EDF angeluaren berdina–, eta ABC, DEF beste angeluak eratzen
dituzten aldeak proportzionalak
dituztenak –hots, AB BCrekiko nolako,
halako da DE EFrekiko–; eta izan
bitzate, lehendabizi, C, F puntuei
dagozkien gainerako angeluak
angelu zuzen bat baino txikiagoak.

Nik diot ezen ABC triangelua eta
DEF triangelua elkarren angeluberdi-
nak direla, ABC angelua DEF angelua-
ren berdina izango dela, eta gaine-
rako angelua, hau da, Cri dagokiona,
Fri dagokion gainerako angeluaren
berdina.
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Bada, ABC angelua DEF angeluaren berdina ez bada, horietako bat handiagoa
da.

Izan bedi ABC handiagoa; eta eraiki bedi DEF angeluaren berdina den ABG

angelua AB zuzenean eta horren B puntuan [I, 23].
Eta, A angelua D angeluaren berdina denez, eta ABG angelua DEF angeluaren

berdina, orduan gainerako AGB angelua gainerako DFE angeluaren berdina da
[I, 32].

Beraz, ABG triangelua eta DEF triangelua elkarren angeluberdinak dira.
Hortaz, AB BGrekiko nolako, halako da DE EFrekiko [VI, 4].
Baina suposatu da ezen DE EFrekiko den bezalakoa dela AB BCrekiko; orduan,

ABk arrazoi bera du BC, BG zuzenetako bakoitzarekin [V, 11]; hortaz, BC BGren
berdina da [V, 9]. Hortaz, Cri dagokion angelua ere BGC angeluaren berdina da
[I, 5].

Baina Cri dagokion angelua angelu zuzen bat baino txikiagoa dela suposatu
da; hortaz, BGC angelua ere angelu zuzen bat baino txikiagoa da; hortaz, horren
ondoz ondoko AGB angelu zuzen bat baino handiagoa da [I, 13].

Baina Fri dagokion angeluaren berdina dela frogatu da; orduan, Fri dagokion
angelua ere angelu zuzen bat baino handiagoa da. Baina angelu zuzen bat baino
txikiagoa dela suposatu da; eta hori absurdoa da.

Hortaz, ABC angelua ez da DEF angeluaren desberdina; beraz, berdina da.
Eta Ari dagokion angelua Dri dagokion angeluaren berdina da; bada, Cri

dagokion gainerako angelua Fri dagokion gainerako angeluaren berdina da
[I, 32].

Hortaz, ABC triangelua eta DEF triangelua elkarren angeluberdinak dira.
Baina suposa bedi, berriz, C, F puntuei dagozkien angeluetako bakoitza ez

dela angelu zuzen bat baino txikiagoa.
Nik diot, orain, ezen kasu honetan ere ABC triangelua eta DEF triangelua elka-

rren angeluberdinak direla.
Bada, eraikuntza berari jarraituz,

antzeko eran frogatuko genuke BC BGren
berdina dela; hortaz, Cri dagokion ange-
lua ere BGC angeluaren berdina da [I, 5].

Baina Cri dagokion angelua ez da
angelu zuzen bat baino txikiagoa;
orduan, BGC angelua ere ez da angelu
zuzen bat baino txikiagoa.

Horrela, bada, BGC triangeluaren bi
angeluak ez dira bi angelu zuzen baino
txikiagoak; eta hori ezinezkoa da [I, 17].

Hortaz, beste behin, ABC angelua ez
da DEF angeluaren desberdina; beraz,
berdina da.

Baina Ari dagokion angelua Dri dagokion angeluaren berdina da; bada, Cri
dagokion gainerako angelua Fri dagokion gainerako angeluaren berdina da
[I, 32].

Beraz, ABC triangelua eta DEF triangelua elkarren angeluberdinak dira.
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Ondorioz, bi triangeluk bataren angelu bat bestearen angelu baten berdina
badute, beste angeluak eratzen dituzten aldeak proportzionalak badituzte, eta
gainerako angeluak angelu zuzen bat baino txikiagoak edo ez-txikiagoak badi-
tuzte, triangeluak elkarren angeluberdinak izango dira eta alde proportzionalek
eratzen dituzten angeluak berdinak izango dituzte.

Q. E. D.

8. PROPOSIZIOA

Triangelu zuzen batean, angelu zuzenetik oinarriraino perpendikular bat
marrazten bada, perpendikularraren triangelu auzokideak osoaren eta elkarren
antzekoak dira.

Izan bedi ABC BAC angelu zuzena duen triangelua, eta marraz bedi AD per-
pendikularra Atik BCraino.

Nik diot ezen ABD, ADC triangeluetako bakoitza ABC osoaren antzekoak direla,
baita elkarren antzekoak ere.

Bada, BAC angelua ADB angelua-
ren berdina denez –horietako
bakoitza zuzena delako–, eta Bri
dagokion angelua ABC eta ABD bi
triangeluen komuna denez, orduan
gainerako ACB angelua gainerako
BAD angeluaren berdina da [I, 32];
hortaz, ABC triangelua eta ABD trian-
gelua elkarren angeluberdinak dira.

Beraz, ABC triangeluaren angelu zuzenaren aurkako BC aldea ABD triangelua-
ren angelu zuzenaren aurkako BA aldearekiko nolako, halako da ABC triangelua-
ren Cri dagokion angeluaren aurkako AB aldea bera ABD triangeluaren BAD angelu
berdinaren aurkako BD aldearekiko, baita AC aldea ere bi triangeluen B angelu
komunaren aurkako AD aldearekiko [VI, 4].

Hortaz, ABC triangelua eta ABD triangelua elkarren angeluberdinak dira, eta
angelu berdinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak dituzte.

Orduan, ABC triangelua ABD triangeluaren antzekoa da [VI, 1. def.].
Antzeko eran frogatuko genuke ABC triangelua ere ADC triangeluaren antze-

koa dela; hortaz, ABD, ADC triangeluetako bakoitza ABC osoaren antzekoa da.
Nik diot, orain, ezen ABD, ADC triangeluak elkarren antzekoak ere badirela.
Bada, BDA angelu zuzena ADC angelu zuzenaren berdina denez, eta, gainera,

BAD angelua ere Cri dagokion angeluaren berdina dela frogatu denez, orduan Bri
dagokion gainerako angelua gainerako DAC angeluaren berdina da [I, 32]; hor-
taz, ABD triangelua eta ADC triangelua elkarren angeluberdinak dira.

Beraz, ABD triangeluaren BAD angeluaren aurkako BD aldea ADC triangelua-
ren Cri dagokion angeluaren –BADren berdina– aurkako DA aldearekiko nolako,
halako da ABD triangeluaren Bri dagokion angeluaren aurkako AD aldea bera
ADC triangeluaren DAC angeluaren –Bri dagokion angeluaren berdina– aurkako
DC aldearekiko, eta BA aldea ere AC aldearekiko –angelu zuzenen aurkakoak
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direnak– [VI, 4]; orduan, ABD triangelua ADC triangeluaren antzekoa da
[VI, 1. def.].

Ondorioz, triangelu zuzen batean, angelu zuzenetik oinarriraino perpendi-
kular bat marrazten bada, perpendikularraren triangelu auzokideak osoaren eta
elkarren antzekoak dira.

Porisma
Hortik argi dago ezen, triangelu zuzen batean angelu zuzenetik oinarriraino

perpendikular bat marrazten bada, marraztutako zuzena oinarriko segmentuen
batezbesteko proportzionala dela.

Q. E. D.

9. PROPOSIZIOA

Kendu emandako zuzen bati eskatzen den zatia.

Izan bedi AB emandako zuzena.
Bada, ABri eskatzen den zatia kendu behar zaio.
Bada, eska bedi herena.
Marraz bedi AC zuzena Atik, ABre-

kin batera edozein angelu168 eratuz;
eta har bedi zoriz D puntu bat ACn,
eta egin bitez DE, EC ADren berdinak
[I, 3].

Eta marraz bedi BC; eta marraz
bedi Dtik horren paraleloa den DF

[I, 31].
Orduan, ABC triangeluaren BC aldeetako baten paraleloa den FD marraztu

denez, proportzioan, CD DArekiko nolako, halako da BF FArekiko [VI, 2].
Baina CD DAren bikoitza da; hortaz, BF ere FAren bikoitza da; beraz, BA AFren

hirukoitza da.
Ondorioz, emandako AB zuzenari eskatutako AF herena kendu zaio.

Q. E. F.

10. PROPOSIZIOA

Zatitu emandako zatitu gabeko zuzen bat emandako zuzen zatitu baten
antzera.

Izan bedi AB emandako zatitu gabeko zuzena, eta AC zuzen zatitua D, E pun-
tuetan, eta jar bitez zuzen horiek edozein angelu eratuz; eta marraz bedi CB; eta
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marraz bitez D, E puntuetatik BCren para-
leloak diren DF, EG zuzenak; eta marraz
bedi Dtik ABren paraleloa den DHK [I, 31].

Orduan, FH, HB irudietako bakoitza
paralelogramo bat da; hortaz, DH

FGren berdina da eta HK GBren berdina
[I, 34].

Baina, DKC triangeluaren KC aldeetako
baten paraleloa den HE zuzena marraztu
denez, proportzioan, CE EDrekiko nolako,
halako da KH HDrekiko [VI, 2].

Baina KH BGren berdina da, eta HD GFren berdina; beraz, CE EDrekiko nolako,
halako da BG GFrekiko.

Bestalde, AGE triangeluaren GE aldeetako baten paraleloa den FD marraztu
denez, proportzioan, ED DArekiko nolako, halako da GF FArekiko [VI, 2].

Baina frogatu da ezen CE EDrekiko den bezalakoa dela ere BG GFrekiko; hor-
taz, CE EDrekiko nolako, halako da BG GFrekiko, eta, ED DArekiko nolako, halako
da GF FArekiko.

Ondorioz, emandako AB zuzen ez-zatitua zatitua izan da AC zuzen zatitua-
ren antzera.

Q. E. F.

11. PROPOSIZIOA

Bi zuzen emanik, aurkitu hirugarren proportzional bat169.

Izan bitez BA, AC emandako zuzenak, eta jar bitez edozein angelu eratuz.
Bada, hirugarren bat aurkitu behar

da, BA, AC zuzenen proportzionala
dena.

Luza bitez, bada, D, E puntuetaraino,
eta egin bedi BD ACren berdina [I, 3];
marraz bedi BC, eta marraz bedi Dtik
horren paraleloa den DE [I, 31].

Orduan, ADE triangeluaren DE aldee-
tako baten paraleloa den BC marraztua
izan denez, proportzioan, AB BDrekiko
nolako, halako da AC CErekiko [VI, 2].

Baina BD ACren berdina da; hortaz, AB

ACrekiko nolako, halako da AC CErekiko.
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Ondorioz, AB, AC bi zuzen emanik, CE hirugarren bat aurkitu da, horien pro-
portzionala dena.

Q. E. F.

12. PROPOSIZIOA

Hiru zuzen emanik, aurkitu laugarren proportzional bat.

Izan bitez A, B, C emandako hiru zuzenak.
Bada, laugarren bat aurkitu behar da, A, B, Cren proportzionala.

Koka170 bitez DE, DF bi zuzen EDF angelua eratuz; egin bedi DG Aren berdina,
GE Bren berdina eta, gainera, DH Cren berdina; eta, behin GH marraztuta, marraz
bedi Etik horren paraleloa den EF [I, 31].

Bada, DEF triangeluaren EF aldeetako baten paraleloa den GH marraztua izan
denez, DG GErekiko nolako, halako da DH HFrekiko [VI, 2].

Baina DG Aren berdina da, GE Bren berdina eta DH Cren berdina; hortaz, A Bre-
kiko nolako, halako da C HFrekiko.

Ondorioz, A, B, C hiru zuzen emanik, HF laugarren proportzional bat aurkitu da.
Q. E. F.

13. PROPOSIZIOA

Bi zuzen emanik, aurkitu batezbesteko proportzional bat171.

Izan bitez AB, BC emandako bi zuzenak.
Bada, AB, BC zuzenen batezbesteko proportzional bat aurkitu behar da.
Jar bitez lerro zuzenean, eta egin bedi ADC zirkuluerdia ACren gainean; eta

marraz bedi AC zuzenarekin angelu zuzenak eratzen dituen BD zuzena B puntu-
tik, eta marraz bitez AD, DC.
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ADC zirkuluerdi bateko angelu bat
denez, zuzena da [III, 31].

Eta, ADC triangelu zuzenean angelu
zuzenetik oinarriraino DB perpendikula-
rra marraztu denez, DB oinarriko AB, BC

segmentuen arteko batezbesteko propor-
tzionala da [VI, 8, por.].

Ondorioz, AB, BC bi zuzen emanik, DB

batezbesteko proportzional bat aurkitu da.
Q. E. F.

14. PROPOSIZIOA

Paralelogramo elkarren berdin eta angeluberdinetan, angelu berdinak era-
tzen dituzten aldeak alderantziz erlazionaturik daude; eta angelu berdinak era-
tzen dituzten aldeak alderantziz erlazionaturik dituzten paralelogramo elkarren
angeluberdinak berdinak dira.

Izan bitez AB, BC paralelogramo berdinak eta elkarren angeluberdinak, Bri
dagozkion angeluak berdinak dituztenak, eta jar bitez DB, BE aldeak lerro zuze-
nean; orduan, FB, BG ere lerro zuzenean daude [I, 14].

Nik diot ezen, AB, BC paralelogramoetan, angelu berdinak eratzen dituzten
aldeak alderantziz erlazionaturik daudela, hau da, DB BErekiko den bezalakoa
dela GB BFrekiko.

Bada, osa bedi FE paralelogramoa.
Bada, AB paralelogramoa BC paralelogramoaren berdina denez, eta FE, aldiz,

beste paralelogramo bat denez, orduan, AB FErekiko nolako, halako da BC FEre-
kiko [V, 7].

Baina, AB FErekiko nolako, halako da DB BErekiko [VI, 1], eta, BC FErekiko
nolako, halako da GB BFrekiko [VI, 1]; orduan, DB BErekiko nolako, halako da GB

BFrekiko [V, 11].
Hortaz, AB, BC paralelogramoetan, angelu berdinak eratzen dituzten aldeak

alderantziz erlazionaturik daude.

EUKLIDES: ELEMENTUAK276

A B C

D

A

B

D

CE

F
G



Baina izan bedi GB BFrekiko DB BErekiko den bezalakoa.
Nik diot ezen AB paralelogramoa BC paralelogramoaren berdina dela.
Bada, DB BErekiko den bezalakoa denez GB BFrekiko, eta, DB BErekiko den

bezalakoa denez AB paralelogramoa FE paralelogramoarekiko [VI, 1], eta, GB

BFrekiko den bezalakoa denez BC paralelogramoa FE paralelogramoarekiko [VI,
1], orduan, AB FErekiko nolako, halako da BC FErekiko [V, 11]; hortaz, AB parale-
logramoa BC paralelogramoaren berdina da [V, 9].

Ondorioz, paralelogramo elkarren berdin eta angeluberdinetan, angelu ber-
dinak eratzen dituzten aldeak alderantziz erlazionaturik daude; eta angelu ber-
dinak eratzen dituzten aldeak alderantziz erlazionaturik dituzten paralelogramo
elkarren angeluberdinak berdinak dira.

Q. E. D.

15. PROPOSIZIOA

Bataren angelu bat bestearen angelu baten berdina duten triangelu berdine-
tan, angelu berdinak eratzen dituzten aldeak alderantziz erlazionaturik daude.
Eta bataren angelu bat bestearen angelu baten berdina duten eta angelu berdi-
nak eratzen dituzten aldeak alderantziz erlazionaturik dituzten triangeluak ber-
dinak dira.

Izan bitez ABC, ADE triangelu berdinak, bataren angelu bat bestearen angelu
baten berdina dutenak, hots, BAC angelua DAE angeluaren berdina.

Nik diot ezen ABC, ADE triangeluetan angelu berdinak eratzen dituzten aldeak
alderantziz erlazionaturik daudela, hau da, CA ADrekiko den bezalakoa dela EA

ABrekiko.
Bada, egin bedi CA ADrekin lerro

zuzenean egoteko moduan; orduan, EA

ere lerro zuzenean dago ABrekin [I, 14].
Eta marraz bedi BD.
Bada, ABC triangelua ADE triangelua-

ren berdina denez, eta BAD beste bat
denez, orduan, CAB triangelua BAD trian-
geluarekiko nolako, halako da EAD trian-
gelua BAD triangeluarekiko [V, 7].

Baina, CAB BADrekiko nolako, halako
da CA ADrekiko [VI, 1], eta, EAD BADrekiko
nolako, halako da EA ABrekiko [VI, 1].

Orduan, CA ADrekiko nolako, halako
da EA ABrekiko [V, 11].

Hortaz, ABC, ADE triangeluetan,
angelu berdinak eratzen dituzten aldeak
alderantziz erlazionaturik daude.

Baina, orain, egon bitez alderantziz erlazionaturik ABC, ADE triangeluen
aldeak, eta izan bedi EA ABrekiko CA ADrekiko den bezalakoa.

Nik diot ezen ABC triangelua ADE triangeluaren berdina dela.
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Bada, BD berriro marraztuta, CA ADrekiko den bezalakoa denez EA ABrekiko,
eta, bestalde, CA ADrekiko den bezalakoa denez ABC triangelua BAD triangeluare-
kiko, eta, EA ABrekiko den bezalakoa denez EAD triangelua BAD triangeluarekiko
[V, 1], orduan, ABC triangelua BAD triangeluarekiko nolako, halako da EAD trian-
gelua BAD triangeluarekiko [V, 11].

Bada, ABC, EAD triangeluetako bakoitzak arrazoi bera du BADrekin.
Hortaz, ABC triangelua EAD triangeluaren berdina da [V, 9].
Ondorioz, bataren angelu bat bestearen angelu baten berdina duten trian-

gelu berdinetan, angelu berdinak eratzen dituzten aldeak alderantziz erlaziona-
turik daude. Eta bataren angelu bat bestearen angelu baten berdina duten eta
angelu berdinak eratzen dituzten aldeak alderantziz erlazionaturik dituzten
triangeluak berdinak dira.

Q. E. D.

16. PROPOSIZIOA

Lau zuzen proportzionalak badira, muturrekoek eratutako errektangelua
erdikariek eratutako errektangeluaren berdina da; eta muturrekoek eratutako
errektangelua erdikariek eratutako errektangeluaren berdina bada, lau zuzenak
proportzionalak izango dira172.

Izan bitez AB, CD, E, F lau zuzen proportzional, hots, AB CDrekiko nolako,
halako da E Frekiko.

Nik diot ezen AB, F zuzenek eratutako errektangelua CD, E zuzenek eratutako
errektangeluaren berdina dela.

Marraz bitez AB, CD zuzenekin angelu zuzenak eratzen dituzten AG, CH zuze-
nak A, C puntuetatik, eta egin bedi AG Fren berdina, eta CH Eren berdina.

Eta osa bitez BG, DH paralelogramoak.
Bada, AB CDrekiko den bezalakoa denez E Frekiko, eta E, aldiz, CHren berdina

denez, eta F AGren berdina, orduan, AB CDrekiko nolako, halako da CH AGrekiko.
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Hortaz, BG, DH paralelogramoetan, angelu berdinak eratzen dituzten aldeak
alderantziz proportzionalak dira.

Eta angelu berdinak eratzen dituzten aldeak alderantziz proportzionalak
dituzten paralelogramo elkarren angeluberdinak berdinak dira [VI, 14]; beraz,
BG paralelogramoa DH paralelogramoaren berdina da.

Eta BG paralelogramoa AB, F zuzenek eratutako errektangelua da, AG Fren ber-
dina delako; baina DH paralelogramoa CD, E zuzenek eratutako errektangelua da,
E CHren berdina delako; orduan, AB, F zuzenek eratutako errektangelua CD, E

zuzenek eratutako errektangeluaren berdina da.
Baina, orain, izan bedi AB, F zuzenek eratutako errektangelua CD, E zuzenek

eratutako errektangeluaren berdina.
Nik diot ezen lau zuzenak proportzionalak izango direla, hots, AB CDrekiko

den bezalakoa dela E Frekiko.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, AB, F zuzenek eratutako errektangelua CD, E

zuzenek eratutako errektangeluaren berdina denez, eta AB, F zuzenek eratutako
errektangelua BG denez, AG Fren berdina delako; eta CD, E zuzenek eratutako
errektangelua, aldiz, DH denez, CH Eren berdina delako; orduan, BG DHren ber-
dina da.

Eta elkarren angeluberdinak dira. Baina paralelogramo elkarren berdin eta
angeluberdinetan, angelu berdinak eratzen dituzten aldeak alderantziz erlazio-
naturik daude [VI, 14].

Beraz, AB CDrekiko nolako, halako da CH AGrekiko.
Baina CH Eren berdina da, eta AG Fren berdina; hortaz, AB CDrekiko nolako,

halako da E Frekiko.
Ondorioz, lau zuzen proportzionalak badira, muturrekoek eratutako errek-

tangelua erdikariek eratutako errektangeluaren berdina da; eta muturrekoek era-
tutako errektangelua erdikariek eratutako errektangeluaren berdina bada, lau
zuzenak proportzionalak izango dira.

Q. E. D.

17. PROPOSIZIOA

Hiru zuzen proportzionalak badira, muturrekoek eratutako errektangelua
erdikariaren karratuaren berdina da; eta muturrekoek eratutako errektangelua
erdikariaren karratuaren berdina bada, hiru zuzenak proportzionalak izango dira.

Izan bitez A, B, C hiru zuzen proportzionalak, hots, izan bedi B Crekiko A Bre-
kiko den bezalakoa.

Nik diot ezen A, C zuzenek eratutako errektangelua Bren karratuaren berdina
dela.

Egin bedi D Bren berdina.
Eta A Brekiko den bezalakoa denez B Crekiko, eta B Dren berdina denez,

orduan, A Brekiko nolako, halako da D Crekiko.
Baina, lau zuzen proportzionalak badira, muturrekoek eratutako errektange-

lua erdikariek eratutako errektangeluaren berdina da [VI, 16].
Orduan, A, C zuzenek eratutako errektangelua B, D zuzenek eratutako errek-

tangeluaren berdina da. Baina B, D zuzenek eratutako errektangelua Bren karra-
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tua da, B Dren berdina delako; hortaz, A, C zuzenek eratutako errektangelua Bren
karratuaren berdina da.

Baina, orain, izan bedi A, C zuzenek eratutako errektangelua Bren karratua-
ren berdina.

Nik diot ezen A Brekiko den bezalakoa dela B Crekiko.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, A, C zuzenek eratutako errektangelua Bren

karratuaren berdina denez, eta Bren karratua, aldiz, B, D zuzenek eratutako errek-
tangeluaren berdina denez, B Dren berdina delako, orduan A, C zuzenek eratu-
tako errektangelua B, D zuzenek eratutako errektangeluaren berdina da.

Baina, muturrekoek eratutako errektangelua erdikariek eratutako errektange-
luaren berdina bada, lau zuzenak proportzionalak dira [VI, 16].

Orduan, A Brekiko nolako, halako da D Crekiko.
Baina, B Dren berdina da; beraz, A Brekiko nolako, halako da B Crekiko.
Ondorioz, hiru zuzen proportzionalak badira, muturrekoek eratutako errek-

tangelua erdikariaren karratuaren berdina da; eta muturrekoek eratutako errek-
tangelua erdikariaren karratuaren berdina bada, hiru zuzenak proportzionalak
izango dira.

Q. E. D.

18. PROPOSIZIOA

Emandako zuzen batetik eraiki irudi lerrozuzen bat, emandako irudi lerro-
zuzen baten antzekoa dena eta antzeko eran kokatuta dagoena.

Izan bedi AB emandako zuzena, eta CE emandako irudi lerrozuzena.
Bada, AB zuzenaren gainean irudi lerrozuzen bat eraiki behar da, CE irudi

lerrozuzenaren antzekoa dena eta antzeko eran kokatuta dagoena.
Marraz bedi DF, eta eraiki bedi Cri dagokion angeluaren berdina den GAB

angelua, eta CDF angeluaren berdina den ABG angelua, AB zuzenaren gainean eta
horren A, B puntuetan [I, 23].

Orduan, gainerako CFD angelua AGB angeluaren berdina da [I, 32]; bada, FCD

triangelua eta GAB triangelua elkarren angeluberdinak dira.
Orduan, proportzioan, FD GBrekiko nolako, halako da FC GArekiko, eta CD

ABrekiko [VI, 4].
Eraiki bedi, berriz, DFE angeluaren berdina den BGH angelua, eta FDE ange-

luaren berdina den GBH angelua, BG zuzenaren gainean eta horren B, G puntue-
tan [I, 23].

Orduan, Eri dagokion gainerako angelua Hri dagokion gainerako angeluaren
berdina da [I, 32]; hortaz, FDE triangelua eta GHB triangelua elkarren angeluber-
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dinak dira. Bada, proportzioan, FD GBrekiko nolako, halako da FE GHrekiko, eta
ED HBrekiko [VI, 4].

Baina frogatu da FD GBrekiko den bezalakoa dela ere FC GArekiko, eta CD ABre-
kiko; hortaz, halaber, FC AGrekiko nolako, halako da CD ABrekiko, eta FE GHrekiko,
baita ED HBrekiko ere.

Eta, CFD angelua AGB angeluaren berdina denez, eta DFE angelua BGH ange-
luaren berdina, orduan CFE angelu osoa AGH angelu osoaren berdina da.

Arrazoi beragatik, CDE angelua ere ABH angeluaren berdina da.
Baina Cri dagokion angelua ere Ari dagokion angeluaren berdina da, eta Eri

dagokion angelua Hri dagokion angeluaren berdina.
Orduan, AH irudia CE irudiaren angeluberdina da, eta angelu berdinak era-

tzen dituzten aldeak proportzionalak dituzte; hortaz, AH irudi lerrozuzena CE

irudi lerrozuzenaren antzekoa da [VI, 1. def.].
Ondorioz, AB zuzenetik AH irudi lerrozuzena eraiki da, emandako CE irudi

lerrozuzenaren antzekoa dena eta antzeko eran kokatuta dagoena.
Q. E. F.

19. PROPOSIZIOA

Triangelu antzekoek elkarrekin dute alde korrespondenteen arrazoi bikoiz-
tua.

Izan bitez ABC, DEF triangelu antzekoak, Bri dagokion angelua Eri dagokion
angeluaren berdina dutenak, eta AB BCrekiko den bezalakoa izanik DE EFrekiko,
BC EFri egoki dakion [V, 11. def.].
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Nik diot ezen ABC triangeluak DEF triangeluarekin duela BCk EFrekin duenaren
arrazoi bikoiztua.

Har bedi, bada, BC, EF zuzenen BG hirugarren proportzionala; hortaz, BC EFre-
kiko nolako, halako da EF BGrekiko [VI, 11]; eta marraz bedi AG.

Bada, AB BCrekiko den bezalakoa denez DE EFrekiko, txandaketaz, AB DErekiko
nolako, halako da BC EFrekiko [V, 16].

Baina, BC EFrekiko nolako, halako da EF BGrekiko; hortaz, AB DErekiko nolako,
halako da EF ere BGrekiko [V, 11].

Beraz, ABG, DEF triangeluetan, angelu berdinak eratzen dituzten aldeak alde-
rantziz proportzionalak dira.

Eta bataren angelu bat bestearen angelu baten berdina duten eta angelu ber-
dinak eratzen dituzten aldeak alderantziz erlazionaturik dituzten triangeluak
berdinak dira [VI, 15]; hortaz, ABG triangelua DEF triangeluaren berdina da.

Baina, BC EFrekiko den bezalakoa denez EF BGrekiko, eta, hiru zuzen propor-
tzionalak badira, lehenengoak hirugarrenarekin bigarrenarekin duenaren arrazoi
bikoiztua duenez [V, 9. def.], orduan BCk BGrekin du CBk EFrekin duenaren arra-
zoi bikoiztua.

Baina, CB BGrekiko nolako, halako da ABC triangelua ABG triangeluarekiko [VI,
1]; orduan, ABC triangeluak ABG triangeluarekin du BCk EFrekin duenaren arrazoi
bikoiztua.

Baina, ABG triangelua DEF triangeluaren berdina da; orduan, ABC triangeluak
DEF triangeluarekin du BCk EFrekin duenaren arrazoi bikoiztua.

Ondorioz, triangelu antzekoek elkarrekin dute alde korrespondenteen arra-
zoi bikoiztua.

Porisma
Hortik argi dago ezen, hiru zuzen proportzionalak badira, lehenengoa hiru-

garrenarekiko den bezalakoa dela lehenengoaren gainean eraikitako irudia biga-
rrenaren gainean antzeko eran eraikitako irudi antzekoarekiko []173.

Q. E. D.

20. PROPOSIZIOA

Poligono antzekoak triangelu antzekoetan zatitzen dira, kopuru berdinean
eta osoek duten arrazoi berean174; eta poligonoak poligonoarekin du alde
korrespondenteak alde korrespondentearekin duenaren arrazoi bikoiztu bat.
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173 Heibergek zalantzan jarri zuen testu hau: [frogatu baita, CB BGrekiko nolako, halako
dela ABC triangelua ABG triangeluarekiko, hau da, DEFrekiko]; izan ere, horrelako azalpenak
ez dira Euklidesen tankerakoak, eta hitz horiek ez daude Campanorenean, Teon baino
lehenagokoak badira ere. (H)

174 Euklidesek ∏mologa to¡q Œloiq (homologa tois holois, ‘homologo osoekin’) adieraz-
pena erabili zuen. V, 11. definizioaren 126. oin-oharrean esan bezala, ∏mølogoq (homolo-
gos, ‘homologo’) emateko ‘korrespondente’ aukeratu dut; hemen, ordea, badirudi ‘...-rekin
arrazoi berean’ edo ‘osoen proportzional’ esan nahi dela. Euklides bera konturatu zen
hitzaren erabilpen berezi horretaz; izan ere, beherago azaldu zuen: «... osoen homologoak
ere badirela, halako moldez non triangeluak proportzionalak diren, eta... ». (H)



Izan bitez ABCDE, FGHKL poligono antzekoak, eta izan bedi AB FGri dagokiona.
Nik diot ezen ABCDE, FGHKL poligonoak triangelu antzekoetan zatitzen direla,

kopuru berdinean eta osoek duten arrazoi berean; eta ABCDE poligonoak FGHKL

poligonoarekin duela ABk FGrekin duenaren arrazoi bikoiztua.

Marraz bitez BE, EC, GL, LH.
Eta, ABCDE poligonoa FGHKL poligonoaren antzekoa denez, BAE angelua GFL

angeluaren berdina da. Eta, BA AErekiko nolako, halako da GF FLrekiko [VI, 1.
def.].

Bada, ABE, FGL direnez bataren angelu bat bestearen angelu baten berdina
duten eta angelu berdinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak dituzten bi
triangelu, orduan ABE triangelua eta FGL triangelua elkarren angeluberdinak dira
[VI, 6]; hortaz, antzekoak ere badira [VI, 4 eta 1. def.]; hortaz, ABE angelua FGL

angeluaren berdina da.
Baina ABC angelu osoa ere FGH angelu osoaren berdina da, poligonoen antze-

kotasunagatik; beraz, gainerako EBC angelua LGH angeluaren berdina da.
Baina, ABE, FGL triangeluen antzekotasunagatik, EB BArekiko den bezalakoa

denez LG GFrekiko, eta, poligonoen antzekotasunagatik ere, AB BCrekiko den
bezalakoa denez FG GHrekiko, orduan, berdintasunez, EB BCrekiko nolako,
halako da LG GHrekiko [V, 22], eta EBC, LGH angelu berdinak eratzen dituzten
aldeak proportzionalak dira; hortaz, EBC triangelua eta LGH triangelua elkarren
angeluberdinak dira [VI, 6]; hortaz, EBC triangelua LGH triangeluaren antzekoa da
[VI, 4 eta 1. def.].

Arrazoi beragatik, ECD triangelua LHK triangeluaren antzekoa da.
Orduan, ABCDE, FGHKL poligono antzekoak triangelu antzekoetan zatitu dira,

eta kopuru berdinean.
Nik diot, halaber, ezen osoen arrazoi berean ere badaudela, halako moldez

non triangeluak proportzionalak diren, eta ABE, EBC, ECD aurrekariak direla, eta
FGL, LGH, LHK horien atzekariak, eta ABCDE poligonoak FGHKL poligonoarekin
duela alde korrespondenteak alde korrespondentearekin –hau da, ABk FGrekin–
duenaren arrazoi bikoiztua.

Marraz bitez AC, FH.
Eta, poligonoen antzekotasunagatik, ABC angelua FGH angeluaren berdina

denez, eta AB BCrekiko den bezalakoa denez FG GHrekiko, orduan ABC triangelua
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eta FGH triangelua elkarren angeluberdinak dira [VI, 6]; orduan, BAC angelua GFH

angeluaren berdina da, eta BCA angelua GHF angeluaren berdina.
Eta, BAM angelua GFN angeluaren berdina denez, eta ABM angelua FGN ange-

luaren berdina denez, orduan gainerako AMB angelua gainerako FNG angeluaren
berdina da [I, 32]; hortaz, ABM triangelua eta FGN triangelua elkarren angeluber-
dinak dira.

Antzeko eran frogatuko genuke BMC triangelua eta GNH triangelua elkarren
angeluberdinak direla.

Orduan, proportzioan, AM MBrekiko nolako, halako da FN NGrekiko; aldiz, BM

MCrekiko nolako, halako da GN NHrekiko; hortaz, berdintasunez, AM MCrekiko
nolako, halako da ere FN NHrekiko.

Baina, AM MCrekiko nolako, halako da ABM triangelua MBC triangeluarekiko,
baita AME triangelua EMC triangeluarekiko ere, elkarrekiko beren oinarriak beza-
lakoak direlako [VI, 1].

Orduan, aurrekarietako bat atzekarietako batekiko nolako, halako dira,
halaber, aurrekari guztiak atzekari guztiekiko [V, 12]; hortaz, AMB triangelua
BMC triangeluarekiko nolako, halako da ABE triangelua CBE triangeluarekiko.
Baina, AMB triangelua BMC triangeluarekiko nolako, halako da AM MCrekiko;
beraz, AM MCrekiko nolako, halako da, halaber, ABE triangelua EBC triangeluare-
kiko.

Arrazoi beragatik, gainera, FN NHrekiko nolako, halako da FGL triangelua GLH

triangeluarekiko.
Baina, AM MCrekiko nolako, halako da FN NHrekiko; orduan, ABE triangelua BEC

triangeluarekiko nolako, halako da, halaber, FGL triangelua GLH triangeluarekiko;
eta, txandaketaz, ABE triangelua FGL triangeluarekiko nolako, halako da BEC trian-
gelua GLH triangeluarekiko.

Antzeko eran frogatuko genuke, behin BD, GK marraztuta, BEC triangelua LGH

triangeluarekiko den bezalakoa dela, halaber, ECD triangelua LHK triangeluare-
kiko.

Eta, ABE triangelua FGL triangeluarekiko den bezalakoa denez EBC triangelua
LGH triangeluarekiko, eta, gainera, ECD triangelua LHK triangeluarekiko, orduan,
aurrekarietako bat atzekarietako batekiko nolako, halako dira aurrekari guztiak
atzekari guztiekiko [V, 12]; hortaz, ABE triangelua FGL triangeluarekiko nolako,
halako da ABCDE poligonoa FGHKL poligonoarekiko.

Baina ABE triangeluak FGL triangeluarekin du AB alde korrespondenteak FG

alde korrespondentearekin duenaren arrazoi bikoiztua, triangelu antzekoek
elkarrekin alde korrespondenteen arrazoi bikoiztua dutelako [VI, 19].

Hortaz, ABCDE poligonoak FGHKL poligonoarekin du AB alde korrespondenteak
FG alde korrespondentearekin duenaren arrazoi bikoiztua.

Ondorioz, poligono antzekoak triangelu antzekoetan zatitzen dira, kopuru
berdinean eta osoek duten arrazoi berean; eta poligonoak poligonoarekin du
alde korrespondenteak alde korrespondentearekin duenaren arrazoi bikoiztu
bat.
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Porisma
Antzeko eran, laukien kasuan ere frogatuko litzateke alde korrespondenteen

arrazoi bikoiztua dutela. Baina triangeluen kasuan ere frogatu da; hortaz, oro
har, irudi lerrozuzenek elkarrekin beren alde korrespondenteen arrazoi bikoiz-
tua dutela.

Q. E. D.

21. PROPOSIZIOA

Irudi lerrozuzen beraren antzekoak diren irudiak elkarren antzekoak ere
badira.

Bada, izan bedi A, B irudietako bakoitza Cren antzekoa.
Nik diot ezen A ere Bren antzekoa dela.
Bada, A Cren antzekoa denez, horren angeluberdina ere bada eta angelu ber-

dinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak ditu [VI, 1. def.].

B, berriz, Cren antzekoa denez, horren angeluberdina ere bada eta angelu
berdinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak ditu.

Hortaz, A, B irudietako bakoitza Cren angeluberdina da eta angelu berdinak
eratzen dituzten aldeak proportzionalak ditu []175.

Hortaz, A Bren antzekoa da.
Q. E. D.

22. PROPOSIZIOA

Lau zuzen proportzionalak badira, horietatik antzeko eran eraikitako irudi
lerrozuzen antzekoak ere proportzionalak izango dira; eta, horietatik antzeko
eran eraikitako irudi lerrozuzen antzekoak proportzionalak badira, zuzenak
berak ere proportzionalak izango dira.
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175 Bertsio batzuetan testu hau agertzen da: [hortaz, A ere Bren angeluberdina da eta
angelu berdinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak ditu]. Heiberg P eskuizkribuari
darraio testua baztertzeko, eta Teonen interpolazioa izan daitekeela uste du. (H)
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Izan bitez AB, CD, EF, GH lau zuzen proportzional, halako moldez non AB

CDrekiko den bezalakoa den EF GHrekiko; eta eraiki bitez AB, CD zuzenetatik KAB,
LCD irudi lerrozuzen antzekoak eta antzeko eran kokatutakoak, eta EF, GH zuze-
netatik MF, NH irudi lerrozuzen antzekoak eta antzeko eran kokatutakoak.

Nik diot ezen KAB LCDrekiko den bezalakoa dela MF NHrekiko.

Bada, har bedi AB, CD zuzenen hirugarren proportzionala, O, eta EF, GH zuze-
nen hirugarren proportzionala, P [VI, 11].

Eta, AB CDrekiko den bezalakoa denez EF GHrekiko, eta, CD Orekiko den beza-
lakoa denez GH Prekiko, orduan, berdintasunez, AB Orekiko nolako, halako da
EF Prekiko [V, 22].

Baina, AB Orekiko nolako, halako da KAB LCDrekiko, eta, EF Prekiko nolako,
halako da MF NHrekiko [VI, 19, por.]; beraz, KAB LCDrekiko nolako, halako da,
halaber, MF NHrekiko [V, 11].

Baina, orain, izan bedi MF NHrekiko KAB LCDrekiko den bezalakoa.
Nik diot ezen AB CDrekiko den bezalakoa dela ere EF GHrekiko.
Bada, EF ez bada GHrekiko AB CDrekiko den bezalakoa, izan bedi EF QRrekiko

AB CDrekiko den bezalakoa [VI, 12]; eta eraiki bedi QRtik SR irudi lerrozuzena,
MF, NH irudietako baten antzekoa dena eta antzeko eran kokatuta dagoena
[VI, 18].

AB CDrekiko den bezalakoa denez EF QRrekiko; eta AB, CD zuzenetatik KAB, LCD

irudi antzekoak eta antzeko eran kokatutakoak egin direnez; eta EF, QR zuzene-
tatik MF, SR irudi antzekoak eta antzeko eran kokatutakoak egin direnez; orduan,
KAB LCDrekiko nolako, halako da MF SRrekiko.

Baina suposatu da ezen KAB LCDrekiko den bezalakoa dela MF NHrekiko;
orduan, MF SRrekiko nolako, halako da, halaber, MF NHrekiko [V, 11].

Beraz, MFk arrazoi bera du NH, SR irudietako bakoitzarekin; hortaz, NH SRren
berdina da [V, 9].

Baina horren antzekoa da eta antzeko eran kokatuta dago; hortaz, GH QRren
berdina da.

Eta, AB CDrekiko den bezalakoa denez EF QRrekiko, eta QR GHren berdina
denez, orduan, AB CDrekiko nolako, halako da EF GHrekiko.
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Ondorioz, lau zuzen proportzionalak badira, horietatik antzeko eran eraiki-
tako irudi lerrozuzen antzekoak ere proportzionalak izango dira; eta, horietatik
antzeko eran eraikitako irudi lerrozuzen antzekoak proportzionalak badira,
zuzenak berak ere proportzionalak izango dira176.

Q. E. D.

23. PROPOSIZIOA

Paralelogramo elkarren angeluberdinek beren aldeen arrazoien arrazoi kon-
posatua177 dute elkarrekin.

Izan bitez AC, CF paralelogramo elkarren angeluberdinak, BCD angelua ECG

angeluaren berdina dutenak.
Nik diot ezen AC paralelogramoak CF paralelogramoarekin duela beren

aldeen arrazoien arrazoi konposatua.
Bada, jar bitez horiek BC CGrekin lerro zuzenean egoteko moduan; orduan,

DC lerro zuzenean dago CErekin.
Osa bedi DG paralelogramoa; jar bedi K zuzen bat, eta izan bedi K Lrekiko BC

CGrekiko den bezalakoa, eta izan bedi L Mrekiko DC CErekiko den bezalakoa
[VI, 12].

Orduan, K-k Lrekin eta Lk Mrekin dituzten arrazoiak aldeen arrazoiak berak
dira, hots: BCk CGrekin eta DCk CErekin dituztenak.

Baina K-k Mrekin duen arrazoia K-k Lrekin eta Lk Mrekin dituzten arrazoiez
konposatzen da; hortaz, K-k ere Mrekin du aldeen arrazoien arrazoi konposatua.
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176 Frogabide honetan onartzen da, frogatu gabe, ezen, bi irudi berdinak badira, eta,
gainera, antzekoak eta antzeko eran kokatuak, alde korrezpondenteak ere berdinak
direla; hain zuzen, NH, SR irudiak eta GH, QR aldeak, sei bat lerro gorago. Frogabide hori
lema batean agertzen da proposizioaren ondoren, Euklidesen estiloaren kontra;
Heibergek, beraz, interpolazio bat dela ondorioztatu zuen; baina Teonen aurreko inter-
polazioa da. (H)

177 Jatorrizko testuan løgon tØn sygkeºmenon ®k t©n pleyr©n (logon ton sygkeimenon ek
ton pleuron, ‘aldeen arrazoi konposatua’) agertzen da beste honen ordez: løgon tØn
sygkeºmenon ®k t©n (løgvn) t©n pleyr©n.
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Eta, BC CGrekiko den bezalakoa denez AC paralelogramoa CH paralelogramo-
arekiko [VI, 1], eta, aldiz, BC CGrekiko den bezalakoa denez K Lrekiko, orduan,
K Lrekiko nolako, halako da AC ere CHrekiko [V, 11].

Beste aldetik, DC CErekiko den bezalakoa denez CH paralelogramoa CFrekiko
[VI, 1], baina, DC CErekiko den bezalakoa denez L Mrekiko, orduan, L Mrekiko
nolako, halako da, halaber, CH paralelogramoa CF paralelogramoarekiko
[V, 11].

Frogatu denez ezen K Lrekiko den bezalakoa dela AC paralelogramoa CH

paralelogramoarekiko, eta L Mrekiko den bezalakoa dela CH paralelogramoa CF

paralelogramoarekiko, orduan, berdintasunez, K Mrekiko nolako, halako da AC CF

paralelogramoarekiko.
Baina K-k Mrekin du aldeen arrazoien arrazoi konposatua; orduan, ACk CFre-

kin du aldeen arrazoien arrazoi konposatua.
Ondorioz, paralelogramo elkarren angeluberdinek beren aldeen arrazoien

arrazoi konposatua dute elkarrekin.
Q. E. D.

24. PROPOSIZIOA

Paralelogramo orotan, diametroaren inguruan kokatutako paralelogramoak
osoaren eta elkarren antzekoak dira.

Izan bedi ABCD paralelogramo bat, eta AC horren diametroa, eta EG, HK ACren
inguruan kokatutako paralelogramoak.

Nik diot ezen EG, HK paralelogramoetako bakoitza ABCD osoaren eta bestea-
ren antzekoa dela.

Bada, ABC triangeluaren BC aldeetako baten paraleloa den EF marraztu denez,
proportzioan, BE EArekiko nolako, halako da CF FArekiko [VI, 2].

Bestalde, ACD triangeluaren CD aldeetako baten paraleloa den FG marraztu
denez, proportzioan, CF FArekiko nolako, halako da DG GArekiko [VI, 2].

Baina frogatu da ezen CF FArekiko den bezalakoa dela BE ere EArekiko;
orduan, BE EArekiko nolako, halako da ere DG GArekiko; orduan, konposizioz,
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BA AErekiko nolako, halako da DA AGrekiko [V, 18], eta, txandaketaz, BA ADrekiko
nolako, halako da EA AGrekiko [V, 16].

Bada, ABCD, EG paralelogramoetan, BAD angelu komuna eratzen duten aldeak
proportzionalak dira.

Eta, GF DCren paraleloa denez, AFG angelua DCA angeluaren berdina da; eta
DAC angelua ADC, AGF bi triangeluen komuna da; hortaz, ADC triangelua AGF trian-
geluaren angeluberdina da.

Arrazoi beragatik, ACB triangelua AFE triangeluaren angeluberdina da, eta
ABCD paralelogramo osoa eta EG paralelogramoa elkarren angeluberdinak dira.

Orduan, proportzioan, AD DCrekiko nolako, halako da AG GFrekiko; aldiz,
DC CArekiko nolako, halako da GF FArekiko; eta, AC CBrekiko nolako, halako da AF

FErekiko; eta, gainera, CB BArekiko nolako, halako da FE EArekiko.
Frogatu denez ezen DC CArekiko den bezalakoa dela ere GF FArekiko; eta,

aldiz, AC CBrekiko den bezalakoa dela AF FErekiko; orduan, berdintasunez,
DC CBrekiko nolako, halako da GF FErekiko [V, 22].

Hortaz, ABCD, EG paralelogramoetan, angelu berdinak eratzen dituzten
aldeak proportzionalak dira; beraz, ABCD paralelogramoa EG paralelogramoaren
antzekoa da [VI, 1. def.].

Arrazoi beragatik, ABCD paralelogramoa KH paralelogramoaren antzekoa ere
bada; orduan, EG, HK paralelogramoetako bakoitza ABCDren antzekoa da.

Baina, irudi lerrozuzen beraren antzekoak diren irudiak elkarren antzekoak
ere badira [VI, 21]; hortaz, EG paralelogramoa HK paralelogramoaren antzekoa
da.

Ondorioz, paralelogramo orotan, diametroaren inguruan kokatutako parale-
logramoak osoaren eta elkarren antzekoak dira.

Q. E. D.

25. PROPOSIZIOA

Eraiki irudi ber bat, emandako irudi lerrozuzen baten antzekoa eta eman-
dako beste baten berdina dena178.

Izan bedi ABC emandako irudi lerrozuzena, zeinaren antzekoa izan behar
den eraiki behar den irudia, eta D irudia, zeinaren berdina izan behar den.

Bada, irudi bakar bat eraiki behar da, ABCren antzekoa eta Dren berdina.
Gainezar bekio, bada, BCri ABC triangeluaren berdina den BE paralelogra-

moa [I, 44], eta CEri Dren berdina den CM paralelogramoa, CBL angeluaren
berdina den FCE angeluan [I, 45]; orduan, BC lerro zuzenean dago CFrekin, eta
LE EMrekin.

Eta har bedi BC, CF zuzenen GH batezbesteko proportzionala [VI, 13], eta
eraiki bedi KGH GHtik, ABCren antzekoa dena eta antzeko eran kokatuta dagoena
[VI, 18].

Horrela, bada, BC GHrekiko den bezalakoa denez GH CFrekiko, eta hiru zuzen
proportzionalak badira, lehenengoa hirugarrenarekiko den bezalakoa denez
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lehenengotik eraikitako irudia bigarrenetik antzeko eran eraikitako irudi antze-
koarekiko [VI, 19, por.], orduan, BC CFrekiko nolako, halako da ABC triangelua
KGH triangeluarekiko.

Baina, BC CFrekiko nolako, halako da, halaber, BE paralelogramoa EF parale-
logramoarekiko [VI, 1].

Orduan, ABC triangelua KGH triangeluarekiko nolako, halako da, halaber, BE

paralelogramoa EF paralelogramoarekiko. Bada, txandaketaz, ABC triangelua BE

paralelogramoarekiko nolako, halako da KGH triangelua EF paralelogramoarekiko
[V, 16].

Baina ABC triangelua BE paralelogramoaren berdina da; orduan, KGH triange-
lua EF paralelogramoaren berdina da. Baina EF paralelogramoa Dren berdina da;
orduan, KGH ere Dren berdina da.

Eta, halaber, KGH triangelua ABCren antzekoa bada.
Ondorioz, KGH irudi ber bat eraiki da, emandako ABC irudi lerrozuzenaren

antzekoa eta emandako D beste irudi baten berdina dena.
Q. E. F.

26. PROPOSIZIOA

Paralelogramo bati paralelogramo bat kentzen bazaio, osoaren antzekoa
dena eta antzeko eran kokatuta dagoena, eta horrekin angelu komun bat duena,
osoa dagoen diametro beraren inguruan dago179.

Bada, ken bekio ABCD paralelogra-
moari AF paralelogramoa, ABCD parale-
logramoaren antzekoa dena eta
antzeko eran kokatuta dagoena, eta
horrekin DAB angelu komuna duena.

Nik diot ezen ABCD dagoela AF

dagoen diametro beraren inguruan.
Demagun ez dagoela, baina, ahal

bada, izan bedi AHC diametroa, eta, GF
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luzaturik, eraman bedi Hraino, eta marraz bedi Htik AD, BC zuzenetako baten
paraleloa den HK zuzena [I, 31].

ABCD paralelogramoa KG dagoen diametro beraren inguruan dagoenez, DA

ABrekiko nolako, halako da GA AKrekiko [VI, 24].
Baina, ABCD, EG paralelogramoen antzekotasunagatik, DA ABrekiko nolako,

halako da ere GA AErekiko; orduan, GA AKrekiko nolako, halako da, halaber, GA

AErekiko [V, 11].
Bada, GAk arrazoi bera du AK, AE zuzenetako bakoitzarekin.
Hortaz, AE AKren berdina da [V, 9], txikiena handienaren berdina; eta hori

ezinezkoa da.
Beraz, ezin daiteke izan ABCD ez egotea AF dagoen diametro beraren ingu-

ruan; hortaz, ABCD paralelogramoa AF dagoen diametro beraren inguruan dago.
Ondorioz, paralelogramo bati paralelogramo bat kentzen bazaio, osoaren

antzekoa dena eta antzeko eran kokatuta dagoena, eta horrekin angelu komun
bat duena, osoa dagoen diametro beraren inguruan dago.

Q. E. D.

27. PROPOSIZIOA

Zuzen berari gainezarritako paralelogramo guztietatik, eta zuzenaren erditik
eraikitakoaren antzekoak diren eta antzeko eran kokatuta dauden paralelogra-
moetan txikiagoak direnetatik, zuzenaren erdiari gainezarritakoa eta diferentzia-
ren180 antzekoa dena da handiena181.

Izan bedi AB zuzena eta erdibitu bedi C puntuan; eta gainezar bekio AB zuze-
nari AD paralelogramoa, ABren erdiaren gainean, hau da, CBn, eraikitako DB irudi
paralelogramikoan txikiagoa dena.
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Nik diot ezen, ABri gainezarritako paralelogramo guztietatik, eta DBren antze-
koak diren eta antzeko eran kokatuta dauden irudietan txikiagoak direnetatik, AD

dela handiena.
Bada, gainezar bekio AB zuzenari AF paralelogramoa, DBren antzekoa den eta

antzeko eran kokatuta dagoen FB irudi paralelogramikoan txikiagoa.
Nik diot ezen AD AF baino handiagoa dela.
Bada, DB FB paralelogramoaren antzekoa den paralelogramo bat denez, dia-

metro beraren inguruan daude [VI, 26].
Marraz bedi DB horien diametroa, eta eraiki bedi irudia.
Bada, CF FEren berdina denez, eta FB komuna denez [I, 43], orduan CH osoa

KE osoaren berdina da.
Baina CH CGren berdina da, AC ere CBren berdina delako [I, 36].
Hortaz, GC ere EKren berdina da.
Erants bekie biei CF; orduan, AF osoa LMN gnomonaren berdina da; hortaz, DB

paralelogramoa –hau da, AD– AF paralelogramoa baino handiagoa da.
Ondorioz, zuzen berari gainezarritako paralelogramo guztietatik, eta zuze-

naren erditik eraikitakoaren antzekoak diren eta antzeko eran kokatuta dauden
paralelogramoetan txikiagoak direnetatik, zuzenaren erdiari gainezarritakoa da
handiena.

Q. E. D.

28. PROPOSIZIOA

Gainezarri emandako zuzen bati emandako irudi lerrozuzen baten berdina
den paralelogramo bat, emandako baten antzekoa den irudi paralelogramiko
batean txikiagoa dena; baina beharrezkoa da emandako irudi lerrozuzena ez
izatea handiagoa zuzenaren erditik eraikitako eta diferentziaren antzekoa den
paralelogramoa baino.

Izan bedi AB emandako zuzena, eta C emandako irudi lerrozuzena, zeinaren
berdina izan behar duen AB zuzenari gainezarri behar zaion irudiak, ABren erdi-
tik eraikitako paralelogramoa baino handiagoa izan gabe eta diferentziaren
antzekoa izanik; eta izan bedi D paralelogramoa, zeinaren antzekoa izan behar
duen diferentziak.

Bada, emandako AB zuzenari emandako C irudi lerrozuzenaren berdina den
paralelogramo bat gainezarri behar zaio, Dren antzekoa den irudi paralelogra-
miko batean txikiagoa dena.

Erdibitu bedi AB E puntutik; eta eraiki bedi EBFG paralelogramoa EBtik, Dren
antzekoa dena eta antzeko eran kokatuta dagoena [VI, 18], eta osa bedi AG para-
lelogramoa.

Hain zuzen, AG Cren berdina bada, proposatutakoa egin da, zeren emandako
AB zuzenari Cren berdina den AG paralelogramo bat gainezarri baitzaio, Dren
antzekoa den GB irudi paralelogramikoan txikiagoa.

Eta, ez bada, izan bedi HE C baino handiagoa.
Eta HE GBren berdina da; orduan, GB ere C baino handiagoa da.
Eraiki bedi KLMN, aldi berean, GB C baino handiagoa den gehiegitzaren ber-

dina dena, eta Dren antzekoa izanik eta antzeko eran kokatuta egonik [VI, 25].
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Baina D GBren antzekoa da; orduan, KM ere GBren antzekoa da [VI, 21].
Izan bedi KL GEri dagokiona, eta LM GFri.
Baina, GB irudia C, KM irudien berdina denez, GB KM baino handiagoa da;

beraz, GE ere KL baino handiagoa da, eta GF LM baino handiagoa.
Egin bedi GO KLren berdina, eta GP LMren berdina, eta osa bedi OGPQ parale-

logramoa; orduan, KMren berdina eta antzekoa da.
Beraz, GQ GBren antzekoa da [VI, 21]; hortaz, GQ GB dagoen diametro bera-

ren inguruan dago [VI, 26].

Izan bedi GQB horien diametroa, eta eraiki bedi irudia.
Bada, BG C, KMren berdina denez, eta, horietan, GQ KMren berdina denez,

orduan gainerako UWV gnomona gainerako Cren berdina da.
Eta, PR OSren berdina denez, erants bekie biei QB; orduan, PB osoa OB osoa-

ren berdina da.
Baina OB TEren berdina da, AE aldea ere EBren berdina delako [I, 36]; orduan,

TE ere PBren berdina da.
Erants bekie biei OS; orduan, TS osoa VWU gnomon osoaren berdina da.
Baina VWU gnomona Cren berdina dela frogatu da; hortaz, TS Cren berdina da.
Ondorioz, emandako AB zuzenari emandako C irudi lerrozuzenaren berdina

den ST paralelogramo bat gainezarri zaio, Dren antzekoa den QB irudi paralelo-
gramikoan txikiagoa dena182.

Q. E. F.

29. PROPOSIZIOA

Gainezarri emandako zuzen bati emandako irudi lerrozuzen baten berdina
den paralelogramo bat, eta emandako baten antzekoa den irudi paralelogramiko
batean handiagoa dena.
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Izan bedi AB emandako zuzena, C emandako irudi lerrozuzena, ABri gaine-
zarri behar zaion paralelogramoaren berdina, eta D emandako irudia, zeinaren
antzekoa izan behar duen gehiegitzak.

Bada, AB zuzenari C irudi lerrozuzenaren berdina den paralelogramo bat gai-
nezarri behar zaio, Dren antzekoa den irudi paralelogramiko batean handiagoa
dena.

Erdibitu bedi AB Etik; eta eraiki bedi EBtik BF paralelogramoa, Dren antzekoa
izanik eta antzeko eran kokatuta egonik, eta eraiki bedi GH paralelogramoa, BF,
C irudien berdina eta, aldi berean, Dren antzekoa dena eta antzeko eran koka-
tuta dagoena [VI, 25].

Eta izan bedi KH FLri dagokiona, eta KG FEri dagokiona.
Eta, GH FB baino handiagoa denez, KH ere FL baino handiagoa da, eta KG FE

baino handiagoa.
Luza bitez FL, FE; eta izan bedi FLM KHren berdina, eta FEN KGren berdina; eta

osa bedi MN; orduan, MN GHren berdina eta antzekoa da.
Baina GH ELren antzekoa da; beraz, MN ere ELren antzekoa da [VI, 21]; beraz,

EL MN dagoen diametro beraren inguruan dago [VI, 26].
Marraz bedi FO horien diametroa, eta eraiki bedi irudia.
GH paralelogramoa EL, C irudien berdina denez, eta GH, aldiz, MNren berdina

denez, orduan MN ere EL, C irudien berdina da.
Ken bekie biei EL; orduan, gainerako XWV gnomona Cren berdina da.
Eta, AE EBren berdina denez, AN ere NBren berdina da [I, 36], hau da, LPrena

[I, 43].
Erants bekie biei EO; orduan, AO osoa VWX gnomonaren berdina da.
Baina VWX gnomona Cren berdina da; hortaz, AO Cren berdina da.
Ondorioz, AB zuzenari C irudi lerrozuzenaren berdina den AO paralelogramo

bat ezarri zaio, Dren antzekoa den QP irudi paralelogramikoan handiagoa dena,
PQ ELren antzekoa baita [VI, 24].

Q. E. F.
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30. PROPOSIZIOA

Moztu emandako zuzen finitu bat muturreko eta batez besteko arrazoian.

Izan bedi AB emandako zuzen finitua.
Bada, AB zuzena muturreko eta batez besteko arrazoian moztu behar da.
Eraiki bedi BC karratua ABtik; eta gainezar bekio ACri BCren berdina den CD

paralelogramoa, BCren antzekoa den AD irudian handiagoa dena [VI, 29].
Baina BC karratu bat da; orduan, AD ere karratu bat da.
Eta, BC CDren berdina denez, ken

bekie biei CE; orduan, gainerako BF gaine-
rako ADren berdina da.

Baina elkarren angeluberdinak ere
badira; orduan, BF, AD paralelogramoen
angelu berdinak eratzen dituzten aldeak
alderantziz proportzionalak dira [VI, 14];
orduan, FE EDrekiko nolako, halako da AE

EBrekiko.
Baina FE ABren berdina da, eta ED

AEren berdina.
Hortaz, BA AErekiko nolako, halako da

AE EBrekiko.
Baina AB AE baino handiagoa da;

beraz, AE ere EB baino handiagoa da.
Ondorioz, AB zuzena muturreko eta

batez besteko arrazoian moztu da Etik,
eta horren segmentu handiena AE da183.

Q. E. F.

31. PROPOSIZIOA

Triangelu zuzenetan, angelu zuzenaren aurkako aldetik eraikitako irudia
angelu zuzena eratzen duten aldeetatik antzeko eran eraikitako irudi antzekoen
berdina da.

Izan bedi ABC triangelu zuzena, BAC angelu zuzena duena.
Nik diot ezen BCtik eraikitako irudia BA, AC aldeetatik antzeko eran eraikitako

irudi antzekoen berdina dela.
Marraz bedi AD perpendikularra.
ABC triangelu zuzenean, A angelu zuzenetik BC oinarriraino AD perpendikula-

rra marraztu denez, perpendikularraren ABD, ADC triangelu auzokideak ABC oso-
aren, baita elkarren artean ere antzekoak dira [VI, 8].

Eta, ABC ABDren antzekoa denez, CB BArekiko nolako, halako da AB BDrekiko
[VI, 1. def.].
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Baina, hiru zuzen proportzionalak direnez, lehenengoa hirugarrenarekiko
nolako, halako da lehenengotik eraikitako irudia bigarrenetik antzeko eran erai-
kitako irudi antzekoarekiko [VI, 19, por.].

Orduan, CB BDrekiko nolako, halako da CBtik eraikitako irudia BAtik antzeko
eran eraikitako irudi antzekoarekiko.

Arrazoi beragatik, gainera, BC CDrekiko nolako, halako da BCtik eraikitako iru-
dia CAtik eraikitako irudiarekiko; hortaz, BC aldea BD, DC aldeekiko nolako,
halako da BCtik eraikitako irudia BA, AC aldeetatik antzeko eran eraikitako irudi
antzekoekiko.

Baina BC aldea BD, DC aldeen berdina da; hortaz, BCtik eraikitako irudia BA,
AC aldeetatik antzeko eran eraikitako irudi antzekoen berdina da.

Ondorioz, triangelu zuzenetan, angelu zuzenaren aurkako aldetik eraikitako
irudia angelu zuzena eratzen duten aldeetatik antzeko eran eraikitako irudi
antzekoen berdina da184.

Q. E. D.

32. PROPOSIZIOA

Bi alde bi alderen proportzionalak dituzten bi triangelu angelu batean elka-
rrekin loturik eraikitzen badira, halako moldez non horien alde korresponden-
teak paraleloak diren, triangeluen gainerako aldeak lerro zuzenean egongo dira.

Izan bitez ABC, DCE bi triangelu, BA, AC aldeak DC, DE aldeen proportzionalak
dituztenak; hau da, AB ACrekiko nolako, halako da DC DErekiko, eta AB DCren
paraleloa da eta AC DEren paraleloa.

Nik diot ezen BC lerro zuzenean dagoela CErekin.
AB DCren paraleloa denez, eta AC zuzenak ebaki dituenez, orduan txanda-

kako BAC, ACD angeluak elkarren berdinak dira [I, 29].
Arrazoi beragatik, CDE angelua ere ACD angeluaren berdina da; hortaz, BAC

angelua ere CDE angeluaren berdina da.
Eta ABC, DCE bi triangelu direnez, zeinek badituzten angelu bat, Ari dago-

kiona, angelu baten, Dri dagokionaren, berdina eta angelu berdinak eratzen
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dituzten aldeak proportzionalak; hau da, BA ACrekiko den bezalakoa denez
CD DErekiko; orduan ABC triangelua eta DCE triangelua elkarren angeluberdinak
dira [VI, 6]; hortaz, ABC angelua DCE angeluaren berdina da.

Baina ACD angelua ere BAC angeluaren berdina dela frogatu da; beraz, ACE

angelu osoa ABC, BAC bi angeluen berdina da.
Erants bekie biei ACB angelua; orduan, ACE, ACB angeluak BAC, ACB, CBA ange-

luen berdinak dira.
Baina BAC, ABC, ACB angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira [I, 32]; beraz,

ACE, ACB angeluak ere bi angelu zuzenen berdinak dira.
Hortaz, alde berean ez dauden BC, CE bi zuzenek bi angelu zuzenen berdi-

nak diren ondoz ondoko ACE, ACB angeluak eratzen dituzte AC zuzen batekin, eta
horren C puntuan; hortaz, BC lerro zuzenean dago CErekin [I, 14].

Ondorioz, bi alde bi alderen proportzionalak dituzten bi triangelu angelu
batean elkarrekin loturik eraikitzen badira, halako moldez non horien alde
korrespondenteak paraleloak diren, triangeluen gainerako aldeak lerro zuzenean
egongo dira185.

Q. E. D.

33. PROPOSIZIOA

Zirkulu berdinetan, angeluek daudeneko zirkunferentzien arrazoi bera dute,
bai zentroetan bai zirkunferentzietan daudenean.

Izan bitez ABC, DEF zirkulu berdinak, eta izan bitez BGC, EHF horien G, H zen-
troei dagozkien angeluak, eta BAC, EDF zirkunferentziei dagozkien angeluak.

Nik diot ezen BC zirkunferentzia EF zirkunferentziarekiko den bezalakoa dela
BGC angelua EHF angeluarekiko, eta BAC angelua EDF angeluarekiko.
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185 Askotan esan da (Clavio, Lardner,...) proposizio honen enuntziatua ez dela nahikoa
zehatza. Proba egin daiteke honela: DE aldea Dtik behera irudikatu beharrean, Dtik gora iru-
dikatu; beraz, CE aldea ez legoke lerro zuzenean BCrekin. (H)
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Bada, egin bitez BCren berdinak diren CK, KL nahi adina ondoz ondoko zir-
kunferentzia, eta EFren berdinak diren FM, MN nahi adina ondoz ondoko zirkun-
ferentzia, eta marraz bitez GK, GL, HM, HN.

Bada, BC, CK, KL zirkunferentziak elkarren berdinak direnez, BGC, CGK, KGL

angeluak ere elkarren berdinak dira [III, 27]; orduan, zenbat aldiz den BL BCren
multiplo, hainbat aldiz da BGL angelua ere BGC angeluaren multiplo.

Arrazoi beragatik, zenbat aldiz den NE zirkunferentzia EF zirkunferentziaren
multiplo, hainbat aldiz da NHE angelua ere EHF angeluaren multiplo.

Orduan, BL zirkunferentzia EN zirkunferentziaren berdina bada, BGL angelua
ere EHN angeluaren berdina da [III, 27]; eta, BL zirkunferentzia EN zirkunferentzia
baino handiagoa bada, BGL angelua ere EHN angelua baino handiagoa da; eta,
txikiagoa bada, txikiagoa.

Lau magnitude egonik –BC, EF bi zirkunferentziak eta BGC, EHF bi angeluak–,
BC zirkunferentziaren eta BGC angeluaren ekimultiplo batzuk hartu dira, hots, BL

zirkunferentzia eta BGL angelua, eta EF zirkunferentziaren eta EHF angeluaren
beste ekimultiplo batzuk, hots, EN zirkunferentzia eta EHN angelua.

Baina frogatu da ezen, BL zirkunferentziak EN zirkunferentzia gainditzen
badu, BGL angeluak ere EHN angelua gainditzen duela; eta, berdina bada, berdina
dela; eta, txikiagoa bada, txikiagoa.

Orduan, BC zirkunferentzia EFrekiko nolako, halako da BGC angelua EHF ange-
luarekiko [V, 5. def.].

Baina, BGC angelua EHF angeluarekiko nolako, halako da BAC angelua EDF

angeluarekiko, bikoitzak baitira, hurrenez hurren.
Orduan, BC zirkunferentzia EF zirkunferentziarekiko nolako, halako da BGC

angelua EHF angeluarekiko eta BAC angelua EDF angeluarekiko.
Ondorioz, zirkulu berdinetan, angeluek daudeneko zirkunferentzien arrazoi

bera dute, bai zentroetan bai zirkunferentzietan daudenean.
Q. E. D.
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ZAZPIGARREN LIBURUA

DEFINIZIOAK

1. Unitatea izate bat da zeinari jarraiki existitzen diren gauzetako bakoi-
tzari bat deritzon186.

2. Zenbaki bat unitatez osatutako aniztasun bat da187.

3. Zenbaki bat zenbaki baten zatia da, txikiena handienarena, handiena
neurtzen duenean188.

4. Baina zatiak da, neurtzen ez duenean189.

5. Eta handiena txikienaren multiploa da txikienak neurtua denean190.

6. Zenbaki bikoiti bat bi zati berdinetan zatitzen dena da.

7. Zenbaki bakoiti bat bi zati berdinetan zatitzen ez dena da, edo zenbaki
bikoiti batetik desberdina dena unitate batean.

186 Janblikok diosku Euklidesek eman zuen unitate edo monada baten definizioa
“autore berrienek” emandakoa zela eta hitz hauek falta direla: “kolektiboa bada ere”. (H)

187 Euklidesen definizioa ezagutzen direnetako bat baino ez da. (H)
188 Definizio hau V, 1. definizioaren kopia da hitzez hitz, magnitude gaiaren ordez zen-

baki jarrita; eta, hartan bezala, hemen ere m™roq (meros, ‘zati’) azpimultiplo bezala ulertu
behar dugu. (H)

189 Aurreko definizioan, zatiaren esanahia “azpimultiploa” zen. Honetan, ordea, m™rh
(mere, ‘zatiak’) gaiarekin ‘zatiki jatorra’ adierazi nahi du; hau da, ‘zatiak’ hitzak esan nahi
du, unitatea baino txikiagoa den zatiki bat osatzen duen azpimultiploen edozein kopuru.
Adibidez, 3a 6aren zatia da, baina 5a ez da zatia, 6aren zatiak baizik (H, P). Nik “zatiak”
gaia singularra balitz bezala erabiliko dut.

190 Definizio hau ere V, 2. definizioaren berdina da; jatorrizkoan, ordea, artikuluen era-
bilera desberdinak egiten dira. (H)
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8. Aldi bikoitiko zenbaki bikoiti bat da zenbaki bikoiti batek zenbaki
bikoiti baten arabera neurtua dena191.

9. Aldi bikoitiko zenbaki bakoiti bat da zenbaki bikoiti batek zenbaki
bakoiti baten arabera neurtua dena.

10. Aldi bakoitiko zenbaki bakoiti bat da zenbaki bakoiti batek zenbaki
bakoiti baten arabera neurtua dena.

11. Zenbaki lehen bat unitate bakarrak neurtua dena da192.

12. Zenbaki elkarrekiko lehenak dira unitate bakarrak neurtuak direnak,
neurri komun modura harturik.

13. Zenbaki konposatua zenbakiren batek neurtua dena da.

14. Zenbaki elkarrekiko konposatuak dira zenbakiren batek neurtuak
direnak, neurri komun modura harturik.

15. Esaten da zenbaki batek zenbaki bat biderkatzen duela, biderkatua
bere buruari bestean dauden unitate adina aldiz gehitzen zaionean eta
zenbaki bat ateratzen denean193.

16. Bi zenbakik, elkar biderkatzean, zenbakiren bat egiten dutenean,
emaitzari zenbaki laua deritzo da eta horren aldeak elkar biderkatu
duten zenbakiak dira194.
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191 Euklidesen 8., 9. eta 10. definizioak eta geroko autore batzuek (Nikomako, Teon
Izmirkoa, Janbliko) emandakoak desberdinak dira. Eta 8. eta 9. definizioen desegokitasuna
ikus daiteke IX, 34. proposizioan, non zenbaki bat, aldi berean, aldi bikoitiko bikoitia eta
aldi bikoitiko bakoitia den. Beste aldetik, Nikomakok Ωrtiop™rittoq (artioperittos, ‘bikoiti-
bakoiti’) hitza erabili zuen 9. definizioko zenbaki mota izendatzeko. (H)

192 Nikomakok, Teonek eta Janblikok zenbaki lehenari “zenbaki lehena eta ez-konpo-
satua” deitzen diote. Teonek Euklidesen antzera definitzen du: zenbaki batek ere neurtua
ez dena, unitateak izan ezik. Aristotelesek dio: zenbaki lehena ez da zenbaki batek ere
neurtua (Anal. post. II. 13,96 a 36), horregatik da zentzuzkoa bata zenbakitzat ez hartzea,
ez baitira «neurria» neurriak; aitzitik, neurria eta bata pritzipioak dira (Metafisika, 1088 a
6). Nikomakoren arabera, zenbaki lehenak ez dira zenbakien banaketa bat, zenbaki bakoi-
tien banaketa baizik. (H)

193 Biderketa batuketaren laburpen modura ematen duen definizio ezaguna da. (H)
194 Lineal, lau eta solido hitzak zenbakiei aplikatzen zaizkie irudi geometrikoetan egi-

ten den erabileragatik. Beraz, zenbakiari “lineal” esango zaio dimentsio bakarreko gisa
ikusten denean, luzera bat adierazten duenean; “lau” esango zaio bi dimentsio dituenean,
luzera eta zabalera; “solido” esango zaio hiru dimentsio dituenean, luzera, zabalera eta
altuera. (H)



17. Hiru zenbakik, elkar biderkatzean, zenbakiren bat egiten dutenean,
emaitza zenbaki solidoa da eta horren aldeak elkar biderkatu duten
zenbakiak dira.

18. Zenbaki karratu bat bere buruak biderkatua dena da, edo bi zenbaki
berdinek eratutakoa.

19. Eta kubo bat bere buruak bi aldiz biderkatua dena da, edo hiru zen-
baki berdinek eratutakoa.

20. Zenbaki batzuk proportzionalak dira lehenengoa bigarrenarena
denean hirugarrena laugarrenarena den multiplo bera, edo zati bera,
edo zati berak195.

21. Zenbaki lau eta solido antzekoak beren aldeak proportzionalak dituz-
tenak dira.

22. Zenbaki perfektua bere zatien berdina dena da196.

PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki desberdin emanik, eta handienari txikiena ondoz ondo eta txan-
daka kenduz, geratzen denak inoiz aurrekoa neurtzen ez badu unitate bat gera-
tzen den arte, hasierako zenbakiak elkarrekiko lehenak izango dira.

Bada, izan bitez AB, CD bi zenbaki desberdin, non, handienari txikiena ondoz
ondo kenduz, geratzen denak ez duen inoiz aurrekoa neurtzen unitate bat gera-
tzen den arte.

Nik diot ezen AB, CD elkarrekiko lehenak direla; hau da, unitate bakarrak
neurtzen dituela AB, CD.

Bada, AB, CD elkarrekiko lehenak ez badira, zenbakiren batek neurtuko ditu.
Neur bitza zenbaki batek eta izan bedi E; eta CDk, BF neurtzean, utz beza FA, bere
burua baino txikiagoa; eta AFk, DG neurtzean, utz beza GC, bere burua baino txi-
kiagoa; eta GCk, FH neurtzean, utz beza HA unitate bat.

Bada, Ek CD neurtzen duenez, eta CDk ere neurtzen duenez BF, orduan Ek ere
neurtzen du BF.
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195 Euklidesek ez du hemen ematen arrazoiaren definizioa, zalantzarik gabe, V. libu-
ruaren hasieran emandako bera delako, “mota bereko magnitude”ren partez “zenbaki”
jarriz eta “tamainei dagokiena” aipatu gabe. (H)

196 Zenbaki perfektuak lortzeko legea IX, 36. proposizioan frogatuko da. (H)



Baina BA osoa ere neurtzen du; hortaz, AF hondarra
ere neurtuko du. Baina AFk DG neurtzen du; orduan, Ek
ere neurtzen du DG. Baina DC osoa ere neurtzen du;
hortaz, CG hondarra ere neurtuko du.

Baina CGk FH neurtzen du; orduan, Ek ere neurtzen
du FH. Baina FA osoa ere neurtzen du; beraz, gainerako
AH unitatea ere neurtuko du, zenbaki bat izan arren;
eta hori ezinezkoa da.

Hortaz, ezein zenbakik ere ez ditu AB, CD zenba-
kiak neurtuko.

Ondorioz, AB, CD elkarrekiko lehenak dira [VII, 12.
def.]197.

Q. E. D.

2. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki elkarrekiko ez-lehen emanik, aurkitu horien neurri komun han-
diena.

Izan bitez AB, CD emandako bi zenbaki elkarrekiko ez-lehenak.
Bada, AB, CD zenbakien neurri komun handiena aurkitu behar da.
Hain zuzen, CDk AB neurtzen badu, eta bere burua ere neurtzen badu,

orduan CD da CD, AB zenbakien neurri komun bat. Eta argi dago handiena ere
badela, CD baino handiago den zenbaki batek ez baitu CD neurtuko.

Baina CDk AB neurtzen ez badu, AB, CD zenbakie-
tako txikiena handienari ondoz ondo kenduz, aurre-
koa neurtuko duen zenbaki bat geratuko da.

Unitate bat ez baita geratuko, zeren, bestela, AB, CD

elkarrekiko lehenak izango bailirateke [VII, 1]; eta hori
hipotesiaren kontrakoa da.

Bada, aurrekoa neurtuko duen zenbaki bat gera-
tuko da.

Baina CDk, BE neurtzean, utz beza EA, bere burua
baino txikiagoa, eta EAk, DF neurtzean, utz beza FC,
bere burua baino txikiagoa, eta neur beza CFk AE.

Bada, CFk AE neurtzen duenez, eta AEk DF neurtzen
duenez, orduan CFk ere neurtuko du DF; baina bere
burua ere neurtzen du; orduan, CD osoa ere neurtuko
du.

Baina CDk BE neurtzen du; beraz, CFk BE neurtzen
du; eta EA ere neurtzen du; hortaz, BA osoa ere neur-
tuko du.

Baina CD ere neurtzen du; orduan, CFk AB, CD neurtzen ditu. Hortaz, CF zen-
bakia AB, CD zenbakien neurri komun bat da.
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197 Bidezkoa da esatea, VII., VIII. eta IX. liburuetan, zenbakiak adierazteko zuzenak
erabiltzea eskuizkribuetatik atera zuela Heibergek. (H)
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Nik diot, orain, ezen handiena ere badela.
Bada, CF zenbakia AB, CD zenbakien neurri komun handiena ez bada, CF

baino handiagoa den zenbaki batek neurtuko ditu AB, CD. Neur bitza zenbaki
batek eta izan bedi G.

Eta Gk CD neurtzen duenez, eta CDk BE neurtzen duenez, orduan Gk ere neur-
tzen du BE. Baina BA osoa ere neurtzen du; orduan, AE hondarra ere neurtuko du.

Baina AEk DF neurtzen du; hortaz, Gk DF neurtuko du; eta DC osoa ere neur-
tzen du; beraz, CF hondarra ere neurtuko du; hau da, handienak txikiena; eta hori
ezinezkoa da.

Bada, ez ditu AB, CD neurtuko CF baino handiagoa den zenbaki batek.
Ondorioz, CF zenbakia AB, CD zenbakien neurri komun handiena da198.

Porisma
Hortik argi dago ezen, zenbaki batek bi zenbaki neurtzen baditu, horien neu-

rri komun handiena ere neurtuko duela.
Q. E. D.

3. PROPOSIZIOA

Hiru zenbaki elkarrekiko ez-lehen emanik, aurkitu horien neurri komun han-
diena.

Izan bitez A, B, C emandako hiru zenbaki elkarrekiko ez-lehenak.
Bada, A, B, C zenbakien neurri komun handiena aurkitu behar da.
Har bedi, bada, D zenbakia A, B bi zenbakien neurri komun handiena dena

[VII, 2]; orduan, Dk C neurtzen du, edo ez du neurtzen.
Lehendabizi, neur beza.
Baina A, B ere neurtzen ditu; orduan, Dk A, B, C neurtzen ditu; beraz, D zen-

bakia A, B, C zenbakien neurri komun bat da.
Nik diot, orain, ezen handiena ere badela.
Bada, D zenbakia A, B, C zenbakien neurri komun handiena ez bada, D baino

handiagoa den zenbaki batek A, B, C neurtuko ditu. Neur bitza eta izan bedi E.
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198 Horretan Euklidesek bi zenbakiren neurri komun handiena bilatzeko metodoa eman
digu.
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Bada, Ek A, B, C neurtzen dituenez, A, B ere neurtuko ditu; beraz, A, B zenba-
kien neurri komun handiena ere neurtuko du [VII, 2, por.]. Baina A, B zenbakien
neurri komun handiena D da; orduan, Ek D neurtzen du, hots, handienak txi-
kiena; eta hori ezinezkoa da.

Hortaz, ez ditu A, B, C zenbakiak neurtuko D baino handiagoa den zenbaki
batek; orduan, D da A, B, C zenbakien neurri komun handiena.

Orain, ez beza neur Dk C.
Nik diot, lehendabizi, ezen C, D ez direla elkarrekiko lehenak.
Bada, A, B, C elkarrekiko lehenak ez direnez, zenbakiren batek neurtuko ditu.
Orduan, A, B, C neurtzen dituenak A, B ere neurtuko ditu; eta A, B zenbakien

neurri komun handiena den D ere neurtuko du [VII, 2, por.]. Baina C ere neur-
tzen du; orduan, zenbaki batek D, C neurtzen ditu; beraz, D, C ez dira elkarrekiko
lehenak.

Har bedi, bada, E horien neurri komun handiena [VII, 2].
Eta Ek D neurtzen duenez, eta Dk, aldiz, A, B neurtzen dituenez, orduan Ek ere

neurtzen ditu A, B. Baina C ere neurtzen du; beraz, Ek A, B, C neurtzen ditu; hor-
taz, E zenbakia A, B, C zenbakien neurri komun bat da.

Nik diot, orain, ezen handiena ere badela.
Bada, E zenbakia A, B, C zenbakien neurri komun handiena ez bada, E baino

handiagoa den zenbaki batek A, B, C neurtuko ditu. Neur bitza eta izan bedi F.
Baina, Fk A, B, C neurtzen dituenez, A, B ere neurtuko ditu; orduan, A, B zen-

bakien neurri komun handiena ere neurtuko du [VII, 2, por.]. Baina D da A, B zen-
bakien neurri komun handiena; orduan Fk D neurtzen du.

Eta C ere neurtzen du; beraz, Fk D, C neurtzen ditu; hortaz, D, C zenbakien
neurri komun handiena ere neurtuko du [VII, 2, por.]. Baina E da D, C zenbakien
neurri komun handiena; orduan, Fk E neurtzen du, hots, handienak txikiena; eta
hori ezinezkoa da.

Hortaz, ez ditu A, B, C zenbakiak neurtuko E baino handiagoa den zenbaki
batek.

Ondorioz, E zenbakia da A, B, C zenbakien neurri komun handiena199.
Q. E. D.

4. PROPOSIZIOA

Zenbaki oro da zenbaki ororen zatia edo zatiak, txikiena handienarena200.

Izan bitez A, BC bi zenbaki, eta izan bedi BC txikiena.
Nik diot ezen BC Aren zatia dela, edo zatiak.
Bada, A, BC edo elkarrekiko lehenak dira, edo ez dira.
Lehendabizi, izan bitez A, BC elkarrekiko lehenak.

EUKLIDES: ELEMENTUAK304

199 Heronek dio ezen metodo honekin nahi adina zenbakiren neurri komun handiena
aurki dezakegula. Euklidesek berak emaitza honen zabalpena onartzen du VII, 33. propo-
sizioan. (H)

200 Beste hitzetan: a eta b bi zenbaki badira, eta c horien zatitzaile komunetako han-
diena, c badago x aldiz a zenbakian eta y aldiz b zenbakian, orduan x eta y balioek a eta
b zenbakien arteko arrazoia emango dute. (P)



Orduan, BC bertan dauden unitateetan zatitzen
bada, BCn dauden unitateetako bakoitza Aren zatiren
bat izango da; beraz, BC Aren zatiak da.

Orain ez bitez izan A, BC elkarrekiko lehenak;
orduan, BCk A neurtzen du, edo ez du neurtzen.

Hain zuzen, BCk A neurtzen badu, BC Aren zatia
da. Baina, neurtzen ez badu, har bedi A, BC zenba-
kien neurri komun handiena den D [VII, 2], eta zatitu
bedi BC Dren berdinak diren BE, EF, FC zenbakietan.

Baina, Dk A neurtzen duenez, D Aren zatia da.
Baina D zenbakia BE, EF, FC zenbakietako bakoitzaren
berdina da; beraz, BE, EF, FC zenbakietako bakoitza
ere Aren zatia da; hortaz, BC Aren zatiak da.

Ondorioz, zenbaki oro da zenbaki ororen zatia
edo zatiak, txikiena handienarena.

Q. E. D.

5. PROPOSIZIOA

Zenbaki bat zenbaki baten zatia bada, eta beste bat beste baten zati bera
bada, batura ere baturaren zatia izango da, bata bestearena den zati bera201.

Bada, izan bedi A zenbakia BC zenbakiaren zatia, eta D beste bat EF beste
baten zatia, A BCrena den zati bera.

Nik diot ezen A, D zenbakien batura BC,
EF zenbakien baturaren zatia dela, A BCrena
den zati bera.

Bada, D EFren zatia denez, A BCrena den
zati bera, orduan, zenbat zenbaki dauden
BCn Aren berdinak, hainbat zenbaki daude
EFn Dren berdinak.

Zatitu bedi BC Aren berdinak diren BG, GC

zenbakietan, eta EF Dren berdinak diren EH,
HF zenbakietan; orduan, BG, GC zenbakien
kopurua EH, HF zenbakien kopuruaren ber-
dina izango da.

Eta, BG Aren berdina denez, eta EH Dren berdina, orduan BG, EH zenbakiak A,
D zenbakien berdinak dira.

Arrazoi beragatik, GC, HF zenbakiak ere A, D zenbakien berdinak dira.
Hortaz, zenbat zenbaki dauden BCn Aren berdinak, hainbat daude BC, EF zen-

bakietan A, D zenbakien berdinak. Beraz, zenbat aldiz den BC Aren multiplo,
hainbat aldiz da BC, EF batura ere A, D baturarena.

Ondorioz, A, D batura BC, EF baturaren zatia da, A BCrena den zati bera.
Q. E. D.
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201 Gaur egun: a, b, c, d zenbakiak emanik, a = (1/n)b eta c = (1/n)d badira,
a+c = (1/n)(b+d) izango da. (H)
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6. PROPOSIZIOA

Zenbaki bat zenbaki baten zatiak bada, eta beste bat beste baten zati berak
bada, batura ere baturaren zatiak izango da, bata bestearena den zati berak202.

Bada, izan bedi AB zenbakia C zenbakiaren zatiak, eta DE beste zenbaki bat F
beste zenbaki baten zatiak, AB Crena den zati berak.

Nik diot ezen AB, DE batura ere C, F baturaren zatiak dela, AB Crena den zati
berak.

Bada, DE Fren zatiak denez, AB Crena den
zati berak, orduan, Cren zenbat zatiak dau-
den ABn, Fren hainbat zatiak daude ere DEn.

Zatitu bedi AB zenbakia Cren AG, GB zatie-
tan, eta DE zenbakia Fren DH, HE zatietan;
orduan, AG, GB zenbakien kopurua DH, HE

zenbakien kopuruaren berdina izango da.
Eta, DH Fren zatia denez, AG Crena den

zati bera, orduan AG, DH batura ere C, F batu-
raren zatia da, AG Crena den zati bera [VII, 5].

Arrazoi beragatik, GB, HE batura ere C, F

baturaren zatia da, GB Crena den zati bera.
Ondorioz, AB, DE batura C, F baturaren

zatiak da, AB Crena den zati berak.
Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Zenbaki bat zenbaki baten zatia bada, kendutako zenbaki bat kendutako
zenbaki batena den zati bera, hondarra hondarraren zatia izango da, osoa oso-
arena den zati bera203.

Bada, izan bedi AB zenbakia CD zenbakiaren zatia, kendutako AE kendutako
CFrena den zati bera.

Nik diot ezen EB hondarra ere FD

hondarraren zatia dela, AB osoa CD

osoarena den zati bera.
Bada, izan bedi EB CGren zatia, AE

CFrena den zati bera.
Eta, EB CGren zatia denez, AE

CFrena den zati bera, orduan AB GFren
zatia da, AE CFrena den zati bera
[VII, 5].

EUKLIDES: ELEMENTUAK306

202 Gaur egun: a, b, c, d zenbakiak emanik, a = (m/n)b eta c = (m/n)d badira,
a+c = (m/n)(b+d) izango da, m < n izanik. (H)

203 Gaur egun: a, b, c, d zenbakiak emanik, a = (1/n)b eta c = (1/n)d badira,
a–c = (1/n)(b–d) izango da. (H)
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Baina AB CDren zatia dela suposatu da, AE CFrena den zati bera; orduan, AB

CDren zatia da, GFrena den zati bera; beraz, GF CDren berdina da.
Ken bekie biei CF; orduan, GC hondarra FD hondarraren berdina da.
Eta, EB GCren zatia denez, AE CFrena den zati bera, eta GC FDren berdina

denez, orduan EB FDren zatia da, AE CFrena den zati bera.
Baina AB CDren zatia da, AE CFrena den zati bera.
Ondorioz, EB hondarra FD hondarraren zatia da, AB osoa CD osoarena den zati

bera.
Q. E. D.

8. PROPOSIZIOA

Zenbaki bat zenbaki baten zatiak bada, kendutako zenbaki bat kendutako
zenbaki batena den zati berak, hondarra hondarraren zatiak izango da, osoa
osoarena den zati berak204.

Bada, izan bedi AB zenbakia CD zenbakiaren zatiak, AE kendutakoa CF ken-
dutakoarena den zati berak.

Nik diot ezen EB hondarra FD hondarraren zatiak dela, AB osoa CD osoarena
den zati berak.

Egin bedi GH ABren berdina.
Orduan, AE CFren zatiak da, GH

CDrena den zati berak.
Zatitu bedi GH CDren GK, KH zatie-

tan, eta AE CFren AL, LE zatietan;
orduan, GK, KH zenbakien kopurua AL,
LE zenbakien kopuruaren berdina
izango da.

Eta, AL CFren zatia denez, GK

CDrena den zati bera, eta CD CF baino
handiagoa denez, orduan GK ere AL

baino handiagoa da.
Egin bedi GM ALren berdina.
Orduan, GM CFren zatia da, GK CDrena den zati bera; hortaz, MK hondarra FD

hondarraren zatia da, GK osoa CD osoarena den zati bera [VII, 7].
Bestalde, EL CFren zatia denez, KH CDrena den zati bera, eta CD CF baino han-

diagoa denez, orduan HK EL baino handiagoa da.
Egin bedi KN ELren berdina.
Orduan, KN CFren zatia da, KH CDrena den zati bera; hortaz, NH hondarra FD

hondarraren zatia da, KH osoa CD osoarena den zati bera [VII, 7].
Baina frogatu da ezen MK hondarra FD hondarraren zatia dela, GK osoa CD

osoarena den zati bera; bada, MK, NHren batura DFren zatiak da, HG osoa CD oso-
arena den zati berak.

Baina MK, NH zenbakien batura EBren berdina da, eta HG BAren berdina.
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204 Gaur egun: a, b, c, d zenbakiak emanik, a = (m/n)b eta c = (m/n)d badira,
a–c = (m/n)(b–d) izango da, m < n izanik. (H)
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Ondorioz, EB hondarra FD hondarraren zatiak da, AB osoa CD osoarena den
zati berak.

Q. E. D.

9. PROPOSIZIOA

Zenbaki bat zenbaki baten zatia bada, eta beste bat beste baten zati bera
bada, txandaketaz, bigarrena ere laugarrenaren zatia edo zatiak izango da,
lehena hirugarrenarena den zati bera edo zati berak205.

Bada, izan bedi A zenbakia BC zenbakiaren zatia, eta D beste zenbaki bat EF

beste zenbaki baten zatia, A BCrena den zati bera.
Nik diot ezen, txandaketaz, BC EFren zatia

edo zatiak dela, A Drena den zati bera edo
zati berak.

Bada, A BCren zatia denez, eta D EFren
zati bera denez, orduan, zenbat zenbaki
dauden BCn Aren berdinak, hainbat daude
EFn Dren berdinak.

Zatitu bedi BC Aren berdinak diren BG, GC

zenbakietan, eta, halaber, EF Dren berdinak
diren EH, HF zenbakietan; orduan, BG, GC zen-
bakien kopurua EH, HF zenbakien kopuruaren
berdina izango da.

Baina, BG, GC zenbakiak elkarren berdinak direnez, eta EH, HF zenbakiak ere
elkarren berdinak direnez, eta bestalde BG, GC zenbakien kopurua EH, HF zenba-
kien kopuruaren berdina denez, orduan GC HFren zatia edo zatiak da, BG EHrena
den zati bera edo zati berak; hortaz, BC bion batura EF bion baturaren zatia edo
zatiak da, BG EHrena den zati bera edo zati berak [VII, 5, 6].

Baina BG Aren berdina da, eta EH Dren berdina.
Ondorioz, BC EFren zatia edo zatiak da, A Drena den zati bera edo zati berak.

Q. E. D.

10. PROPOSIZIOA

Zenbaki bat zenbaki baten zatiak bada, eta beste bat beste baten zati berak
bada, txandaketaz ere, bigarrena ere laugarrenaren zatiak edo zatia izango da,
lehena hirugarrenarena den zati berak edo zati bera206.

Bada, izan bedi AB zenbakia C zenbakiaren zatiak, eta DE beste zenbaki bat F
beste zenbaki baten zati berak.

EUKLIDES: ELEMENTUAK308

205 Gaur egun: a, b, c, d zenbakiak emanik, a = (1/n)b, c = (1/n)d eta a = (m/n)c badira,
b = (m/n)d izango da, m < n izanik. (H, P)

206 Gaur egun: a, b, c, d zenbakiak emanik, a = (m/n)b, c = (m/n)d eta a = (p/q)c badira,
b = (p/q)d izango da, m < n eta p < q izanik. (H)
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Nik diot ezen, txandaketaz, C Fren
zatiak edo zatia dela, AB DErena den zati
berak edo zati bera.

Bada, DE Fren zatiak denez, AB Crena
den zati berak, orduan Cren zenbat zatiak
dauden ABn, Fren hainbat zatiak egongo
dira DEn ere.

Zatitu bedi AB Cren zatietan, hots, AG,
GB zatietan, eta, halaber, DE Fren zatietan,
hots, DH, HE zatietan; orduan, AG, GB zen-
bakien kopurua DH, HE zenbakien kopu-
ruaren berdina izango da.

Baina, DH ere Fren zatia denez, AG Crena den zati bera, orduan, txandaketaz,
C Fren zatia edo zatiak da, AG DHrena den zati bera edo zati berak [VII, 9].

Arrazoi beragatik, C ere Fren zatia edo zatiak da, GB HErena den zati bera edo
zati berak; hortaz, []207 C ere Fren zatiak edo zatia da, AB DErena den zati berak
edo zati bera [VII, 5, 6].

Q. E. D.

11. PROPOSIZIOA

Oso bat oso batekiko den bezalakoa bada kendutako zenbaki bat kendutako
zenbaki batekiko, hondarra ere izango da hondarrarekiko osoa osoarekiko den
bezalakoa.

Izan bedi kendutako AE kendutako CFrekiko AB osoa CD osoarekiko den beza-
lakoa.

Nik diot ezen EB hondarra ere badela FD hondarrarekiko AB osoa CD osoare-
kiko den bezalakoa.

AB CDrekiko den bezalakoa denez AE CFrekiko, AE CFren zatia edo zatiak da,
AB CDrena den zati bera edo zati berak [VII, 20. def.]. Beraz, EB hondarra FDren
zatia edo zatiak da, AB CDrena den zati bera edo zati berak [VII, 7, 8].
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207 Grezierazko testuan azalpen hau agertzen da: [GB HEren zatia edo zatiak da, AG

DHrena den zati bera edo zati berak; hortaz, AB DEren zatia edo zatiak da, AG DHrena den
zati bera edo zati berak [VII, 5,6]; baina frogatu da C Fren zatia edo zatiak dela, AG DHrena
den zati bera edo zati berak; orduan,]. Heibergek, P eskuizkribuan oinarrituz, kortxeteen
arteko testua Teonen interpolazio bat dela ondorioztatu zuen; izan ere, testua eskuizkribu
horren ertzean agertzen da beranduagoko esku batek idatzia. (H)
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Ondorioz, EB FDrekiko nolako, halako da AB CDrekiko [VII, 20. def.]208.
Q. E. D.

12. PROPOSIZIOA

Zenbaki batzuk, nahi adina, proportzionalak badira, aurrekarietako bat atze-
karietako batekiko nolako, halako izango dira aurrekari guztiak atzekari guztie-
kiko209.

Izan bitez A, B, C, D nahi adina zenbaki proportzioan; hau da, A Brekiko
nolako, halako da C Drekiko.

Nik diot ezen A Brekiko den bezalakoak
izango direla A, C zenbakiak B, D zenbakie-
kiko.

Bada, A Brekiko den bezalakoa denez C Dre-
kiko, C Dren zatia edo zatiak da, A Brena den zati
bera edo zati berak [VII, 20. def.]. Beraz, A, C

zenbakien batura B, D zenbakien baturaren zatia
edo zatiak da, A Brena den zati bera edo zati
berak [VII, 5, 6].

Ondorioz, A Brekiko nolako, halako dira A, C
zenbakiak B, D zenbakiekiko [VII, 20. def.].

Q. E. D.

13. PROPOSIZIOA

Lau zenbaki proportzionalak badira, txandaketaz ere izango dira proportzio-
nalak210.

Izan bitez A, B, C, D lau zenbaki proportzio-
nal; hau da, A Brekiko nolako, halako da C Dre-
kiko.

Nik diot ezen txandaketaz ere izango direla
proportzionalak; hau da, A Crekiko den bezala-
koa izango dela B Drekiko.

A Brekiko den bezalakoa denez C Drekiko, C

ere Dren zatia edo zatiak da, A Brena den zati
bera edo zati berak [VII, 20. def.].

EUKLIDES: ELEMENTUAK310

208 11., 12. eta 13. proposizioetan, Euklidesek onartzen du lehen zenbakia bigarrena
baino txikiagoa dela, eta bigarrena hirugarrena baino txikiagoa. Irudiak bateraezinak dira
suposizio horrekin; irudiekin bat etortzeko, kasu desberdinak izan beharko lirateke kon-
tuan. Bestalde, proposizio hau V, 19. proposizioari dagokio. (H)

209 Proposizio hau V, 12. proposizioari dagokio. (H)
210 Proposizio hau V, 16. proposizioari dagokio. (H)
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Beraz, txandaketaz, B Dren zati edo zatiak da, A Crena den zati bera edo zati
berak [VII, 10].

Ondorioz, A Crekiko nolako, halako da B Drekiko [VII, 20. def.].
Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Zenbaki batzuk badaude, nahi adina, eta horien kopuru berdinean beste
batzuk, binaka harturik arrazoi bera dutenak, berdintasunez ere arrazoi bera
izango dute.

Izan bitez A, B, C nahi adina zenbaki, eta D, E, F beste zenbaki batzuk kopuru
berdinean, zeinek, binaka harturik, arrazoi bera duten; hau da, A Brekiko nolako,
halako da D Erekiko, eta, B Crekiko nolako, halako da E Frekiko.

Nik diot ezen, berdintasunez, A Crekiko den bezalakoa dela D ere Frekiko.

A Brekiko den bezalakoa denez D Erekiko, orduan, txandaketaz, A Drekiko
nolako, halako da B Erekiko [VII, 13].

Halaber, B Crekiko den bezalakoa denez E Frekiko, orduan, txandaketaz, B

Erekiko nolako, halako da C Frekiko [VII, 13]. Baina, B Erekiko nolako, halako da
A Drekiko; hortaz, A Drekiko nolako, halako da C ere Frekiko. Beraz, txandaketaz,
A Crekiko nolako, halako da D Frekiko [VII, 13]211.

Q. E. D.

15. PROPOSIZIOA

Unitate batek edozein zenbaki neurtzen badu, eta beste zenbaki batek beste
edozein zenbaki beste horrenbeste aldiz neurtzen badu, txandaketaz, unitateak
hirugarren zenbakia ere neurtuko du, bigarrenak laugarrena neurtzen duen
adina aldiz212.
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211 Proposizio hau V, 22. proposizioari dagokio. Ohartzekoa da metodo hau ezin dela
hartan erabili; izan ere, metodo hau mota bereko sei magnituderen kasuan soilik erabil
liteke; V, 22. proposizioan, ordea, magnitudeak ez daude baldintza horren menpe. (H)

212 Proposizio hau VII, 9. proposizioaren kasu partikulartzat har daiteke. 1, m, a, ma
zenbakiak badaude, 1ak m neurtzen badu ak ma neurtzen duen adina aldiz, 1ak a neur-
tuko du mk ma neurtzen duen adina aldiz. (H)
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Bada, neur beza A unitateak edozein BC zenbaki, eta neur beza D bigarren
zenbaki batek beste edozein EF zenbaki beste horrenbeste aldiz.

Nik diot ezen, txandaketaz, A unitateak ere D zenbakia neurtzen duela BCk EF

neurtzen duen adina aldiz.

Bada, A unitateak BC zenbakia neurtzen duenez Dk EF neurtzen duen adina
aldiz, orduan, zenbat unitate dauden BCn, hainbat zenbaki daude EFn Dren ber-
dinak.

Zatitu bedi BC zenbakia BG, GH, HC bere unitateetan, eta EF zenbakia Dren ber-
dinak diren EK, KL, LF zenbakietan. Orduan, BG, GH, HC unitateen kopurua EK, KL,
LF zenbakien kopuruaren berdina izango da.

Baina, BG, GH, HC unitateak elkarren berdinak direnez, eta EK, KL, LF zenba-
kiak ere elkarren berdinak direnez, eta bestalde BG, GH, HC unitateen kopurua EK,
KL, LF zenbakien kopuruaren berdina denez, orduan, BG unitatea EK zenbakiare-
kiko nolako, halako izango da GH unitatea KL zenbakiarekiko, baita HC unitatea
LF zenbakiarekiko ere.

Bada, aurrekarietako bat atzekarietako batekiko nolako, halako izango dira
aurrekari guztiak atzekari guztiekiko [VII, 12]; hortaz, BG unitatea EK zenbakia-
rekiko nolako, halako da BC EFrekiko.

Baina BG unitatea A unitatearen berdina da, eta EK zenbakia D zenbakiaren
berdina da. Beraz, A unitatea D zenbakiarekiko nolako, halako da BC EFrekiko.

Ondorioz, A unitateak D zenbakia neurtzen du BCk EF neurtzen duen adina
aldiz.

Q. E. D.

16. PROPOSIZIOA

Bi zenbakik, elkar biderkatuz, zenbait zenbaki egiten badituzte, ateratako
zenbakiak213 elkarren berdinak izango dira.

Izan bitez A, B bi zenbakiak, eta egin beza Ak B biderkatzean C, eta egin beza
Bk A biderkatzean D.

Nik diot ezen C Dren berdina dela.

EUKLIDES: ELEMENTUAK312

213 Jatorrizkoan, oº genømenoi ®j aªt©n (oi genomenoi ex auton, ‘horietatik ateratako
(zenbaki)ak’) agertzen bada ere, gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioetan “horietatik”
kendu egin dute, anbiguotasun sortzen duelakoan; “horietatik” hasierako zenbakiei dago-
kie. Bestalde, frantsesez leurs produits idatzi dute.
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Ak B biderkatzean C egin duenez, Bk C neurtzen du Aren unitateen arabera.
Baina E unitateak ere A zenbakia neurtzen du horren unitateen arabera;

orduan, E unitateak A zenbakia neurtzen du Bk C neurtzen duen adina aldiz.
Orduan, txandaketaz, E unitateak B zenbakia neurtzen du Ak C neurtzen duen

adina aldiz [VII, 15].
Bestalde, Bk A biderkatzean D egin duenez, Ak D neurtzen du Bren unitateen

arabera. Baina E unitateak ere B neurtzen du horren unitateen arabera; orduan, E
unitateak B zenbakia neurtzen du Ak D neurtzen duen adina aldiz.

Baina E unitateak B zenbakia neurtzen zuen Ak C neurtzen zuen adina aldiz;
hortaz, Ak C, D zenbakietako bakoitza bata bestea adina aldiz neurtzen ditu.

Ondorioz, C Dren berdina da214.
Q. E. D.

17. PROPOSIZIOA

Zenbaki batek, bi zenbaki biderkatzean, zenbait zenbaki egiten baditu, ate-
ratako zenbakiek biderkatuek duten arrazoi bera izango dute.

Bada, egin bitza Ak, B, C zenbakiak biderkatzean, D, E zenbakiak.
Nik diot ezen B Crekiko den bezalakoa dela D Erekiko.
Ak B biderkatzean D egin duenez, Bk D neurtzen du Aren unitateen arabera.
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214 Proposizio honek dioena da, biderketa batean, biderkatzaileen ordenak ez duela
biderkadura aldatzen. (H)

A

B

C

D

E

A

B

D

C

E

F



Baina F unitateak ere A zenbakia neurtzen du horren unitateen arabera;
orduan, F unitateak A neurtzen du Bk D neurtzen duen adina aldiz. Hortaz, F uni-
tatea A zenbakiarekiko nolako, halako da B Drekiko [VII, 20. def.].

Arrazoi beragatik, F unitatea A zenbakiarekiko nolako, halako da C ere Ere-
kiko; beraz, B Drekiko nolako, halako da C Erekiko.

Ondorioz, txandaketaz, B Crekiko nolako, halako da D Erekiko [VII, 13].
Q. E. D.

18. PROPOSIZIOA

Bi zenbakik, edozein zenbaki biderkatzean, zenbait zenbaki egiten badi-
tuzte, ateratako zenbakiek biderkatzaileek duten arrazoi bera izango dute.

Bada, egin bitzate A, B bi zenbakiek, edozein C zenbaki biderkatzean, D, E

zenbakiak.
Nik diot ezen A Brekiko den bezalakoa dela D Erekiko.

Bada, Ak C biderkatzean D egin duenez, Ck ere, A biderkatzean, D egin du
[VII, 16].

Arrazoi beragatik, Ck ere, B biderkatzean, E egin du.
Orduan, Ck, A, B bi zenbakiak biderkatzean, D, E egin ditu.
Ondorioz, A Brekiko nolako, halako da D Erekiko [VII, 17].

Q. E. D.

19. PROPOSIZIOA

Lau zenbaki proportzionalak badira, lehenengo eta laugarrenetik ateratako
zenbakia bigarren eta hirugarrenetik ateratako zenbakiaren berdina da; eta,
lehenengo eta laugarrenetik ateratako zenbakia bigarren eta hirugarrenetik ate-
ratako zenbakiaren berdina bada, lau zenbakiak proportzionalak izango dira.

Izan bitez A, B, C, D lau zenbaki proportzional; hau da, A Brekiko nolako,
halako da C Drekiko; eta egin beza Ak D biderkatzean E zenbakia, eta egin beza
Bk C biderkatzean F zenbakia.

Nik diot ezen E Fren berdina dela.
Bada, egin beza Ak C biderkatzean G zenbakia. Bada, Ak C biderkatzean G

egin duenez, eta, D biderkatzean, E egin duenez, orduan A zenbakiak, C, D bi
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zenbakiak biderkatzean, G, E egin ditu. Beraz, C Drekiko nolako, halako da G Ere-
kiko [VII, 17]. Baina, C Drekiko nolako, halako da A Brekiko; orduan, A Brekiko
nolako, halako da G ere Erekiko.

Bestalde, Ak C biderkatzean G egin duenez, eta Bk C biderkatzean F egin due-
nez, orduan A, B bi zenbakiek C zenbaki bat biderkatzean G, F egin dituzte.

Hortaz, A Brekiko nolako, halako da G Frekiko [VII, 18].
Baina, A Brekiko nolako, halako da G Erekiko; orduan, G Erekiko nolako,

halako da G ere Frekiko. Hortaz, Gk arrazoi bera du E, F zenbakietako bakoitza-
rekin; beraz, E Fren berdina da [V, 9].

Izan bedi, orain, E Fren berdina.
Nik diot ezen A Brekiko den bezalakoa dela C Drekiko.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, E Fren berdina denez, orduan, G Erekiko

nolako, halako da G Frekiko [V, 7].
Baina, G Erekiko nolako, halako da C Drekiko [VII, 17], eta, bestalde, G Fre-

kiko nolako, halako da A Brekiko [VII, 18].
Ondorioz, A Brekiko nolako, halako da C ere Drekiko.

Q. E. D.

20. PROPOSIZIOA

Arrazoi bera duten zenbakietan txikienek arrazoi bera dutenak neurtzen
dituzte batak besteek adina aldiz, handienak handiena eta txikienak txikiena215.

Bada, izan bitez CD, EF zenbakiak A, B zenbakien arrazoi bera duten zenba-
kietan txikienak.

Nik diot ezen CDk A neurtzen duela EFk B neurtzen duen adina aldiz.
Hain zuzen, CD ez delako Aren zatiak. Bada, ahal balitz, izan bedi horrela;

orduan, EF Bren zatiak da, CD Arena den zati berak [VII, 13 eta 20. def.].
Beraz, Aren zenbat zatiak dauden CDn, Bren hainbat zati daude EFn.
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215 a, b badira arrazoi bera dutenen artean zenbaki txikienak, hots, a/b zatiki laburte-
zina bada, eta c, d zenbakiek arrazoi bera badute (a : b = c : d), orduan a = (1/n)c eta
b = (1/n)d izango dira, n zenbaki osoa izanik. (H)
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Zatitu bedi CD zenbakia Aren CG, GD zatietan,
eta EF zenbakia Bren EH, HF zatietan; orduan, CG,
GD zenbakien kopurua EH, HF zenbakien kopu-
ruaren berdina izango da.

Baina, CG, GD zenbakiak elkarren berdinak
direnez, eta EH, HF zenbakiak ere elkarren berdi-
nak direnez, eta bestalde CG, GD zenbakien
kopurua EH, HF zenbakien kopuruaren berdina
denez, orduan, CG EHrekiko nolako, halako da
GD HFrekiko.

Hortaz, aurrekarietako bat atzekarietako
batekiko nolako, halako izango dira aurrekari
guztiak atzekari guztiekiko [VII, 12]. Beraz, CG EHrekiko nolako, halako da CD

EFrekiko.
Hortaz, CG, EH zenbakiek CD, EF zenbakien arrazoi bera dute, horiek baino

txikiagoak izanik; baina hori ezinezkoa da, suposatu delako CD, EF direla horien
arrazoi bera duten zenbakietan txikienak.

Beraz, CD ez da Aren zatiak; orduan, horren zatia da [VII, 4].
Eta EF Bren zatia da, CD Arena den zati bera [VII, 13 eta 20. def.].
Ondorioz, CDk A neurtzen du EFk B neurtzen duen adina aldiz.

Q. E. D.

21. PROPOSIZIOA

Zenbaki elkarrekiko lehenak beren arrazoi bera duten zenbakietan txikienak
dira.

Izan bitez A, B zenbaki elkarrekiko lehenak.
Nik diot ezen A, B direla beren arrazoi bera duten zenbakietan txikienak.
Bada, ez badira, A, B baino txikiagoak diren eta A, B zenbakien arrazoi bera

duten zenbaki batzuk egongo dira. Izan bitez C, D.
Bada, arrazoi bera duten zenbakietan txikie-

nek arrazoi bera dutenak neurtzen dituztenez
batak besteek adina aldiz, handienak handiena
eta txikienak txikiena; hau da, aurrekariak aurre-
karia eta atzekariak atzekaria [VII, 20]; orduan,
Ck A neurtzen du Dk B neurtzen duen adina aldiz.

Bada, zenbat aldiz neurtzen duen Ck A, hain-
bat unitate egon bitez E zenbakian. Hortaz, Dk B
neurtzen du Eren unitateen arabera.

Baina, Ck A neurtzen duenez Eren unitateen
arabera, Ek ere A neurtzen du Cren unitateen ara-
bera [VII, 16]. Beraz, arrazoi beragatik, Ek ere B

neurtzen du Dren unitateen arabera [VII, 16].
Orduan, Ek elkarrekiko lehenak diren A, B

neurtzen ditu; eta hori ezinezkoa da [VII, 12.
def.].
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Beraz, ez dira egongo A, B baino txikiagoak diren eta A, B zenbakien arrazoi
bera duten zenbaki batzuk.

Ondorioz, A, B dira beren arrazoi bera duten zenbakietan txikienak.
Q. E. D.

22. PROPOSIZIOA

Arrazoi bera duten zenbakietan txikienak elkarrekiko lehenak dira.

Izan bitez A, B beren arrazoi bera duten zenbakietan txikienak.
Nik diot ezen A, B elkarrekiko lehenak direla.
Bada, ez badira elkarrekiko lehenak, zenba-

kiren batek neurtuko ditu. Neur bitza zenbaki
batek eta izan bedi C.

Eta, zenbat aldiz neurtzen duen Ck A, hainbat
unitate egon bitez D zenbakian, eta, zenbat aldiz
neurtzen duen Ck B, hainbat unitate egon bitez E
zenbakian.

Ck A neurtzen duenez Dren unitateen ara-
bera, Ck D biderkatzean A egin du [VII, 15. def.].
Arrazoi beragatik, Ck ere, E biderkatzean, B egin
du.

Bada, C zenbakiak, D, E bi zenbakiak bider-
katzean, A, B egin ditu; hortaz, D Erekiko nolako, halako da A Brekiko [VII, 17];
orduan, D, E zenbakiek A, B zenbakien arrazoi bera dute, horiek baino txikiagoak
izanik; baina hori ezinezkoa da. Beraz, ezein zenbakik ere ez ditu A, B zenba-
kiak neurtuko.

Ondorioz, A, B elkarrekiko lehenak dira.
Q. E. D.

23. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki elkarrekiko lehenak badira, horietako bat neurtzen duen zenba-
kia lehena izango da gainerakoarekiko.

Izan bitez A, B bi zenbaki elkarrekiko lehe-
nak, eta neur beza edozein C zenbakik A.

Nik diot ezen C, B ere elkarrekiko lehenak
direla.

Bada, C, B elkarrekiko lehenak ez badira,
zenbakiren batek neurtuko ditu C, B. Neur bitza
eta izan bedi D.

Dk C neurtzen duenez, eta bestalde Ck A

neurtzen duenez, orduan Dk ere neurtzen du A.
Baina B ere neurtzen du; orduan, Dk elkarrekiko
lehenak diren A, B neurtzen ditu; baina hori ezi-
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nezkoa da [VII, 12. def.]. Hortaz, ezein zenbakik ere ez ditu C, B zenbakiak neur-
tuko.

Ondorioz, C, B elkarrekiko lehenak dira.
Q. E. D.

24. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki beste zenbaki batekiko lehenak badira, horien biderkadura216 ere
berarekiko lehena izango da.

Izan bitez A, B bi zenbakiak C zenbaki batekiko lehenak, eta egin beza Ak B
biderkatzean D.

Nik diot ezen C, D elkarrekiko lehenak direla.
Bada, C, D elkarrekiko lehenak ez

badira, zenbakiren batek neurtuko ditu C,
D. Neur bitza eta izan bedi E.

Baina, C, A elkarrekiko lehenak dire-
nez, eta E zenbaki batek C neurtzen due-
nez, orduan A, E elkarrekiko lehenak dira
[VII, 23].

Orduan, zenbat aldiz neurtzen duen
Ek D, hainbat unitate egon bitez F zenba-
kian; hortaz, Fk ere D neurtzen du Eren
unitateen arabera [VII, 16].

Beraz, Ek F biderkatzean D zenbakia egin du [VII, 15. def.]. Baina Ak ere, B

biderkatzean, D egin du; bada, E, F zenbakien biderkadura A, B zenbakien bider-
kaduraren berdina da.

Baina, muturren biderkadura erdikarien biderkaduraren berdina bada, lau
zenbakiak proportzionalak dira [VII, 19]; orduan, E Arekiko nolako, halako da B
Frekiko.

Baina A, E elkarrekiko lehenak dira, eta lehenak txikienak ere badira [VII, 21],
eta arrazoi bera duten zenbakietan txikienek arrazoi bera dutenak neurtzen
dituzte batak besteek adina aldiz, handienak handiena eta txikienak txikiena;
hau da, aurrekariak aurrekaria eta atzekariak atzekaria [VII, 20]. Hortaz, Ek B

neurtzen du.
Baina C ere neurtzen du; beraz, Ek elkarrekiko lehenak diren B, C neurtzen

ditu; eta hori ezinezkoa da [VII, 12. def.]. Hortaz, ezein zenbakik ere ez ditu C,
D zenbakiak neurtuko.

Ondorioz, C, D elkarrekiko lehenak dira.
Q. E. D.
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216 Gaztelaniazko bertsioan VII, 19. proposiziotik eta ingelesezkoan VII, 24. proposi-
ziotik, ∏ ®j aªt©n genømenoq (ho ex auton genomenos, ‘horietatik ateratako (zenbaki)ak’)
adierazpena “horien biderkadura” adierazpenaz ordezkatu dute. Berdin egingo dut nik
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25. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki elkarrekiko lehenak badira, horietako batek bere buruarekin duen
biderkadura217 lehena izango da gainerakoarekiko.

Izan bitez A, B bi zenbaki elkarrekiko lehenak, eta egin beza Ak bere burua
biderkatzean C.

Nik diot ezen B, C elkarrekiko lehenak direla.
Egin bedi, bada, D Aren berdina.
A, B elkarrekiko lehenak direnez, eta

bestalde A Dren berdina denez, orduan D,
B ere elkarrekiko lehenak dira. Bada, D, A
zenbakietako bakoitza lehena da Bre-
kiko; beraz, D, A zenbakien biderkadura
lehena izango da Brekiko [VII, 24].

Baina D, A zenbakietatik ateratako
zenbakia C da.

Ondorioz, C, B elkarrekiko lehenak
dira.

Q. E. D.

26. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki bi zenbakirekiko lehenak badira, bata eta bestea horietako bakoi-
tzarekiko, horien biderkadurak ere elkarrekiko lehenak izango dira.

Bada, izan bitez A, B bi zenbaki, biak C, D zenbakietako bakoitzarekiko lehe-
nak, eta egin beza Ak B biderkatzean E, eta egin beza Ck D biderkatzean F.

Nik diot ezen E, F elkarrekiko lehenak
direla.

Bada, A, B zenbakietako bakoitza
lehena denez Crekiko, A, B zenbakien
biderkadura ere lehena izango da Cre-
kiko [VII, 24]. Baina A, B zenbakien
biderkadura E da; beraz, E, C elkarrekiko
lehenak dira.

Arrazoi beragatik, E, D ere elkarrekiko
lehenak dira. Orduan, C, D zenbakietako
bakoitza lehena da Erekiko.

Hortaz, C, D zenbakien biderkadura ere lehena izango da Erekiko [VII, 24].
Baina C, D zenbakien biderkadura F da.

Ondorioz, E, F elkarrekiko lehenak dira.
Q. E. D.
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27. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki elkarrekiko lehenak badira, eta bakoitzak bere burua biderka-
tzean beste zenbaki bat egiten badu, biderkadurak elkarrekiko lehenak izango
dira; eta hasierako zenbakiek biderkadurak biderkatzean zenbait zenbaki egiten
badituzte, horiek ere elkarrekiko lehenak izango dira []218.

Izan bitez A, B bi zenbaki elkarrekiko lehenak, eta egin beza Ak bere burua
biderkatzean C, eta egin beza C biderkatzean D; beste aldetik, egin beza Bk bere
burua biderkatzean E, eta egin beza E biderkatzean F.

Nik diot ezen C, E eta D, F elkarrekiko lehenak direla.
Bada, A, B elkarrekiko lehenak direnez, eta Ak bere burua biderkatzean C egin

duenez, orduan C, B elkarrekiko lehenak dira [VII, 25].
Bada, C, B elkarrekiko lehenak dire-

nez, eta Bk bere burua biderkatzean E

egin duenez, orduan C, E elkarrekiko
lehenak dira [VII, 25].

Bestalde, A, B elkarrekiko lehenak
direnez, eta Bk bere burua biderkatzean E
egin duenez, orduan A, E elkarrekiko
lehenak dira [VII, 25].

Bada, A, C bi zenbakiak lehenak dire-
nez B, E zenbakietako bakoitzarekiko, A,
C zenbakien biderkadura ere lehena
izango da B, E zenbakien biderkadurare-
kiko [VII, 26]. Baina A, C zenbakien
biderkadura D da; eta B, E zenbakien
biderkadura, aldiz, F da.

Ondorioz, D, F elkarrekiko lehenak
dira.

Q. E. D.

28. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki elkarrekiko lehenak badira, horien batura ere lehena izango da
horietako bakoitzarekiko; eta bion batura lehena bada horietako edozeinekiko,
hasierako zenbakiak ere elkarrekiko lehenak izango dira.

Batu bitez, bada, AB, BC bi zenbaki elkarrekiko lehenak.
Nik diot ezen bien batura, AC, ere lehena dela AB, BC zenbakietako bakoitza-

rekiko.
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218 Heibergek testu hau zalantzan jarri zuen: [eta beti gertatzen da hau muturrekin].
Alde batetik, “kroi (akroi) hitza era berezian erabiltzen da, ‘azken biderkadurak’ esanahia
soilik izan dezakeelako; eta, beste aldetik, frogabidean ez zaiolako horri aipu egiten. Are
gehiago, Campanok ez ditu aipatzen; Heibergek, beraz, ondorioztatzen du Teon baino
lehenagoko interpolazio bat dela. (H)

A

B

C

D

E
F



Bada, CA, AB elkarrekiko lehenak ez badira,
zenbakiren batek CA, AB neurtuko ditu. Neur
bitza zenbaki batek eta izan bedi D.

Bada, Dk CA, AB neurtzen dituenez, BC hon-
darra ere neurtuko du. Baina BA ere neurtzen du;
orduan, Dk elkarrekiko lehenak diren AB, BC neurtzen ditu; eta hori ezinezkoa da
[VII, 12. def.].

Hortaz, ezein zenbakik ere ez ditu CA, AB zenbakiak neurtuko; beraz, CA, AB

elkarrekiko lehenak dira.
Arrazoi beragatik, AC, CB ere elkarrekiko lehenak dira. Orduan, CA lehena da

AB, BC zenbakietako bakoitzarekiko.
Izan bitez, orain, CA, AB elkarrekiko lehenak.
Nik diot ezen AB, BC ere elkarrekiko lehenak direla.
Bada, AB, BC elkarrekiko lehenak ez badira, zenbakiren batek AB, BC neurtuko

ditu. Neur bitza zenbaki batek eta izan bedi D.
Baina, Dk AB, BC zenbakietako bakoitza neurtzen duenez, CA osoa ere neur-

tuko du. Baina AB ere neurtzen du; orduan, Dk elkarrekiko lehenak diren CA, AB

neurtzen ditu; eta hori ezinezkoa da [VII, 12. def.].
Beraz, ezein zenbakik ere ez ditu AB, BC zenbakiak neurtuko.
Ondorioz, AB, BC elkarrekiko lehenak dira.

Q. E. D.

29. PROPOSIZIOA

Zenbaki lehen oro lehena da neurtzen ez duen zenbaki ororekiko.

Izan bedi A zenbaki lehen bat, eta ez beza
neur B.

Nik diot ezen B, A elkarrekiko lehenak direla.
Bada, B, A elkarrekiko lehenak ez badira,

zenbakiren batek neurtuko ditu. Neur bitza eta
izan bedi C.

Ck B neurtzen duenez, baina Ak B neurtzen ez
duenez, orduan C ez da A bera.

Eta, Ck B, A neurtzen dituenez, A ere neurtzen du, lehena dena, nahiz bera ez
izan; eta hori ezinezkoa da. Beraz, ezein zenbakik ere ez ditu B, A neurtuko.

Ondorioz, A, B elkarrekiko lehenak dira.
Q. E. D.

30. PROPOSIZIOA

Bi zenbakik elkar biderkatzean zenbakiren bat egiten badute, eta zenbaki
lehenen batek haien biderkadura neurtzen badu, hasierako bat ere neurtuko du.

Egin bezate A, B bi zenbakiek elkar biderkatzean C zenbakia, eta neur beza D
zenbaki lehenen batek C.

ZAZPIGARREN LIBURUA 321

A

B

C

A B C

D



Nik diot ezen Dk A, B zenbakietako bat neur-
tzen duela.

Bada, ez beza neur A.
Baina D lehena da; orduan, A, D elkarrekiko

lehenak dira [VII, 29].
Baina, zenbat aldiz neurtzen duen Dk C,

hainbat unitate egon bitez E zenbakian.
Bada, Dk C neurtzen duenez Eren unitateen

arabera, Dk E biderkatzean C egin du [VII, 15.
def.].

Baina, hain zuzen, Ak ere, B biderkatzean, C

egin du; orduan, D, E zenbakien biderkadura A, B
zenbakien biderkaduraren berdina da.

Beraz, D Arekiko nolako, halako da B Erekiko [VII, 19].
Baina D, A elkarrekiko lehenak dira, eta lehenak txikienak ere badira [VII,

21], eta txikienek arrazoi bera dutenak neurtzen dituzte batak besteek adina
aldiz, handienak handiena eta txikienak txikiena; hau da, aurrekariak aurrekaria
eta atzekariak atzekaria [VII, 20]; bada, Dk B neurtzen du.

Antzeko eran frogatuko genuke, B neurtzen ez badu, A neurtuko duela.
Ondorioz, Dk A, B zenbakietako bat neurtzen du.

Q. E. D.

31. PROPOSIZIOA

Zenbaki konposatu oro da zenbaki lehenen batek neurtua.

Izan bedi A zenbaki konposatu bat.
Nik diot ezen A zenbaki lehenen batek neurtua dela.
Bada, A konposatua denez, zen-

bakiren batek neurtuko du. Neur
beza eta izan bedi B.

Baina, B lehena bada, proposa-
tutakoa eginda dago.

Baina, konposatua bada, zenba-
kiren batek neurtuko du. Neur beza
eta izan bedi C.

Bada, Ck B neurtzen duenez, eta Bk A neurtzen duenez, orduan Ck ere neur-
tzen du A. Eta, C lehena bada, proposatua eginda legoke. Baina, konposatua
bada, zenbakiren batek neurtuko du.

Ikerketan horrela jarraituz, [] neurtuko duen zenbaki lehen bat aurkituko da
[]219. Bada, aurkitzen ez bada, zenbakien segida infinitu batek neurtuko du A,
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lako. (H)



horietako bakoitza bestea baino txikiagoa izanik; eta hori ezinezkoa da zenba-
kietan.

Beraz, bere aurrekoa neurtuko duen zenbaki lehen bat aurkituko da, eta
aurrekoak A neurtuko du.

Ondorioz, zenbaki konposatu oro da zenbaki lehenen batek neurtua.
Q. E. D.

32. PROPOSIZIOA

Zenbaki oro edo lehena da edo zenbaki lehenen batek neurtua
da.

Izan bedi A zenbaki bat.
Nik diot ezen A edo lehena dela edo zenbaki lehenen batek

neurtua dela.
Bada, A lehena bada, proposatua eginda legoke.
Baina, konposatua bada, zenbaki lehenen batek neurtuko du

[VII, 31].
Ondorioz, zenbaki oro edo lehena da edo zenbaki lehenen

batek neurtua da.
Q. E. D.

33. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki emanik, aurkitu beren arrazoi bera dutenetan txikienak.

Izan bitez A, B, C emandako zenbakiak, nahi adina.
Bada, A, B, C zenbakien arrazoi bera duten zenbakietan txikienak aurkitu

behar dira.

Bada, A, B, C edo elkarrekiko lehenak dira edo ez.
Bada, A, B, C elkarrekiko lehenak badira, beren arrazoi bera dutenetan txi-

kienak dira [VII, 21].
Baina, ez badira, har bedi D zenbakia A, B, C zenbakien neurri komun han-

diena [VII, 3]; eta, zenbat aldiz neurtzen duen Dk A, B, C zenbakietako bakoitza,
hainbat unitate egon bitez E, F, G zenbakietako bakoitzean, hurrenez hurren.
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Orduan, E, F, G zenbakiek A, B, C zenbakiak neurtzen dituzte, hurrenez
hurren, Dren unitateen arabera [VII, 16]. Beraz, E, F, G zenbakiek A, B, C neurtzen
dituzte batak besteek adina aldiz; hortaz, E, F, G zenbakiek dute A, B, C zenbakiek
duten arrazoi bera [VII, 20. def.].

Nik diot, gainera, ezen txikienak ere badirela.
Bada, E, F, G zenbakiak A, B, C zenbakien arrazoi bera dutenetan txikienak ez

badira, E, F, G baino txikiagoak diren eta A, B, C zenbakiekin arrazoi bera duten
beste zenbaki batzuk egongo dira. Izan bitez H, K, L; orduan, Hk A neurtzen du K,
L zenbakiek B, C neurtzen dituzten adina aldiz, hurrenez hurren.

Baina, zenbat aldiz neurtzen duen Hk A, hainbat unitate egon bitez Mn;
orduan, K, L zenbakiek B, C neurtzen dituzte, hurrenez hurren, Mren unitateen
arabera.

Eta, Hk A neurtzen duenez Mren unitateen arabera, Mk ere A neurtzen du Hren
unitateen arabera [VII, 16]. Arrazoi beragatik, Mk B, C neurtzen ditu, K, L zenba-
kien unitateen arabera, hurrenez hurren. Beraz, Mk A, B, C neurtzen ditu.

Eta, Hk A neurtzen duenez Mren unitateen arabera, Hk M biderkatzean A egin
du [VII, 15. def.]. Arrazoi beragatik, Ek ere D biderkatzean A egin du.

Orduan, E, D zenbakien biderkadura H, M zenbakien biderkaduraren berdina
da. Beraz, E Hrekiko nolako, halako da M Drekiko [VII, 19].

Baina E H baino handiagoa da; orduan, M ere D baino handiagoa da. Eta A, B,
C neurtzen ditu; baina hori ezinezkoa da, D zenbakia A, B, C zenbakien neurri
komun handiena dela suposatu delako.

Hortaz, ez dira egongo E, F, G baino txikiagoak diren eta A, B, C zenbakien
arrazoi bera duten zenbakiak.

Ondorioz, E, F, G dira A, B, C zenbakiekin arrazoi bera duten zenbaki 
txikienak.

Q. E. D.

34. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki emanik, aurkitu horiek neurtzen duten zenbaki txikiena.

Izan bitez A, B emandako bi zenbakiak.
Hain zuzen, horiek neurtzen duten zenbaki txikiena aurkitu behar da.
Bada, A, B edo elkarrekiko lehenak dira edo ez.
Lehendabizi, izan bitez A, B elkarrekiko lehenak, eta egin beza Ak, B bider-

katzean, C; orduan, Bk ere, A biderkatzean, C egin du [VII, 16]. Orduan, A, B zen-
bakiek C neurtzen dute.

Nik diot, gainera, ezen neurtzen
duten txikiena ere badela.

Bada, ez bada, A, B zenbakiek C baino
txikiagoa den zenbakiren bat neurtuko
dute. Neur bezate D.

Eta, zenbat aldiz neurtzen duen Ak D,
hainbat unitate egon bitez E zenbakian,
eta, zenbat aldiz neurtzen duen Bk D,
hainbat unitate egon bitez F zenbakian;
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orduan, Ak, E biderkatzean, D egin du, eta Bk, F biderkatzean, D egin du [VII, 15.
def.]; orduan A, E zenbakien biderkadura B, F zenbakien biderkaduraren berdina
da. Hortaz, A Brekiko nolako, halako da F Erekiko [VII, 19].

Baina A, B lehenak dira, eta lehenak txikienak ere badira [VII, 21], eta txikie-
nek arrazoi bera dutenak neurtzen dituzte batak besteek adina aldiz, handienak
handiena eta txikienak txikiena [VII, 20]; bada, Bk E neurtzen du, atzekariak
atzekaria bezala.

Eta, A zenbakiak B, E biderkatzean C, D egin dituenez, orduan, B Erekiko
nolako, halako da C Drekiko [VII, 17]. Baina Bk E neurtzen du; beraz, Ck ere neur-
tzen du D, handienak txikiena; eta hori ezinezkoa da.

Hortaz, A, B zenbakiek ez dute neurtzen C baino txikiagoa den ezein zenba-
kirik; beraz, C da A, Bk neurtutako txikiena.

Orain, ez bitez izan A, B elkarrekiko
lehenak, eta har bitez F, E zenbakiak A, B

zenbakiekin arrazoi bera dutenetan txikie-
nak [VII, 33]; orduan A, E zenbakien bider-
kadura B, F zenbakien biderkaduraren ber-
dina da [VII, 19].

Eta egin beza Ak, E biderkatzean, C;
orduan, Bk ere, F biderkatzean, C egin du;
orduan, A, B zenbakiek C neurtzen dute.

Nik diot, gainera, ezen neurtzen duten
txikiena ere badela.

Bada, ez bada, A, B zenbakiek C baino
txikiagoa den zenbakiren bat neurtuko
dute. Neur bezate D.

Eta, zenbat aldiz neurtzen duen Ak D,
hainbat unitate egon bitez G zenbakian, eta, zenbat aldiz neurtzen duen Bk D,
hainbat unitate egon bitez H zenbakian.

Orduan, Ak, G biderkatzean, D egin du, eta Bk, H biderkatzean, D egin du.
Bada, A, G zenbakien biderkadura B, H zenbakien biderkaduraren berdina da;
beraz, A Brekiko nolako, halako da H Grekiko [VII, 19].

Baina, A Brekiko nolako, halako da F Erekiko. Hortaz, F Erekiko nolako, halako
da H ere Grekiko.

Baina F, E txikienak dira, eta txikienek arrazoi bera dutenak neurtzen dituzte
batak besteek adina aldiz, handienak handiena eta txikienak txikiena [VII, 20];
orduan, Ek G neurtzen du.

Eta, A zenbakiak E, G biderkatzean C, D egin dituenez, orduan, E Grekiko
nolako, halako da C Drekiko [VII, 17].

Baina Ek G neurtzen du; beraz, Ck ere neurtzen du D, handienak txikiena; eta
hori ezinezkoa da. Hortaz, A, B zenbakiek ez dute neurtzen C baino txikiagoa
den ezein zenbakirik.

Ondorioz, C da A, B zenbakiek neurtutako zenbaki txikiena220.
Q. E. D.
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35. PROPOSIZIOA

Bi zenbakik zenbakiren bat neurtzen badute, haiek neurtutako zenbaki txi-
kienak ere zenbaki bera neurtuko du.

Neur bezate A, B bi zenbakik CD zenbaki bat, eta izan bedi E neurtzen duten
txikiena.

Nik diot ezen Ek ere neurtzen duela CD.
Bada, Ek CD neurtzen ez badu, utz beza Ek DF neurtzean bera baino txikiagoa

den CF zenbakia.
Eta, A, B zenbakiek E neurtzen dute-

nez, eta Ek DF neurtzen duenez, orduan A,
B zenbakiek ere neurtuko dute DF. Baina
CD osoa ere neurtzen dute; beraz, E baino
txikiagoa den CF ere neurtuko dute; eta
hori ezinezkoa da.

Hortaz, ezin daiteke izan E zenbakiak
CD ez neurtzea; ondorioz, neurtuko du.

Q. E. D.

36. PROPOSIZIOA

Hiru zenbaki emanik, aurkitu horiek neurtzen duten zenbaki txikiena.

Izan bitez A, B, C emandako hiru zenbakiak.
Bada, neurtzen duten zenbaki txikiena aurkitu behar da.
Har bedi, bada, D zenbakia, hots, A, B bi zenbakiek neurtutako zenbaki txi-

kiena [VII, 34].
Orduan, Ck D neurtzen du, edo ez du

neurtzen.
Lehendabizi, neur beza.
Baina A, B zenbakiek ere neurtzen

dute D; orduan, A, B, C zenbakiek neur-
tzen dute D.

Nik diot, gainera, ezen neurtzen
duten txikiena ere badela.

Bada, ez bada, A, B, C zenbakiek D

baino txikiagoa den zenbaki bat neur-
tuko dute. Neur bezate E.

A, B, C zenbakiek E neurtzen dutenez,
A, B zenbakiek ere neurtzen dute E. Bada,
A, B zenbakiek neurtutako zenbaki txikie-
nak ere neurtuko du E [VII, 35].

Baina A, B zenbakiek neurtutako zenbaki txikiena D da; orduan, Dk E neur-
tuko du, handienak txikiena; eta hori ezinezkoa da.

Beraz, A, B, C zenbakiek ez dute neurtuko D baino txikiagoa den ezein zen-
bakirik; hortaz, D da A, B, C zenbakiek neurtzen duten zenbaki txikiena.
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Orain, ordea, ez beza neur Ck D, eta har bedi E zenbakia, hots, C, D zenba-
kiek neurtutako zenbaki txikiena [VII, 34].

A, B zenbakiek D neurtzen dutenez, eta Dk E neurtzen duenez, orduan A, B

zenbakiek ere neurtzen dute E. Baina Ck ere neurtzen du E; orduan, A, B, C zen-
bakiek ere neurtzen dute E.

Nik diot, gainera, ezen neurtzen duten txikiena ere badela.

Bada, ez bada, A, B, C zenbakiek E baino txikiagoa den zenbakiren bat neur-
tuko dute. Neur bezate F.

A, B, C zenbakiek F neurtzen dutenez, A, B zenbakiek ere neurtzen dute F;
beraz, A, B zenbakiek neurtutako zenbaki txikienak F neurtuko du [VII, 35].

Baina A, B zenbakiek neurtutako zenbaki txikiena D da; orduan, Dk F neur-
tzen du. Baina Ck ere neurtzen du F; hortaz, D, C zenbakiek F neurtzen dute; hor-
taz, D, C zenbakiek neurtutako zenbaki txikienak ere neurtuko du F.

Baina C, D zenbakiek neurtutako zenbaki txikiena E da; orduan, Ek F neurtzen
du, handienak txikiena; eta hori ezinezkoa da.

Hortaz, A, B, C zenbakiek ez dute neurtuko E baino txikiagoa den ezein zen-
bakirik.

Ondorioz, E da A, B, C zenbakiek neurtutako txikiena221.
Q. E. D.

37. PROPOSIZIOA

Zenbaki bat zenbakiren batek neurtua bada, zenbaki neurtuak bera neurtzen
duen zenbakiaren izen bereko zati bat izango du.

Izan bedi, bada, A zenbakia B zenbakiren batek neurtua.
Nik diot ezen A zenbakiak Bren izen bera duen zati bat duela.
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Bada, zenbat aldiz neurtzen duen Bk A, hain-
bat unitate egon bitez C zenbakian.

Hain zuzen, Bk A neurtzen duenez Cren uni-
tateen arabera, eta D unitateak C zenbakia neur-
tzen duenez horren unitateen arabera, orduan D
unitateak C zenbakia neurtzen du Bk A neurtzen
duen adina aldiz.

Bada, txandaketaz, D unitateak B zenbakia
neurtzen du Ck A neurtzen duen adina aldiz [VII,
15]; orduan, C ere Aren zatia da, D unitatea B

zenbakiarena den zati bera. Baina D unitatea B zenbakiaren izen bereko zati bat
da; orduan, C ere Bren izen bera duen Aren zati bat da; hortaz, Ak badu Bren izen
bera duen C zati bat222.

Q. E. D.

38. PROPOSIZIOA

Zenbaki batek edozein zati badu, zatiaren izen bereko zenbaki batek neur-
tua izango da.

Izan beza, bada, A zenbakiak edozein B zati, eta izan bedi C B zatiaren izen
bereko zenbaki bat.

Nik diot ezen Ck A neurtzen duela.
Bada, B Cren izen bera duen Aren zati bat

denez, eta D unitatea Cren izen bereko zati bat
denez, orduan B Aren zatia da, D unitatea C zen-
bakiarena den zati bera; orduan, D unitateak C

zenbakia neurtzen du Bk A neurtzen duen adina
aldiz.

Bada, txandaketaz, D unitateak B zenbakia
neurtzen du Ck A neurtzen duen adina aldiz
[VII, 15].

Ondorioz, Ck A neurtzen du223.
Q. E. D.

39. PROPOSIZIOA

Aurkitu zenbaki bat, emandako zati batzuk dituen txikiena dena.

Izan bitez A, B, C emandako zatiak.
Bada, A, B, C zatiak dituen zenbaki txikiena aurkitu behar da.
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Bada, izan bitez D, E, F zenbakiak A, B, C zatien izen berak dituzten zenba-
kiak; eta har bedi D, E, F zenbakiek neurtutako zenbaki txikiena den G [VII, 36].

Orduan, G zenbakiak D, E, F zenbakien izen berak dituzten zatiak ditu
[VII, 37].

Baina A, B, C zenbakiak D, E, F zenbakien izen berak dituzten zatiak dira;
orduan, G zenbakiak A, B, C zatiak ditu.

Nik diot, gainera, ezen txikiena ere badela.

Bada, ez bada, G baino txikiagoa den eta A, B, C zatiak dituen zenbaki bat
egongo da. Izan bedi H.

Hk A, B, C zatiak dituenez, A, B, C zatien izen berak dituzten zenbakiek H neur-
tuko dute [VII, 38]. Baina D, E, F dira A, B, C zatien izen berak dituzten zenbakiak;
orduan, H zenbakia D, E, F zenbakiek neurtua da.

Eta G baino txikiagoa da; baina hori ezinezkoa da.
Ondorioz, ez da egongo G baino txikiagoa den eta A, B, C zatiak dituen zen-

bakirik.
Q. E. D.
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ZORTZIGARREN LIBURUA

PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak224 badira, eta horien muturrak
elkarrekiko lehenak badira, haien arrazoi bera duten zenbakietan txikienak dira.

Izan bitez A, B, C, D nahi adina zenbaki etengabe proportzional, eta izan bitez
A, D horien muturrak elkarrekiko lehenak.

Nik diot ezen A, B, C, D direla beren arrazoi bera dutenetan txikienak.
Bada, ez badira, izan bitez E, F, G, H zenbakiak A, B, C, D baino txikiagoak eta

horien arrazoi bera dutenak.

Eta A, B, C, D zenbakiek E, F, G, H zenbakien arrazoi bera dutenez, eta A, B, C,
D zenbakien kopurua E, F, G, H zenbakien kopuruaren berdina denez, orduan,
berdintasunez, A Drekiko nolako, halako da E Hrekiko [VII, 14].

Baina A, D lehenak dira, eta lehenak txikienak ere badira [VII, 21], eta txi-
kienek arrazoi bera dutenak neurtzen dituzte batak besteek adina aldiz, handie-
nak handiena eta txikienak txikiena; hau da, aurrekariak aurrekaria eta atzeka-
riak atzekaria [VII, 20].

Orduan, Ak E neurtzen du, handienak txikiena; eta hori ezinezkoa da.

224 Jatorrizko adierazpena „x∂q Ωnålogon (hexes analogon) da, eta guk ‘progresio geo-
metriko’ deritzoguna da.
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Beraz, A, B, C, D baino txikiagoak diren E, F, G, H zenbakiek ez dute horien
arrazoi bera. Ondorioz, A, B, C, D dira beren arrazoi bera dutenetan 
txikienak.

Q. E. D.

2. PROPOSIZIOA

Aurkitu proposaturiko adina zenbaki etengabe proportzional, txikienak
emandako arrazoi batean.

Izan bedi Ak Brekin duen arrazoia zenbaki txikienetan emandako arrazoia.
Bada, proposaturiko adina zenbaki etengabe proportzional aurkitu behar

dira, Ak Brekin duen arrazoian dauden txikienak.
Izan bitez lau proposaturikoak; eta egin beza Ak bere burua biderkatzean C,

eta egin beza B biderkatzean D; eta egin beza Bk bere burua biderkatzean E; eta,
gainera, egin bitza Ak C, D, E biderkatzean F, G, H, eta egin beza Bk E biderka-
tzean K.

Eta, Ak bere burua biderkatzean C egin duenez, eta B biderkatzean D egin
duenez, orduan, A Brekiko nolako, halako da C Drekiko [VII, 17]. Bestalde, Ak, B
biderkatzean, D egin duenez, eta, aldiz, Bk, bere burua biderkatzean, E egin due-
nez, orduan A, B zenbakiek, B biderkatzean, D, E zenbakiak egin dituzte, hurre-
nez hurren. Hortaz, A Brekiko nolako, halako da D Erekiko [VII, 18].

Baina, A Brekiko nolako, halako da C Drekiko; orduan, C Drekiko nolako,
halako da D ere Erekiko. Eta Ak, C, D biderkatzean, F, G egin dituenez, orduan, C
Drekiko nolako, halako da F Grekiko [VII, 17]. Baina, C Drekiko nolako, halako
zen A Brekiko; beraz, A Brekiko nolako, halako da F ere Grekiko.

Bestalde, Ak, D, E biderkatzean, G, H egin dituenez, orduan, D Erekiko nolako,
halako da G Hrekiko [VII, 17]. Baina, D Erekiko nolako, halako da A Brekiko.
Hortaz, A Brekiko nolako, halako da G ere Hrekiko.

EUKLIDES: ELEMENTUAK332

A

B

C

D

E

F G

H

K



Eta, A, B zenbakiek, E biderkatzean, H, K egin dituztenez, orduan, A Brekiko
nolako, halako da H Krekiko [VII, 18]. Baina, A Brekiko nolako, halako da F Gre-
kiko, eta G Hrekiko. Hortaz, F Grekiko nolako, halako da G ere Hrekiko, eta H

Krekiko; beraz, C, D, E eta F, G, H, K proportzionalak dira Ak Brekin duen arra-
zoian.

Nik diot, gainera, ezen txikienak ere badirela.
Bada, A, B beren arrazoi bera dutenetan txikienak direnez, eta arrazoi bera

dutenetan txikienak elkarrekiko lehenak direnez [VII, 22], orduan A, B elkarre-
kiko lehenak dira.

Eta A, B zenbakiek, beren buruak biderkatzean, C, E zenbakiak egin dituzte,
hurrenez hurren; eta aldiz, C, E zenbakiak biderkatzean, F, K zenbakiak egin
dituzte, hurrenez hurren; orduan, C, E eta F, K elkarrekiko lehenak dira, hurrenez
hurren [VII, 27].

Baina, nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira, eta horien
muturrak elkarrekiko lehenak badira, haien arrazoi bera dutenetan txikienak dira
[VIII, 1].

Ondorioz, C, D, E eta F, G, H, K dira A, B zenbakien arrazoi bera dutenetan txi-
kienak.

Q. E. D.

Porisma
Hortik argi dago ezen, hiru zenbaki etengabe proportzional beren arrazoi

bera dutenetan txikienak badira, horien muturrak karratuak direla, eta, lau
badira, kubikoak.

3. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki etengabe proportzional beren arrazoi bera dutenetan txi-
kienak badira, horien muturrak elkarrekiko lehenak dira.

Izan bitez A, B, C, D nahi adina zenbaki etengabe proportzional, eta beren
arrazoi bera dutenetan txikienak.

Nik diot ezen horien A, D muturrak elkarrekiko lehenak direla.
Har bitez, bada, E, F bi zenbaki, A, B, C, D zenbakien arrazoian txikienak dire-

nak [VII, 33], eta G, H, K beste hiru propietate berarekin, eta horrela ondoz ondo
banan-banan gehituz [VIII, 2], hartutako kopurua A, B, C, D zenbakien kopurua-
ren berdina izan arte. Har bitez eta izan bitez L, M, N, O.
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Eta, E, F direnez horien arrazoi bera dutenetan txikienak, elkarrekiko lehenak
dira [VII, 22]. Baina E, F zenbakiek, beren buruak biderkatzean, G, K zenbakiak
egin dituztenez, hurrenez hurren, eta bestalde, G, K zenbakiak biderkatzean, L, O
zenbakiak egin dituztenez, hurrenez hurren [VIII, 2, por.], orduan G, K eta L, O

elkarrekiko lehenak dira [VII, 27].
Eta A, B, C, D beren arrazoi bera dutenetan txikienak direnez, baina L, M, N, O

ere A, B, C, D zenbakiekin arrazoi bera dutenetan txikienak direnez, eta A, B, C, D
zenbakien kopurua L, M, N, O zenbakien kopuruaren berdina denez, orduan A, B,
C, D zenbakiak L, M, N, O zenbakien berdinak dira, hurrenez hurren; hortaz, A

Lren berdina da, eta D Oren berdina.
Baina L, O elkarrekiko lehenak dira.
Ondorioz, A, D ere dira elkarrekiko lehenak.

Q. E. D.

4. PROPOSIZIOA

Nahi adina arrazoi emanik zenbaki txikienetan, aurkitu zenbaki etengabe
proportzional txikienak emandako arrazoi horietan.

Izan bitez zenbaki txikienetan emandako arrazoiak Ak Brekin, Ck Drekin eta,
gainera, Ek Frekin dituztenak.

Bada, zenbaki etengabe proportzional txikienak aurkitu behar dira Ak Brekin,
Ck Drekin eta Ek Frekin dituzten arrazoietan.

Bada, har bedi G zenbakia, B, C zenbakiek neurtutako zenbaki txikiena
[VII, 34].

Eta, zenbat aldiz neurtzen duen Bk G, hainbat aldiz ere neur beza Ak H, eta,
zenbat aldiz neurtzen duen Ck G, hainbat aldiz ere neur beza Dk K.

Baina, Ek K neurtzen du, edo ez du neurtzen.
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Lehendabizi, neur beza. Eta, zenbat aldiz neurtzen duen Ek K, hainbat aldiz
ere neur beza Fk L.

Eta Ak H neurtzen duenez Bk G neurtzen duen adina aldiz, orduan, A Bre-
kiko nolako, halako da H Grekiko [VII, 20. def. eta VII, 13]. Arrazoi beraga-
tik, C Drekiko nolako, halako da G ere Krekiko, eta, gainera, E Frekiko nolako,
halako da K Lrekiko; hortaz, H, G, K, L etengabe proportzionalak dira Ak Bre-
kin duen arrazoian, baita Ck Drekin duenean ere, eta, gainera, Ek Frekin due-
nean.

Nik diot, gainera, ezen txikienak ere badirela (propietate horrekin).
H, G, K, L zenbaki etengabe proportzional txikienak ez badira Ak Brekin duen

arrazoian, Ck Drekin duenean, eta Ek Frekin duenean, izan bitez, orduan, N, O, M,
P txikienak.

Baina, A Brekiko den bezalakoa denez N Orekiko, eta A, B txikienak direnez,
eta zenbaki txikienek arrazoi bera dutenak neurtzen dituztenez batak besteek
adina aldiz, handienak handiena eta txikienak txikiena, hau da, aurrekariak
aurrekaria eta atzekariak atzekaria, orduan Bk O neurtzen du [VII, 20].

Arrazoi beragatik, Ck ere O neurtzen du; hortaz, B, C zenbakiek O neurtzen
dute; beraz, B, C zenbakiek neurtutako zenbaki txikienak ere neurtuko du O

[VII, 35]. Baina G da B, C zenbakiek neurtutako zenbaki txikiena; orduan, Gk O

neurtzen du, handienak txikiena; eta hori ezinezkoa da.
Bada, ez dira egongo H, G, K, L baino txikiagoak diren zenbaki batzuk eten-

gabe Ak Brekin duen arrazoian, ez Ck Drekin duenean, ezta Ek Frekin duenean
ere.

Orain, ez beza neur Ek K.
Eta har bedi M zenbakia, E, K zenbakiek neurtutako zenbaki txikiena. Eta, zen-

bat aldiz neurtzen duen K-k M, hainbat aldiz neur bitzate H, G zenbakiek N, O,
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hurrenez hurren, eta, zenbat aldiz neurtzen duen Ek M, hainbat aldiz neur beza
Fk P.

Hk N neurtzen duenez Gk O neurtzen duen adina aldiz, orduan, H Grekiko
nolako, halako da N Orekiko [VII, 13 eta 20. def.]. Baina, H Grekiko nolako,
halako da A Brekiko; orduan, A Brekiko nolako, halako da N Orekiko. Arrazoi
beragatik, C Drekiko nolako, halako da O ere Mrekiko.

Bestalde, Ek M neurtzen duenez Fk P neurtzen duen adina aldiz, orduan, E Fre-
kiko nolako, halako da M Prekiko [VII, 13 eta 20. def.]; hortaz, N, O, M, P eten-
gabe proportzionalak dira Ak Brekin duen arrazoian, Ckn Drekin duenean, eta Ek
Frekin duenean.

Nik diot, gainera, ezen txikienak ere direla AB, CD, EF225 arrazoietan.
Zeren, ez badira, N, O, M, P baino txikiagoak diren zenbaki etengabe propor-

tzionalak egongo baitira AB, CD, EF arrazoietan. Izan bitez Q, R, S, T.
Eta, Q R-rekiko den bezalakoa denez A Brekiko, eta A, B, aldiz, txikienak dire-

nez, eta zenbaki txikienek horien arrazoi bera dutenak neurtzen dituztenez
batak besteek adina aldiz, aurrekariak aurrekaria eta atzekariak atzekaria [VII,
20], orduan Bk R neurtzen du. Arrazoi beragatik, Ck ere neurtzen du R; hortaz, B,
C zenbakiek R neurtzen dute. Beraz, B, C zenbakiek neurtutako zenbaki txikienak
ere neurtuko du R [VII, 35]. Baina G da B, C zenbakiek neurtutako zenbaki txi-
kiena; orduan, Gk R neurtzen du.

Eta, G Rrekiko nolako, halako da K Srekiko [VII, 13]; orduan, K-k S neurtzen
du. Baina Ek ere S neurtzen du; beraz, E, K zenbakiek S neurtzen dute. Hortaz, E,
K zenbakiek neurtutako zenbaki txikienak ere neurtuko du S [VII, 35]. Baina E, K
zenbakiek neurtutako zenbaki txikiena M da; beraz, Mk S neurtzen du, handienak
txikiena; eta hori ezinezkoa da.

Orduan, ez dira egongo N, O, M, P baino txikiagoak diren zenbaki etengabe
proportzional batzuk Ak Brekin arrazoian, Ck Drekin duenean, eta Ek Frekin due-
nean.

Ondorioz, N, O, M, P dira zenbaki etengabe proportzional txikienak AB, CD, EF

arrazoietan226.
Q. E. D.

5. PROPOSIZIOA

Zenbaki lauek beren aldeen arrazoien arrazoi konposatua dute elkarrekin227.

Izan bitez A, B zenbaki lauak, eta izan bitez C, D zenbakiak Aren aldeak, eta
E, F zenbakiak Brenak.
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225 Hemen eta beherago, Euklidesek AB, CD, EF adierazpen laburtuak erabili ditu Aren
arrazoia Brekiko, Crena Drekiko, eta Erena Frekiko aipatzeko. (H)

226 “Etengabe proportzionalak” ez da hemen erabiltzen bere ohiko zentzuan. Izan ere,
gai batzuen segida bati egokitzen zaio, non gai bakoitzak aurrekoarekin arrazoi ezaguna
duen, baina ez beti arrazoi bera. (H)

227 VI, 23. proposizioan bezala, jatorrizkoak adierazpen bera erabiltzen du; ikusi 177.
oin-oharra. (H)



Nik diot ezen Ak Brekin duela beren aldeen arrazoien arrazoi konposatua.
Bada, Ck Erekin eta Dk Frekin duten arrazoiak emanik, har bitez G, H, K eten-

gabe CE, DF arrazoietan dauden zenbaki txikienak; hortaz, C Erekiko nolako,
halako da G Hrekiko, eta, D Frekiko nolako, halako da H Krekiko [VIII, 4]. Eta egin
beza Dk, E biderkatzean, L.

Eta, Dk, C biderkatzean, A egin duenez, eta bestalde, E biderkatzean, L egin
duenez, orduan, C Erekiko nolako, halako da A Lrekiko [VII, 17]. Baina, C Ere-
kiko nolako, halako da G Hrekiko; orduan, G Hrekiko nolako, halako da A ere
Lrekiko.

Bestalde, Ek, D biderkatzean, L egin duenez, eta, aldiz, F biderkatzean, B egin
duenez, orduan, D Frekiko nolako, halako da L Brekiko [VII, 17]. Baina, D Fre-
kiko nolako, halako da H Krekiko; beraz, H Krekiko nolako, halako da L ere Bre-
kiko.

Baina frogatu da ezen G Hrekiko den bezalakoa dela A ere Lrekiko; orduan,
berdintasunez, G Krekiko nolako, halako da A Brekiko [VII, 14]. Baina Gk Krekin
du beren aldeen arrazoien arrazoi konposatua.

Ondorioz, Ak Brekin du beren aldeen arrazoien arrazoi konposatua.
Q. E. D.

6. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira, eta lehenengoak biga-
rrena neurtzen ez badu, beste batek ere ez du beste bat neurtuko.

Izan bitez A, B, C, D, E nahi adina zenbaki etengabe proportzional, eta ez beza
neur Ak B.

Nik diot ezen beste ezeinek ere ez duela beste ezein neurtuko.
Argi dago ezen A, B, C, D, E zenbakiek ez dutela ondoz ondo elkar neurtzen,

Ak ere ez baitu B neurtzen.
Nik diot, gainera, ezen beste batek ere ez duela beste bat neurtuko.
Bada, ahal bada, neur beza Ak C. Eta, zenbat zenbaki diren A, B, C, har bitez

beste hainbat zenbaki F, G, H, zeinak A, B, C zenbakien arrazoi bera dutenetan
txikienak diren [VII, 33].

Eta F, G, H zenbakiek A, B, C zenbakien arrazoi bera dutenez, eta A, B, C zen-
bakien kopurua F, G, H zenbakien kopuruaren berdina denez, orduan, berdinta-
sunez, A Crekiko nolako, halako da F Hrekiko [VII, 14].
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Baina, A Brekiko den bezalakoa denez F Grekiko, eta Ak B neurtzen ez due-
nez, orduan Fk ere ez du G neurtzen [VII, 20. def.]; hortaz, F ez da unitate bat,
unitateak edozein zenbaki neurtzen baitu. Eta F, H elkarrekiko lehenak dira [VIII,
3]. Hortaz, F Hrekiko nolako, halako da A Crekiko.

Ondorioz, Ak ere ez du C neurtzen. Antzeko eran frogatuko genuke beste
batek ere ez duela beste bat neurtzen.

Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira, eta lehenengoak
azkena neurtzen badu, bigarrena ere neurtuko du.

Izan bitez A, B, C, D nahi adina zenbaki etengabe proportzional, eta neur beza
Ak D.

Nik diot ezen Ak B ere neurtzen duela.

Bada, Ak B neurtzen ez badu, beste batek ere ez du beste bat neurtuko [VIII,
6]. Baina Ak D neurtzen du.

Ondorioz, Ak B ere neurtzen du.
Q. E. D.
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8. PROPOSIZIOA

Bi zenbakiren artean zenbakiak tartekatzen228 badira haiekin proportzio
jarraituan229, zenbat zenbaki tartekatzen diren haien artean proportzio jarrai-
tuan, hainbat zenbaki tartekatuko dira proportzio jarraituan hasierako zenbakien
arrazoi bera duten zenbakien artean.

Bada, tartekatu bitez C, D zenbakiak A, B zenbakien artean horiekin propor-
tzio jarraituan, eta A Brekiko den bezalakoa egin bedi E Frekiko.

Nik diot ezen, zenbat zenbaki tartekatu diren A, B zenbakien artean propor-
tzio jarraituan, hainbat tartekatuko direla E, F zenbakien artean proportzio jarrai-
tuan.

Bada, zenbat zenbaki diren A, B, C, D, har bitez beste hainbat zenbaki G, H,
K, L, zeinak A, C, D, B zenbakien arrazoi bera dutenetan txikienak diren [VII, 33];
orduan, horien G, L muturrak elkarrekiko lehenak dira [VIII, 3].

Eta A, C, D, B zenbakiek G, H, K, L zenbakien arrazoi bera dutenez, eta A, C, D,
B zenbakien kopurua G, H, K, L zenbakien kopuruaren berdina denez, orduan,
berdintasunez, A Brekiko nolako, halako da G Lrekiko [VII, 14].

Baina, A Brekiko nolako, halako da E Frekiko; beraz, G Lrekiko nolako, halako
da E ere Frekiko.
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228 Grezierazko hitza ®mpºptein (enpiptein, ‘artean erori’, ‘tartekatu’) da. Gaztelaniaz,
caer entre itzuli dute; ingelesez, to fall between (in) itzuli dute; eta frantsesez, tomber entre
itzuli dute. Nik ‘tartekatu’ aukeratu dut.

229 Grezierazko hitzak katÅ tØ synexh̀q Ωnålogon (kata to synekhes analogon) dira, „x∂q
Ωnålogon (hexes analogon) hitzen ordez (P, V). Gaztelaniazko bertsioan en proporción
continua itzuli du; frantsesezkoan ere aldatu du, eta en proportion continue itzuli du; inge-
lesezkoan, ordea, ez du aldatu, in continued propotion. Nik ere aldatu dut, eta “propor-
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Baina G, L lehenak dira, eta lehenak txikienak ere badira [VII, 21], eta txikie-
nek arrazoi bera dutenak neurtzen dituzte batak besteek adina aldiz, handienak
handiena eta txikienak txikiena, hau da, aurrekariak aurrekaria eta atzekariak
atzekaria [VII, 20].

Bada, Gk E neurtzen du Lk F neurtzen duen adina aldiz.
Orain, zenbat aldiz neurtzen duen Gk E, hainbat aldiz neur bitzate H, K zen-

bakiek M, N, hurrenez hurren; orduan, G, H, K, L zenbakiek batak besteek adina
aldiz neurtzen dituzte E, M, N, F. Hortaz, G, H, K, L zenbakiek E, M, N, F zenbakien
arrazoi bera dute [VII, 20. def.].

Baina G, H, K, L zenbakiek A, C, D, B zenbakien arrazoi bera dute; hortaz, A,
C, D, B zenbakiek ere E, M, N, F zenbakien arrazoi bera dute. Baina A, C, D, B pro-
portzio jarraituan daude; hortaz, E, M, N, F ere proportzio jarraituan daude.

Ondorioz, zenbat zenbaki tartekatu diren A, B zenbakien artean horiekin pro-
portzio jarraituan, hainbat tartekatu dira E, F zenbakien artean proportzio jarrai-
tuan.

Q. E. D.

9. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki elkarrekiko lehenak badira, eta horien artean zenbakiak propor-
tzio jarraituan tartekatzen badira, zenbat zenbaki tartekatzen diren horien artean
proportzio jarraituan, hainbat zenbaki tartekatuko dira horietako bakoitzaren eta
unitatearen artean proportzio jarraituan.

Izan bitez A, B bi zenbaki elkarrekiko lehenak, eta tartekatu bitez C, D horien
artean proportzio jarraituan, eta gera bedi E unitatea aparte.

Nik diot ezen, zenbat zenbaki tartekatu diren A, B zenbakien artean propor-
tzio jarraituan, hainbat ere tartekatuko direla A, B zenbakietako bakoitzaren eta
unitatearen artean proportzio jarraituan.
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Bada, har bitez F, G bi zenbaki, txikienak A, C, D, B zenbakien arrazoian, eta
H, K, L hiru zenbaki propietate berarekin, eta horrela ondoz ondo banan-banan
gehituz, horien kopurua A, C, D, B zenbakien kopuruaren berdina izan arte [VIII,
2]. Har bitez eta izan bitez M, N, O, P.

Bada, argi dago ezen Fk, bere burua biderkatzean, H egin duela, eta, H bider-
katzean, M egin duela, eta Gk, aldiz, bere burua biderkatzean, L egin duela, eta,
L biderkatzean, P egin duela [VIII, 2, por.].

Baina M, N, O, P zenbakiak F, G zenbakien arrazoi bera dutenetan txikienak
direnez, eta A, C, D, B zenbakiak ere F, G zenbakien arrazoi bera dutenetan txi-
kienak direnez [VIII, 1], eta bestalde M, N, O, P zenbakien kopurua A, C, D, B zen-
bakien kopuruaren berdina denez, orduan M, N, O, P zenbakiak A, C, D, B zenba-
kien berdinak dira, hurrenez hurren; hortaz, M Aren berdina da, eta P Bren ber-
dina.

Eta, Fk, bere burua biderkatzean, H egin duenez, Fk H neurtzen du Fren uni-
tateen arabera. Baina E unitateak ere neurtzen du F, horren unitateen arabera;
beraz, E unitateak F zenbakia neurtzen du Fk H neurtzen duen adina aldiz.
Hortaz, E unitatea F zenbakiarekiko nolako, halako da F Hrekiko [VII, 20. def.].

Bestalde, Fk, H biderkatzean, M egin duenez, Hk M neurtzen du Fren unitateen
arabera. Baina E unitateak ere F zenbakia neurtzen du horren unitateen arabera;
beraz, E unitateak F zenbakia neurtzen du Hk M neurtzen duen adina aldiz.
Hortaz, E unitatea F zenbakiarekiko nolako, halako da H Mrekiko.

Baina frogatu da ezen, E unitatea F zenbakiarekiko nolako, halako dela F Hre-
kiko; orduan, E unitatea F zenbakiarekiko nolako, halako da F Hrekiko, eta H Mre-
kiko. Baina M Aren berdina da; hortaz, E unitatea F zenbakiarekiko nolako, halako
da F Hrekiko, eta H Arekiko.

Arrazoi beragatik, E unitatea G zenbakiarekiko nolako, halako da G Lrekiko,
baita L Brekiko ere.

Ondorioz, zenbat zenbaki tartekatu diren A, B zenbakien artean proportzio
jarraituan, hainbat ere tartekatu dira A, B zenbakietako bakoitzaren eta E unita-
tearen artean proportzio jarraituan.

Q. E. D.

10. PROPOSIZIOA

Bi zenbakietako baten eta unitate baten artean zenbakiak proportzio jarrai-
tuan tartekatzen badira, zenbat zenbaki tartekatzen diren horietako bakoitzaren
eta unitate baten artean proportzio jarraituan, hainbat zenbaki tartekatuko dira
zenbakien beren artean proportzio jarraituan.

Tartekatu bitez D, E eta F, G zenbakiak hurrenez hurren A, B bi zenbakien eta
C unitatearen artean proportzio jarraituan.

Nik diot ezen, zenbat zenbaki tartekatu diren A, B zenbakietako bakoitzaren
eta C unitatearen artean proportzio jarraituan, hainbat ere tartekatuko direla A, B
zenbakien artean proportzio jarraituan.

Bada, egin beza Dk, F biderkatzean, H, eta egin bitzate D, F zenbakiek, H

biderkatzean, K, L, hurrenez hurren.
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C unitatea D zenbakiarekiko den bezalakoa denez D Erekiko, orduan C unita-
teak D zenbakia neurtzen du Dk E neurtzen duen adina aldiz [VII, 20 eta
20. def.]. Baina C unitateak D neurtzen du Dren unitateen arabera; hortaz, D zen-
bakiak ere E zenbakia neurtzen du Dren unitateen arabera; beraz, Dk, bere burua
biderkatzean, E egin du.

Halaber, C D zenbakiarekiko den bezalakoa denez E Arekiko, C unitateak D

zenbakia neurtzen du Ek A neurtzen duen adina aldiz. Baina C unitateak D zen-
bakia neurtzen du Dren unitateen arabera; orduan, Ek A neurtzen du Dren unita-
teen arabera; orduan, Dk, E biderkatzean, A egin du.

Arrazoi beragatik, Fk ere, bere burua biderkatzean, G egin du, eta, G bider-
katzean, B egin du.

Eta Dk, bere burua biderkatzean, E egin duenez, eta, F biderkatzean, H egin
duenez, orduan, D Frekiko nolako, halako da E Hrekiko [VII, 17].

Arrazoi beragatik, D Frekiko nolako, halako da H ere Grekiko [VII, 18].
Orduan, E Hrekiko nolako, halako da H ere Grekiko.

Bestalde, Dk, E, H zenbakiak biderkatzean, A, K egin dituenez, hurrenez
hurren, orduan, E Hrekiko nolako, halako da A Krekiko [VII, 17]. Baina, E Hre-
kiko nolako, halako da D Frekiko; hortaz, D Frekiko nolako, halako da A Kre-
kiko.

D, F zenbakiek, berriz, H biderkatzean, K, L egin dituztenez, hurrenez hurren,
orduan, D Frekiko nolako, halako da K Lrekiko [VII, 18]. Baina, D Frekiko nolako,
halako da A Krekiko; hortaz, A Krekiko nolako, halako da K Lrekiko.

Gainera, Fk, H, G zenbakiak biderkatzean, L, B egin dituenez, hurrenez
hurren, orduan, H Grekiko nolako, halako da L Brekiko [VII, 17]. Baina, H Grekiko
nolako, halako da D Frekiko; orduan, D Frekiko nolako, halako da L Brekiko.
Baina frogatu da ezen D Frekiko den bezalakoa dela A Krekiko, baita K Lrekiko
ere; beraz, A Krekiko nolako, halako da K Lrekiko, eta L Brekiko. Hortaz, A, K, L, B
proportzio jarraituan daude.
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Ondorioz, zenbat zenbaki tartekatu diren A, B zenbakietako bakoitzaren eta
C unitatearen artean proportzio jarraituan, hainbat tartekatuko dira A, B zenba-
kien artean proportzio jarraituan.

Q. E. D.

11. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki karraturen artean batezbesteko proportzionala den zenbaki bat
dago, eta zenbaki karratuak zenbaki karratuarekin du aldeak aldearekin duena-
ren arrazoi bikoiztua.

Izan bitez A, B zenbaki karratuak, eta izan bedi C Aren aldea, eta D Brena.
Nik diot ezen A, B zenbakien artean dagoela batezbesteko proportzionala

den zenbaki bat, eta Ak Brekin duela Ck Drekin duenaren arrazoi bikoiztua.
Bada, egin beza Ck, D biderkatzean, E.
Eta, A karratu bat denez, eta C horren

aldea denez, orduan, Ck, bere burua
biderkatzean, A egin du. Arrazoi beraga-
tik, Dk, bere burua biderkatzean, B egin
du.

Bada, Ck, C, D zenbakiak biderka-
tzean, A, E egin dituenez, hurrenez
hurren, orduan, C Drekiko nolako, halako
da A Erekiko [VII, 17]. Arrazoi beragatik,
C Drekiko nolako, halako da E ere Brekiko
[VII, 18]. Beraz, A Erekiko nolako, halako
da E ere Brekiko. Hortaz, A, Bren artean badago batezbesteko proportzionala den
zenbaki bat.

Nik diot, gainera, ezen Ak Brekin duela Ck Drekin duenaren arrazoi bikoiztua.
Bada, A, E, B proportzioan dauden hiru zenbaki direnez, Ak Brekin du Ak Ere-

kin duenaren arrazoi bikoiztua [V, 9. def.].
Baina, A Erekiko nolako, halako da C Drekiko. Ondorioz, Ak Brekin du Ck Dre-

kin duenaren arrazoi bikoiztua230.
Q. E. D.

12. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki kubikoren artean batezbesteko proportzionalak diren bi zenbaki
daude, eta kuboak kuboarekin du aldeak aldearekin duenaren arrazoi hirukoiz-
tua.

Izan bitez A, B bi zenbaki kubiko, eta izan bedi C Aren aldea, eta D Brena.
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Nik diot ezen A, B zenbakien artean batezbesteko proportzionalak diren bi
zenbaki daudela, eta Ak Brekin duela Ck Drekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Bada, egin beza Ck, bere burua biderkatzean, E, eta egin beza, D biderka-
tzean, F; eta egin beza Dk, bere burua biderkatzean, G, eta egin bitzate C, D zen-
bakiek, F biderkatzean, H, K, hurrenez hurren.

Eta, A kubo bat denez, eta C horren aldea denez, eta Ck, bere burua biderka-
tzean, E egin duenez, orduan Ck, bere burua biderkatzean, E egin du eta, E bider-
katzean, A egin du. Arrazoi beragatik, Dk ere, bere burua biderkatzean, G egin du
eta, G biderkatzean, B egin du.

Baina, Ck, C, D zenbakiak biderkatzean, E, F egin dituenez, hurrenez hurren,
orduan, C Drekiko nolako, halako da E Frekiko [VII, 17]. Arrazoi beragatik, C Dre-
kiko nolako, halako da F ere Grekiko [VII, 18].

Era berean, Ck, E, F zenbakiak biderkatzean, A, H egin dituenez, hurrenez
hurren, orduan, E Frekiko nolako, halako da A Hrekiko [VII, 17]. Baina, E Frekiko
nolako, halako da C Drekiko; orduan, C Drekiko nolako, halako da A Hrekiko.

Bestalde, C, D zenbakiek, F biderkatzean, H, K egin dituztenez, hurrenez
hurren, orduan, C Drekiko nolako, halako da H Krekiko [VII, 18]. Eta Dk, berriz,
F, G zenbakietako bakoitza biderkatzean, K, B egin dituenez, hurrenez hurren,
orduan, F Grekiko nolako, halako da K Brekiko [VII, 17].

Baina, F Grekiko nolako, halako da C Drekiko; orduan, C Drekiko nolako,
halako da A ere Hrekiko, H Krekiko eta K Brekiko. Hortaz, A, B zenbakien artean
badaude batezbesteko proportzionalak diren H, K bi zenbaki.

Nik diot, gainera, ezen Ak Brekin duela Ck Drekin duenaren arrazoi hiru-
koiztua.

Bada, A, H, K, B proportzioan dauden lau zenbaki direnez, Ak Brekin du Ak
Hrekin duenaren arrazoi hirukoiztua [V, 10. def.].

Baina, A Hrekiko nolako, halako da C Drekiko.
Eta, ondorioz, Ak Brekin du Ck Drekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Q. E. D.

13. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira, eta bakoitzak, bere
burua biderkatzean, zenbakiren bat egiten badu, biderkadurak proportzionalak
izango dira; eta, hasierako zenbakiek, biderkadurak biderkatzean, zenbait zen-
baki egiten badituzte, azkenak ere proportzionalak dira.
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Izan bitez A, B, C nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak; hau da, A Bre-
kiko nolako, halako da B Crekiko; eta egin bitzate A, B, C zenbakiek, beren buruak
biderkatzean, D, E, F, eta egin bitzate, D, E, F biderkatzean, G, H, K.

Nik diot ezen D, E, F eta G, H, K etengabe proportzionalak direla.
Egin beza, bada, Ak, B biderkatzean, L, eta egin bitzate A, B zenbakiek, L

biderkatzean, M, N, hurrenez hurren. Eta egin beza Bk, berriz, C biderkatzean, O,
eta egin bitzate B, C zenbakiek, O biderkatzean, P, Q, hurrenez hurren.

Bada, aurrekoaren antzeko eran, frogatuko genuke D, L, E eta G, M, N, H eten-
gabe proportzionalak direla Ak Brekin duen arrazoian, eta, gainera, E, O, F eta H,
P, Q, K etengabe proportzionalak direla Bk Crekin duen arrazoian.

Baina, A Brekiko nolako, halako da B Crekiko; orduan, D, L, E zenbakiek E, O,
F zenbakien arrazoi bera dute, eta, gainera, G, M, N, H zenbakiek H, P, Q, K zen-
bakien arrazoi bera dute. Eta D, L, E zenbakien kopurua E, O, F zenbakien kopu-
ruaren berdina da, eta G, M, N, H zenbakien kopurua H, P, Q, K zenbakien kopu-
ruaren berdina.

Ondorioz, berdintasunez, D Erekiko nolako, halako da E Frekiko, eta G Hre-
kiko nolako, halako da H Krekiko [VII, 14].

Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Karratu batek karratu bat neurtzen badu, aldeak ere aldea neurtuko du; eta,
aldeak aldea neurtzen badu, karratuak ere karratua neurtuko du.

Izan bitez A, B zenbaki karratuak, izan bitez C, D horien aldeak, eta neur beza
Ak B.
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Nik diot ezen Ck ere D neurtzen
duela.

Bada, egin beza Ck, D biderkatzean, E;
orduan, A, E, B etengabe proportzionalak
dira Ck Drekin duen arrazoian [VIII, 11].

Eta, A, E, B etengabe proportzionalak
direnez, eta Ak B neurtzen duenez,
orduan Ak E ere neurtzen du [VIII, 7].
Eta, A Erekiko nolako, halako da C Dre-
kiko; orduan, Ck D neurtzen du [VII, 20.
def.].

Orain, neur beza Ck, berriz, D.
Nik diot ezen Ak ere neurtzen duela B.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, antzeko eran frogatuko genuke A, E, B eten-

gabe proportzionalak direla Ck Drekin duen arrazoian. Eta, C Drekiko den beza-
lakoa denez A Erekiko, baina Ck D neurtzen duenez, orduan Ak E neurtzen du
[VII, 20. def.].

Eta A, E, B etengabe proportzionalak dira; beraz, Ak B neurtzen du.
Ondorioz, karratu batek karratu bat neurtzen badu, aldeak ere aldea

neurtuko du; eta, aldeak aldea neurtzen badu, karratuak ere karratua neur-
tuko du.

Q. E. D.

15. PROPOSIZIOA

Zenbaki kubiko batek zenbaki kubiko bat neurtzen badu, aldeak ere aldea
neurtuko du; eta, aldeak aldea neurtzen badu, kuboak ere kuboa neurtuko du.

Bada, neur beza A zenbaki kubikoak B kuboa, eta izan bedi C Aren aldea, eta
D Brena.

Nik diot ezen Ck D neurtzen duela.
Bada, egin beza Ck, bere burua

biderkatzean, E, eta egin beza Dk, bere
burua biderkatzean, G; eta, gainera,
egin beza Ck, D biderkatzean, F, eta
egin bitzate C, D zenbakiek, F biderka-
tzean, H, K, hurrenez hurren.

Bada, argi dago ezen E, F, G eta A,
H, K, B etengabe proportzionalak direla
Ck Drekin duen arrazoian [VIII, 11 eta
12]. Eta, A, H, K, B etengabe propor-
tzionalak direnez, eta Ak B neurtzen
duenez, orduan H ere neurtzen du
[VIII, 7]. Baina, A Hrekiko nolako,
halako da C Drekiko; orduan, Ck D

neurtzen du [VII, 20. def.].
Baina, orain, neur beza Ck D.
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Nik diot ezen Ak ere neurtzen duela B.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, antzeko eran frogatuko genuke A, H, K, B

etengabe proportzionalak direla Ck Drekin duen arrazoian. Eta Ck D neurtzen
duenez, eta C Drekiko den bezalakoa denez A Hrekiko, orduan Ak H neurtzen du
[VII, 20. def.]; hortaz, Ak B ere neurtzen du.

Q. E. D.

16. PROPOSIZIOA

Zenbaki karratu batek zenbaki karratu bat neurtzen ez badu, aldeak ere ez
du aldea neurtuko; eta, aldeak aldea neurtzen ez badu, karratuak ere ez du
karratua neurtuko.

Izan bitez A, B zenbaki karratuak, eta
izan bitez C, D horien aldeak; eta ez beza
neur Ak B.

Nik diot ezen Ck ere ez duela D neur-
tzen.

Bada, Ck D neurtzen badu, Ak ere
neurtuko du B [VIII, 14]. Baina Ak ez du B
neurtzen; beraz, Ck ere ez du D neurtuko.

Baina, ez beza neur Ck D.
Nik diot ezen Ak ere ez duela B neur-

tuko.
Bada, Ak B neurtzen badu, Ck ere D neurtuko du [VIII, 14]. Baina Ck ez du D

neurtzen; beraz, Ak ere ez du B neurtuko.
Q. E. D.

17. PROPOSIZIOA

Zenbaki kubiko batek zenbaki kubiko bat neurtzen ez badu, aldeak ere ez
du aldea neurtuko; eta, aldeak aldea neurtzen ez badu, kuboak ere ez du kuboa
neurtuko.

Bada, ez beza neur A zenbaki kubikoak B zenbaki kubikoa, eta izan bedi C

Aren aldea, eta D Brena.
Nik diot ezen Ck ere ez duela D neurtuko.

Bada, Ck D neurtzen badu, Ak ere B neurtuko du [VIII, 15]. Baina Ak ez du B
neurtzen; beraz, Ck ere ez du D neurtuko.

Baina, ez beza neur Ck D.
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Nik diot ezen Ak ere ez duela B neurtuko.
Bada, Ak B neurtzen badu, Ck ere D neurtuko du [VIII, 15]. Baina Ck ez du D

neurtzen; beraz, Ak ere ez du B neurtuko.
Q. E. D.

18. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki lau antzekoren artean batezbesteko proportzionala den zenbaki
bat dago; eta zenbaki lauak zenbaki lauarekin du aldeak dagokion aldearekin
duenaren arrazoi bikoiztua.

Izan bitez A, B bi zenbaki lau antzeko, eta izan bitez C, D zenbakiak Aren
aldeak, eta E, F zenbakiak Brenak.

Eta, zenbaki lau antzekoak aldeak proportzionalak dituztenak direnez [VII,
21. def.], orduan, C Drekiko nolako, halako da E Frekiko.

Bada, nik diot ezen A, B zenbakien artean badagoela batezbesteko propor-
tzionala den zenbaki bat, eta Ak Brekin du Ck Erekin edo Dk Frekin duenaren arra-
zoi bikoiztua; hau da, aldeak dagokion aldearekin duenarena.

Eta, C Drekiko den bezalakoa denez E Frekiko, orduan, txandaketaz, C Erekiko
nolako, halako da D Frekiko [VII, 13].

Baina, A zenbaki lau bat denez, eta C, D horren aldeak, orduan Dk, C bider-
katzean, A egin du. Arrazoi beragatik, Ek ere, F biderkatzean, B egin du.

Orain, egin beza Dk, E biderkatzean, G. Eta, Dk, C biderkatzean, A egin due-
nez, eta, E biderkatzean, G egin duenez, orduan, C Erekiko nolako, halako da A

Grekiko [VII, 17]. Baina, C Erekiko nolako, halako da D Frekiko; orduan, D Frekiko
nolako, halako da A ere Grekiko.

Bestalde, Ek, D biderkatzean, G egin duenez, eta, F biderkatzean, B egin due-
nez, orduan, D Frekiko nolako, halako da G Brekiko [VII, 17]. Baina frogatu da
ezen D Frekiko den bezalakoa dela ere A Grekiko; orduan, A Grekiko nolako,
halako da G ere Brekiko. Beraz, A, G, B etengabe proportzionalak dira.

Beraz, A, B zenbakien artean badago batezbesteko proportzionala den zen-
baki bat.

Nik diot, orain, ezen Ak Brekin duela aldeak dagokion aldearekin duenaren
arrazoi bikoiztua; hau da, Ck Erekin edo Dk Frekin duenarena.
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Izan ere, A, G, B etengabe proportzionalak direnez, Ak Brekin du Grekin due-
naren arrazoi bikoiztua [V, 9. def.]. Eta, A Grekiko nolako, halako da C Erekiko,
eta D Frekiko.

Ondorioz, Ak Brekin du Ck Erekin edo Dk Frekin duenaren arrazoi bikoiztua.
Q. E. D.

19. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki solido antzekoren artean batezbesteko proportzionalak diren bi
zenbaki tartekatzen dira; eta zenbaki solidoak zenbaki solido antzekoarekin du
aldeak dagokion aldearekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Izan bitez A, B bi zenbaki solido antzeko, eta izan bitez C, D, E zenbakiak Aren
aldeak, eta F, G, H zenbakiak Brenak.

Eta, solido antzekoak aldeak proportzionalak dituztenak direnez [VII, 21.
def.], orduan, C Drekiko nolako, halako da F Grekiko, eta, D Erekiko nolako,
halako da G Hrekiko.

Nik diot ezen A, Bren artean tartekatzen direla batezbesteko proportzionalak
diren bi zenbaki, eta Ak Brekin duela Ck Frekin, eta Dk Grekin, eta, gainera, Ek Hre-
kin, dutenaren arrazoi hirukoiztua.

Bada, egin beza Ck, D biderkatzean, K, eta egin beza Fk, G biderkatzean, L.
Eta C, D zenbakiek F, G zenbakien arrazoi bera dutenez, eta C, D zenbakien

biderkadura K denez, eta L, aldiz, F, G zenbakien biderkadura denez, orduan K, L
zenbaki lau antzekoak dira [VII, 21. def.]; hortaz, K, L zenbakien artean batez-
besteko proportzionala den zenbaki bat dago [VIII, 18]. Izan bedi M.

Orduan, M zenbakia D, F zenbakien biderkadura da, aurreko teoreman fro-
gatu den bezala [VIII, 18].

Eta Dk, C biderkatzean, K egin duenez, eta, F biderkatzean, M egin duenez,
orduan, C Frekiko nolako, halako da K Mrekiko [VII, 17]. Baina, K Mrekiko nolako,
halako da M Lrekiko. Beraz, K, M, L etengabe proportzionalak dira Ck Frekin duen
arrazoian.
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Gainera, C Drekiko den bezalakoa denez F Grekiko, orduan, txandaketaz, C

Frekiko nolako, halako da D Grekiko [VII, 13]. Arrazoi beragatik, D Grekiko
nolako, halako da E ere Hrekiko.

Bada, K, M, L etengabe proportzionalak dira Ck Frekin duen arrazoian, eta Dk
Grekin duenean, eta, gainera, Ek Hrekin duenean.

Baina egin bitzate E, H zenbakiek, M biderkatzean, N, O, hurrenez hurren.
Eta, A zenbaki solido bat denez, eta C, D, E horren aldeak, orduan Ek, C, D zen-

bakien biderkadura biderkatzean, A egin du. Baina C, D zenbakien biderkadura
K da; orduan, Ek, K biderkatzean, A egin du. Bada, arrazoi beragatik, Hk ere, L

biderkatzean, B egin du.
Eta Ek, K biderkatzean, A egin duenez, eta, aldiz, M biderkatzean, N egin due-

nez, orduan, K Mrekiko nolako, halako da A Nrekiko [VII, 17]. Baina, K Mrekiko
nolako, halako dira C Frekiko, D Grekiko eta, gainera, E Hrekiko; orduan, C Fre-
kiko, D Grekiko eta E Hrekiko nolako, halako da ere A Nrekiko.

Bestalde, E, H zenbakiek, M biderkatzean, N, O egin dituztenez, hurrenez
hurren, orduan, E Hrekiko nolako, halako da N Orekiko [VII, 18]. Baina, E Hrekiko
nolako, halako dira C Frekiko eta D Grekiko; beraz, C Frekiko, D Grekiko eta E Hre-
kiko nolako, halako dira ere A Nrekiko eta N Orekiko.

Hk, berriz, M biderkatzean, O egin duenez, eta, aldiz, L biderkatzean, B egin
duenez, orduan, M Lrekiko nolako, halako da O Brekiko [VII, 17]. Baina, M Lre-
kiko nolako, halako dira C Frekiko, D Grekiko eta E Hrekiko. Beraz, C Frekiko, D

Grekiko eta E Hrekiko nolako, halako dira ez soilik O Brekiko, baita A Nrekiko eta
N Orekiko ere.

Hortaz, A, N, O, B etengabe proportzionalak dira aipatu aldeen arra-
zoietan.

Nik diot, halaber, ezen Ak Brekin duela aldeak dagokion aldearekin duena-
ren arrazoi hirukoiztua; hau da, C zenbakiak Frekin duen arrazoiarena, edo Dk
Grekin duenarena, eta, gainera, Ek Hrekin duenarena.

Bada, A, N, O, B lau zenbaki etengabe proportzional direnez, Ak Brekin
du Ak Nrekin duenaren arrazoi hirukoiztua [V, 10. def.]. Baina frogatu da
ezen, A Nrekiko den bezalakoak direla C Frekiko, D Grekiko eta, gainera,
E Hrekiko.

Ondorioz, Ak ere Brekin du aldeak dagokion aldearekin duenaren arrazoi
hirukoiztua; hau da, C zenbakiak Frekin duen arrazoiarena, eta Dk Grekin due-
narena eta, gainera, Ek Hrekin duenarena.

Q. E. D.

20. PROPOSIZIOA

Bi zenbakiren artean batezbesteko proportzionala den zenbaki bat tarteka-
tzen bada, zenbaki horiek zenbaki lau antzekoak izango dira.

Bada, tartekatu bedi batezbesteko proportzionala den zenbaki C bat A, B zen-
bakien artean.

Nik diot ezen A, B zenbaki lau antzekoak direla.
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Har bitez D, E zenbakiak A, C zenba-
kiekin arrazoi bera dutenetan zenbaki
txikienak [VII, 33]; orduan, Dk A neurtzen
du Ek C neurtzen duen adina aldiz
[VII, 20].

Eta, zenbat aldiz neurtzen duen Dk A,
hainbat unitate egon bitez F zenbakian;
orduan, Fk, D biderkatzean, A egin du;
hortaz, A zenbaki lau bat da, eta D, F

horren aldeak.
Bestalde, D, E zenbakiak C, B zenba-

kien arrazoi bera dutenetan zenbaki txikienak direnez, Dk C neurtzen du Ek B

neurtzen duen adina aldiz [VII, 20].
Baina, zenbat aldiz neurtzen duen Ek B, hainbat unitate egon bitez G zenba-

kian; orduan, Ek B neurtzen du Gren unitateen arabera; hortaz, Gk, E biderka-
tzean, B egin du. Beraz, B zenbaki lau bat da, eta E, G horren aldeak. Hortaz, A,
B zenbaki lauak dira.

Nik diot, gainera, ezen antzekoak direla.
Bada, Fk, D biderkatzean, A egin duenez, eta, E biderkatzean, C egin duenez,

orduan, D Erekiko nolako, halako da A Crekiko, hau da, C Brekiko231 [VII, 17].
Bestalde, Ek, F, G biderkatzean, C, B egin dituenez, hurrenez hurren, orduan,

F Grekiko nolako, halako da C Brekiko [VII, 17]. Baina, C Brekiko nolako, halako
da D Erekiko; hortaz, D Erekiko nolako, halako da F ere Grekiko. Eta, txandaketaz,
D Frekiko nolako, halako da E Grekiko [VIII, 13].

Ondorioz, A, B zenbaki lau antzekoak dira, horien aldeak proportzionalak
direlako.

Q. E. D.

21. PROPOSIZIOA

Bi zenbakiren artean batezbesteko proportzionalak diren bi zenbaki tarteka-
tzen badira, zenbakiak zenbaki solido antzekoak dira.

Bada, tartekatu bitez batezbesteko proportzionalak diren C, D bi zenbaki A, B
zenbakien artean.

Nik diot ezen A, B zenbaki solido antzekoak direla.
Bada, har bitez E, F, G hiru zenbaki, A, C, D zenbakien arrazoi bera dutenetan

txikienak [VII, 33 edo VIII, 2]; orduan, E, G horien muturrak elkarrekiko lehenak
dira [VIII, 3].

Eta, E, G zenbakien artean batezbesteko proportzionala den F zenbaki bat tar-
tekatu denez, E, G zenbaki lau antzekoak dira [VIII, 20].
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Bada, izan bitez H, K zenbakiak Eren aldeak, eta L, M zenbakiak Grenak.
Beraz, aurreko teorematik argi dago ezen E, F, G etengabe proportzionalak

direla Hk Lrekin duen arrazoian, eta Kk Mrekin duenean.
Eta, E, F, G zenbakiak A, C, D zenbakien arrazoi bera dutenetan txikienak dire-

nez, eta E, F, G zenbakien kopurua A, C, D zenbakien kopuruaren berdina denez,
orduan, berdintasunez, E Grekiko nolako, halako da A Drekiko [VII, 14].

Baina E, G lehenak dira, eta lehenak txikienak ere badira [VII, 21], eta txikie-
nek horien arrazoi bera dutenak neurtzen dituzte batak besteek adina aldiz, han-
dienak handiena eta txikienak txikiena, hau da, aurrekariak aurrekaria eta atze-
kariak atzekaria [VII, 20]; orduan, Ek A neurtzen du Gk D neurtzen duen adina
aldiz.

Baina, zenbat aldiz neurtzen duen Ek A, hainbat unitate egon bitez N zenba-
kian. Orduan, Nk, E biderkatzean, A egin du. Baina E zenbakia H, K zenbakien
biderkadura da; beraz, Nk, H, K zenbakien biderkadura biderkatzean, A egin du.
Hortaz, A zenbaki solido bat da, eta H, K, N horren aldeak.

Bestalde, E, F, G zenbakiak C, D, B zenbakien arrazoi bera dutenetan txikienak
direnez, Ek C neurtzen du Gk B neurtzen duen adina aldiz.

Baina, zenbat aldiz neurtzen duen Ek C, hainbat unitate egon bitez O zenba-
kian. Orduan, Gk B neurtzen du Oren unitateen arabera; beraz, Ok, G biderka-
tzean, B egin du. Baina G zenbakia L, M zenbakien biderkadura da; orduan, Ok,
L, M zenbakien biderkadura biderkatzean, B egin du. Beraz, B zenbaki solido bat
da, eta L, M, O horren aldeak; hortaz, A, B solidoak dira.

Nik diot ezen antzekoak ere badirela.
Bada, N, O zenbakiek, E biderkatzean, A, C egin dituztenez, orduan, N Orekiko

nolako, halako da A Crekiko, hau da, E Frekiko [VII, 18]. Baina, E Frekiko nolako,
halako da H Lrekiko, eta K Mrekiko; beraz, H Lrekiko nolako, halako da K Mrekiko,
baita N Orekiko ere.

Baina H, K, N zenbakiak Aren aldeak dira, eta O, L, M, aldiz, Bren aldeak.
Ondorioz, A, B zenbaki solido antzekoak dira.

Q. E. D.
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22. PROPOSIZIOA

Hiru zenbaki etengabe proportzionalak badira eta lehenengoa karratua bada,
hirugarrena ere karratua izango da.

Izan bitez A, B, C hiru zenbaki eten-
gabe proportzional, eta izan bedi lehe-
nengoa, A, karratua.

Nik diot ezen C hirugarrena ere karra-
tua dela.

Bada, A, C zenbakien artean batez-
besteko proportzionala den B zenbaki bat
dagoenez, A, C zenbaki lau antzekoak
dira [VIII, 20]. Baina A karratua da.

Ondorioz, C ere karratua da.
Q. E. D.

23. PROPOSIZIOA

Lau zenbaki etengabe proportzionalak badira eta lehenengoa kubikoa bada,
laugarrena ere kubikoa izango da.

Izan bitez A, B, C, D lau zenbaki eten-
gabe proportzional, eta izan bedi A kubi-
koa.

Nik diot ezen D ere kubikoa dela.
Bada, A, D zenbakien artean batez-

besteko proportzionalak diren B, C bi
zenbaki daudenez, A, D zenbaki solido
antzekoak dira [VIII, 21]. Baina A kubi-
koa da.

Ondorioz, D ere kubikoa da.
Q. E. D.

24. PROPOSIZIOA

Bi zenbakik elkarrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia badute, eta lehenengoa karratua bada, bigarrena ere karratua izango da.

Bada, izan bezate A, B bi zenbakiek elkarrekin C zenbaki karratuak D zenbaki
karratuarekin duen arrazoia, eta izan bedi A karratua.

Nik diot ezen B ere karratua dela.
Bada, C, D karratuak direnez, C, D zenbaki lau antzekoak dira. Hortaz, batez-

besteko proportzionala den zenbaki bat tartekatzen da C, D zenbakien artean
[VIII, 18].
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Eta, C Drekiko nolako, halako da A Brekiko; beraz, A, B zenbakien artean ere
tartekatzen da batezbesteko proportzionala den zenbaki bat [VIII, 8]. Baina A

karratua da.
Ondorioz, B ere karratua da [VIII, 22].

Q. E. D.

25. PROPOSIZIOA

Bi zenbakik elkarrekin zenbaki kubiko batek zenbaki kubiko batekin duen
arrazoia badute, eta lehenengoa kubikoa bada, bigarrena ere kubikoa izango da.

Bada, izan bezate A, B bi zenbakiek elkarrekin C zenbaki kubikoak D zenbaki
kubikoarekin duen arrazoia, eta izan bedi A kubikoa.

Nik diot ezen B ere kubikoa dela.
Bada, C, D kubikoak direnez, C, D zenbaki solido antzekoak dira; orduan,

batezbesteko proportzionalak diren bi zenbaki tartekatzen dira C, D zenbakien
artean [VIII, 19].

Baina, zenbat zenbaki tartekatzen diren C, D zenbakien artean proportzio
jarraituan, hainbat tartekatuko dira ere horien arrazoi bera dutenen artean [VIII,
8]; hortaz, A, B zenbakien artean ere tartekatzen dira batezbesteko proportzio-
nalak diren bi zenbaki. Tartekatu bitez E, F.

Bada, A, E, F, B zenbakiak etengabe proportzionalak direnez, eta A kubikoa
denez, orduan B ere kubikoa da [VIII, 23].

Q. E. D.
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26. PROPOSIZIOA

Zenbaki lau antzekoek zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia dute elkarrekin.

Izan bitez A, B bi zenbaki lau antzeko.
Nik diot ezen Ak Brekin duela zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin

duen arrazoia.

Bada, A, B zenbaki lau antzekoak direnez, batezbesteko proportzionala den
zenbaki bat tartekatzen da A, B zenbakien artean [VIII, 18].

Tartekatu bedi eta izan bedi C; eta har bitez D, E, F zenbakiak A, C, B zenba-
kien arrazoi bera dutenetan zenbaki txikienak [VII, 33 edo VIII, 2]; orduan,
horien D, F muturrak karratuak dira [VIII, 2, por.].

Eta, D Frekiko den bezalakoa denez A Brekiko, eta D, F karratuak direnez,
orduan Ak Brekin du zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen 
arrazoia.

Q. E. D.

27. PROPOSIZIOA

Zenbaki solido antzekoek zenbaki kubiko batek zenbaki kubiko batekin
duen arrazoia dute elkarrekin.

Izan bitez A, B zenbaki solido antzekoak.
Nik diot ezen Ak Brekin duela zenbaki kubiko batek zenbaki kubiko batekin

duen arrazoia.
Bada, A, B zenbaki solido antzekoak direnez, batezbesteko proportzionalak

diren bi zenbaki tartekatzen dira A, B zenbakien artean [VIII, 19].
Tartekatu bitez C, D, eta har bitez E, F, G, H zenbakiak A, C, D, B zenbakien

arrazoi bera dutenetan zenbaki txikienak, eta horien kopuru berdinean [VII, 33
edo VIII, 2]; orduan, E, H horien muturrak kubikoak dira [VIII, 2, por.]. Baina,
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E Hrekiko nolako, halako da A Brekiko; orduan, Ak ere Brekin du zenbaki kubiko
batek zenbaki kubiko batekin duen arrazoia.

Q. E. D.232

EUKLIDES: ELEMENTUAK356

232 Al-Nairizik Heron aipatu zuen azkeneko oharra proposizio honi dagokio. Bertan,
Heron aipatu zuen bi proposizio hauen egiletzat:

1. Bi zenbakik elkarrekin karratu batek karratu batekin duen arrazoia badute, zen-
bakiak zenbaki lau antzekoak dira.

2. Bi zenbakik elkarrekin kubo batek kubo batekin duen arrazoia badute, zenba-
kiak zenbaki solido antzekoak dira.

Proposizio horiek VIII, 26. eta 27. proposizioen elkarrekikoak dira, hurrenez hurren. (H)
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PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki lau antzekok, elkar biderkatzean, zenbakiren bat egiten badute,
biderkadura karratua izango da.

Izan bitez A, B bi zenbaki lau antzeko, eta egin beza Ak, B biderkatzean, C.
Nik diot ezen C karratua dela.
Bada, egin beza Ak, bere burua biderkatzean, D. Orduan, D karratua da.

Bada, Ak, bere burua biderkatzean, D egin duenez, eta, B biderkatzean, C egin
duenez, orduan, A Brekiko nolako, halako da D Crekiko [VII, 17].

Eta, A, B zenbaki lau antzekoak direnez, batezbesteko proportzionala den
zenbaki bat tartekatzen da A, B zenbakien artean [VIII, 18].

Baina, bi zenbakiren artean zenbakiak proportzio jarraituan tartekatzen
badira, zenbat tartekatzen diren horien artean, hainbat tartekatuko dira arrazoi
bera dutenen artean [VIII, 8]; hortaz, D, C zenbakien artean ere tartekatzen da
batezbesteko proportzionala den zenbaki bat.

Baina D karratua da.
Ondorioz, C ere karratua da [VIII, 22].

Q. E. D.
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2. PROPOSIZIOA

Bi zenbakik, elkar biderkatzean, zenbaki karratu bat egiten badute, zenbaki
lau antzekoak dira.

Izan bitez A, B bi zenbakiak, eta egin beza Ak, B biderkatzean, C zenbaki
karratua.

Nik diot ezen A, B zenbaki lau antzekoak direla.
Bada, egin beza Ak, bere burua biderkatzean, D; orduan, D karratua da.

Eta, Ak, bere burua biderkatzean, D egin duenez, eta, B biderkatzean, C egin
duenez, orduan, A Brekiko nolako, halako da D Crekiko [VII, 17].

Eta, D karratua denez, eta C ere karratua denez, orduan D, C zenbaki lau
antzekoak dira.

Beraz, batezbesteko proportzionala den zenbaki bat tartekatzen da D, C zen-
bakien artean [VIII, 18]. Baina, D Crekiko nolako, halako da A Brekiko; hortaz, A,
B zenbakien artean ere tartekatzen da batezbesteko proportzionala den zenbaki
bat [VIII, 8].

Baina, bi zenbakiren artean batezbesteko proportzionala den zenbaki bat
tartekatzen bada, zenbakiak lau antzekoak dira [VIII, 20].

Ondorioz, A, B zenbaki lau antzekoak dira.
Q. E. D.

3. PROPOSIZIOA

Zenbaki kubiko batek, bere burua biderkatzean, zenbakiren bat egiten badu,
biderkadura kubikoa izango da.

Egin beza, bada, A zenbakiak, bere burua biderkatzean, B.
Nik diot ezen B kubikoa dela.
Bada, har bedi C, Aren aldea, eta egin beza Ck, bere burua biderkatzean, D.

Orduan, argi dago Ck, D biderkatzean, A egin duela.
Eta Ck, bere burua biderkatzean, D egin duenez, Ck D neurtzen du bere uni-

tateen arabera. Baina, gainera, unitateak ere C neurtzen du horren unitateen ara-
bera; hortaz, unitatea Crekiko nolako, halako da C Drekiko [VII, 20. def.].
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Bestalde, Ck, D biderkatzean, A egin duenez, Dk A

neurtzen du Cren unitateen arabera. Baina unitateak ere
C neurtzen du horren unitateen arabera; beraz, unitatea
Crekiko nolako, halako da D Arekiko. Eta, unitatea Cre-
kiko nolako, halako da C Drekiko; orduan, unitatea Cre-
kiko nolako, halako da C ere Drekiko, eta D Arekiko.
Hortaz, unitatearen eta A zenbakiaren artean batezbes-
teko proportzionalak diren C, D bi zenbaki tartekatu dira
proportzio jarraituan.

Era berean, Ak, bere burua biderkatzean, B egin due-
nez, Ak B neurtzen du bere unitateen arabera. Baina unitateak ere A neurtzen du
horren unitateen arabera; orduan, unitatea Arekiko nolako, halako da A Brekiko
[VII, 20. def.].

Eta unitatearen eta A zenbakiaren artean batezbesteko proportzionalak diren
bi zenbaki tartekatu dira; hortaz, A, B zenbakien artean ere tartekatuko dira
batezbesteko proportzionalak diren bi zenbaki [VIII, 8].

Baina, bi zenbakiren artean batezbesteko proportzionalak diren bi zenbaki
tartekatzen badira, eta lehenengoa kubikoa bada, bigarrena ere kubikoa izango
da [VIII, 23]. Baina A kubikoa da.

Ondorioz, B ere kubikoa da.
Q. E. D.

4. PROPOSIZIOA

Zenbaki kubiko batek, zenbaki kubiko bat biderkatzean, zenbakiren bat egi-
ten badu, biderkadura kubikoa izango da.

Bada, egin beza A zenbaki kubiko
batek, B zenbaki kubiko bat biderka-
tzean, C.

Nik diot ezen C kubikoa dela.
Bada, egin beza Ak, bere burua bider-

katzean, D; orduan, D kubikoa da [IX, 3].
Eta, Ak, bere burua biderkatzean, D

egin duenez, eta, B biderkatzean, C egin
duenez, orduan, A Brekiko nolako,
halako da D Crekiko [VII, 17]. Baina, A, B
zenbaki kubikoak direnez, A, B zenbaki
solido antzekoak dira. Hortaz, A, B zenbakien artean batezbesteko proportzio-
nalak diren bi zenbaki tartekatzen dira [VIII, 19]; hortaz, D, C zenbakien artean
ere tartekatuko dira batezbesteko proportzionalak diren bi zenbaki [VIII, 8].
Baina D kubikoa da.

Ondorioz, C ere kubikoa da [VIII, 23].
Q. E. D.
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5. PROPOSIZIOA

Zenbaki kubiko batek, zenbakiren bat biderkatzean, zenbaki kubiko bat egi-
ten badu, zenbaki biderkatua ere kubikoa izango da.

Bada, egin beza A zenbaki kubikoak, B zenbaki bat biderkatzean, C zenbaki
kubikoa.

Nik diot ezen B kubikoa dela.
Bada, egin beza Ak, bere burua bider-

katzean, D; orduan, D kubikoa da [IX, 3].
Eta, Ak, bere burua biderkatzean, D

egin duenez, eta, B biderkatzean, C egin
duenez, orduan, A Brekiko nolako,
halako da D Crekiko [VII, 17].

Baina, D, C kubikoak direnez, zenbaki
solido antzekoak dira. Hortaz, batezbes-
teko proportzionalak diren bi zenbaki
tartekatzen dira D, C zenbakien artean
[VIII, 19]. Baina, D Crekiko nolako, halako da A Brekiko; orduan, A, B zenbakien
artean ere tartekatzen dira batezbesteko proportzionalak diren bi zenbaki
[VIII, 8]. Baina A kubikoa da.

Ondorioz, B ere kubikoa da [VIII, 23].
Q. E. D.

6. PROPOSIZIOA

Zenbaki batek, bere burua biderkatzean, zenbaki kubiko bat egiten badu,
bera ere kubikoa izango da.

Bada, egin beza A zenbakiak, bere burua biderkatzean, B zenbaki kubikoa.
Nik diot ezen A ere kubikoa dela.
Bada, egin beza Ak, B biderkatzean, C. Bada, Ak,

bere burua biderkatzean, B egin duenez, eta, B

biderkatzean, C egin duenez, orduan C kubikoa da.
Eta Ak, bere burua biderkatzean, B egin duenez,

Ak B neurtzen du bere unitateen arabera. Baina uni-
tateak ere A neurtzen du horren unitateen arabera.
Orduan, unitatea Arekiko nolako, halako da A Bre-
kiko [VII, 20. def.].

Baina, Ak, B biderkatzean, C egin duenez, Bk C neurtzen du Aren unitateen
arabera. Baina unitateak ere A neurtzen du horren unitateen arabera. Hortaz,
unitatea Arekiko nolako, halako da B Crekiko [VII, 20. def.].

Baina, unitatea Arekiko nolako, halako da A Brekiko; orduan, A Brekiko
nolako, halako da B Crekiko.

Eta, B, C kubikoak direnez, zenbaki solido antzekoak dira. Hortaz, batezbes-
teko proportzionalak diren bi zenbaki daude B, C zenbakien artean [VIII, 19].
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Baina, B Crekiko nolako, halako da A Brekiko. Beraz, batezbesteko propor-
tzionalak diren bi zenbaki daude A, B zenbakien artean [VIII, 8]. Baina B kubikoa
da.

Ondorioz, A ere kubikoa da [cf. VIII, 23].
Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Zenbaki konposatu batek, zenbaki bat biderkatzean, zenbakiren bat egiten
badu, biderkadura solidoa izango da.

Egin beza, bada, A zenbaki konposatuak, B zenbaki bat biderkatzean, C.
Nik diot ezen C solidoa dela.
Bada, A konposatua denez, zenbaki-

ren batek neurtua izango da [VII, 13.
def.]. Izan bedi Dk neurtua; eta, zenbat
aldiz neurtzen duen Dk A, hainbat unitate
egon bitez E zenbakian.

Hain zuzen, Dk A neurtzen duenez
Eren unitateen arabera, Ek, D biderka-
tzean, A egin du [VII, 15. def.]. Baina, Ak,
B biderkatzean, C egin duenez, eta A zen-
bakia D, E zenbakien biderkadura denez,
orduan D, E zenbakien biderkadurak, B

biderkatzean, C egin du.
Ondorioz, C solidoa da, eta D, E, B dira horren aldeak.

Q. E. D.

8. PROPOSIZIOA

Unitate batetik hasita, nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira,
unitatetik hasita hirugarrena karratua izango da, baita bateko tartea uzten duten
guztiak ere; eta laugarrena kubikoa izango da, baita biko tartea uzten duten guz-
tiak ere; eta zazpigarrena aldi berean kubikoa eta karratua izango da, baita bos-
teko tartea uzten duten guztiak ere233.

Izan bitez A, B, C, D, E, F nahi adina zenbaki etengabe proportzional unitate
batetik hasitakoak.

Nik diot ezen B, unitatetik hasita hirugarrena, karratua dela, baita bateko tar-
tea uzten duten guztiak ere; eta C, laugarrena, kubikoa da, baita biko tartea uzten
duten guztiak ere; eta F, zazpigarrena, aldi berean kubikoa eta karratua dela,
baita bosteko tartea uzten duten guztiak ere.
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Bada, unitatea Arekiko den bezala-
koa denez A Brekiko, unitateak A zenba-
kia neurtzen du Ak B neurtzen duen
adina aldiz [VII, 20. def.]. Baina unita-
teak A neurtzen du horren unitateen
arabera; orduan, Ak ere B neurtzen du
Aren unitateen arabera. Beraz, Ak, bere
burua biderkatzean, B egin du; hortaz, B
karratua da.

Baina, B, C, D etengabe proportzionalak direnez, eta B karratua denez, orduan
D ere karratua da [VIII, 22]. Arrazoi beragatik, F ere karratua da. Antzeko eran
frogatuko genuke bateko tartea uzten duten guztiak ere karratuak direla.

Nik diot, gainera, ezen C, unitatetik hasita laugarrena, kubikoa dela, baita
biko tartea uzten duten guztiak ere.

Bada, unitatea Arekiko den bezalakoa denez B Crekiko, unitateak A zenbakia
neurtzen du Bk C neurtzen duen adina aldiz. Baina unitateak A zenbakia neur-
tzen du Aren unitateen arabera; orduan, Bk C neurtzen du Aren unitateen ara-
bera. Hortaz, Ak, B biderkatzean, C egin du. Eta, hain zuzen, Ak, bere burua
biderkatzean, B egin duenez, eta, B biderkatzean, C egin duenez, orduan C kubi-
koa da.

Baina, C, D, E, F etengabe proportzionalak direnez, eta C kubikoa denez,
orduan F ere kubikoa da [VIII, 23]. Baina karratua ere badela frogatu da; hortaz,
unitatetik hasita zazpigarrena kubikoa eta karratua da.

Antzeko eran frogatuko genuke bosteko tartea uzten duten guztiak kubikoak
eta karratuak direla.

Q. E. D.

9. PROPOSIZIOA

Unitate batetik hasita, nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira,
eta unitatearen hurrengo zenbakia karratua bada, gainerako guztiak ere karra-
tuak izango dira; eta, unitatearen hurrengo zenbakia kubikoa bada, gainerako
guztiak ere kubikoak izango dira.

Izan bitez A, B, C, D, E, F nahi adina zenbaki
etengabe proportzional unitate batetik hasita-
koak, eta izan bedi A, unitatearen hurrengoa,
karratua.

Nik diot ezen gainerako guztiak ere karra-
tuak izango direla.

Frogatu da, hain zuzen, B, unitatetik hasita
hirugarrena, karratua dela, baita bateko tartea
uzten duten guztiak ere [IX, 8].

Nik diot ezen gainerako guztiak ere karra-
tuak direla.

Bada, A, B, C etengabe proportzionalak dire-
nez, eta A karratua denez, orduan C ere karratua
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da [VIII, 22]. Bestalde, B, C, D etengabe proportzionalak direnez, eta B karratua
denez, orduan D ere karratua da [VIII, 22]. Antzeko eran frogatuko genuke gai-
nerako guztiak karratuak direla.

Baina, orain, izan bedi A kubikoa.
Nik diot ezen gainerako guztiak ere kubikoak direla.
Frogatu da, hain zuzen, C, unitatetik hasita laugarrena, kubikoa dela, baita

biko tartea uzten duten guztiak ere [IX, 8].
Nik diot ezen gainerako guztiak ere kubikoak direla.
Izan ere, unitatea Arekiko den bezalakoa denez A Brekiko, unitateak A neur-

tzen du Ak B neurtzen duen adina aldiz. Baina unitateak A neurtzen du horren
unitateen arabera; orduan, Ak B neurtzen du bere unitateen arabera; bada, Ak,
bere burua biderkatzean, B egin du.

Eta A kubikoa da. Baina, zenbaki kubiko batek, bere burua biderkatzean,
zenbakiren bat egiten badu, biderkadura kubikoa da [IX, 3]; hortaz, B kubikoa
da.

Baina, A, B, C, D lau zenbakiak etengabe proportzionalak direnez, eta A kubi-
koa denez, orduan D kubikoa da [VIII, 23]. Beraz, arrazoi beragatik, E ere kubi-
koa da, eta, antzeko eran, gainerako guztiak ere kubikoak dira.

Q. E. D.

10. PROPOSIZIOA

Unitate batetik hasita, nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira,
eta unitatearen hurrengoa karratua ez bada, beste ezein zenbaki ere ez da karra-
tua izango, unitatetik hasita hirugarrena eta bateko tartea uzten duten guztiak
izan ezik. Eta, unitatearen hurrengoa kubikoa ez bada, beste ezein zenbaki ere
ez da kubikoa izango, unitatetik hasita laugarrena eta biko tartea uzten duten
guztiak izan ezik.

Izan bitez A, B, C, D, E, F nahi adina
zenbaki etengabe proportzional unitate
batetik hasitakoak, eta ez bedi izan A,
unitatearen hurrengoa, karratua.

Nik diot ezen beste ezein zenbaki ere
ez dela karratua izango, unitatetik hasita
hirugarrena []234 izan ezik.

Bada, ahal bada, izan bedi C karratua.
Baina B ere karratua da [IX, 8]; orduan, B,
C zenbakiek elkarrekin dute zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia.

Eta, B Crekiko nolako, halako da A

Brekiko; orduan, A, B zenbakiek elkarre-
kin dute zenbaki karratu batek zenbaki
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karratu batekin duen arrazoia; hortaz, A, B zenbaki lau antzekoak dira235

[VIII, 26, elkarrekikoa]. Baina B karratua da; beraz, A ere karratua da; eta hori
hipotesiaren kontrakoa da. Hortaz, C ez da karratua.

Antzeko eran frogatuko genuke beste ezein zenbaki ere ez dela karratua, uni-
tatetik hasita hirugarrena eta bateko tartea uzten dutenak izan ezik.

Baina, orain, ez bedi izan A kubikoa.
Nik diot ezen beste ezein zenbaki ere ez dela kubikoa izango, unitatetik

hasita laugarrena eta biko tartea uzten dutenak izan ezik.
Bada, ahal bada, izan bedi D kubikoa.
Baina C ere kubikoa da, unitatetik hasita laugarrena baita [IX, 8]. Eta, C Dre-

kiko nolako, halako da B Crekiko; orduan, Bk Crekin du kubo batek kubo batekin
duen arrazoia. Baina C kubikoa da; orduan, B ere kubikoa da [VIII, 25].

Eta, unitatea Arekiko den bezalakoa denez A Brekiko, eta unitateak A neurtzen
duenez horren unitateen arabera, orduan Ak B neurtzen du bere unitateen ara-
bera. Hortaz, Ak, bere burua biderkatzean, B zenbaki kubikoa egin du.

Baina, zenbaki batek, bere burua biderkatzean, zenbaki kubiko bat egiten
badu, bera ere kubikoa izango da [IX, 6]. Orduan, A ere kubikoa da; eta hori
hipotesiaren kontrakoa da. Hortaz, D ez da kubikoa.

Antzeko eran frogatuko genuke beste ezein zenbaki ere ez dela kubikoa, uni-
tatetik hasita laugarrena eta biko tartea uzten dutenak izan ezik.

Q. E. D.

11. PROPOSIZIOA

Unitate batetik hasita, nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira,
txikienak handiena neurtzen du zenbaki proportzionalen artean dauden zenba-
kietako baten arabera.

Izan bitez B, C, D, E nahi adina zen-
baki etengabe proportzional A unitatetik
hasitakoak.

Nik diot ezen B zenbakiak, B, C, D, E

zenbakietako txikienak, E neurtzen duela
C, D zenbakietako baten arabera.

Hain zuzen, A unitatea Brekiko den
bezalakoa denez D Erekiko, A unitateak B
zenbakia neurtzen du Dk E neurtzen duen
adina aldiz; bada, txandaketaz, A unita-
teak D neurtzen du Bk E neurtzen duen
adina aldiz [VII, 15].

EUKLIDES: ELEMENTUAK364

235 Heibergek dio “hortaz, A, B zenbaki lau antzekoak dira” hitzak, agian, faltsuak
direla, errazagoa delako VIII, 24. proposizioa erabiltzea VIII, 26. proposizioaren elkarreki-
koa baino, eta VIII, 24. proposizioa erabiltzea bat letorke VIII, 25. proposizioa erabiltzea-
rekin bigarren zatian. (H)
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Baina A unitateak D neurtzen du horren unitateen arabera; orduan, Bk ere E

neurtzen du Dren unitateen arabera; hortaz, B txikienak E handiena neurtzen du
zenbaki proportzionalen artean dauden zenbakietako baten arabera.

Porisma
Eta argi dago ezen, zer leku duen zenbaki neurtzaileak unitatetik hasita, leku

bera duela zenbakiak, zeinaren arabera neurtzen duen, neurtutako zenbakitik
hasita eta aurreko zenbakiaren noranzkoan.

Q. E. D.

12. PROPOSIZIOA

Unitate batetik hasita, nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira,
zer zenbaki lehenek neurtua den azkena, zenbaki berek neurtua izango da uni-
tatearen hurrengoa ere.

Izan bitez A, B, C, D nahi adina zenbaki etengabe proportzional unitate bate-
tik hasitakoak.

Nik diot ezen, zer zenbaki lehenek neurtua den D, zenbaki berek neurtua
izango dela A.

Bada, izan bedi D zenbakia E zenbaki lehenen batek neurtua.
Nik diot ezen Ek A neurtzen duela.

Bada, demagun ez duela neurtzen; baina E lehena da, eta zenbaki lehen oro
lehena da neurtzen ez duen zenbakiarekiko [VII, 29]; orduan, E, A elkarrekiko
lehenak dira.

Eta, Ek D neurtzen duenez, neur beza Fren unitateen arabera; orduan, Ek, F

biderkatzean, D egin du.
Eta, aldi berean, Ak D neurtzen duenez Cren unitateen arabera [IX, 11 eta

por.], Ak, C biderkatzean, D egin du. Baina, hain zuzen, Ek ere, F biderkatzean, D
egin du; orduan, A, C zenbakien biderkadura E, F zenbakien biderkaduraren ber-
dina da. Hortaz, A Erekiko nolako, halako da F Crekiko [VII, 19]. Baina A, E lehe-
nak dira, eta lehenak txikienak ere badira [VII, 21], eta txikienek arrazoi bera
dutenak neurtzen dituzte batak besteek adina aldiz, aurrekariak aurrekaria eta
atzekariak atzekaria [VII, 20]; orduan, Ek C neurtzen du.
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Neur beza Gren arabera; orduan, Ek, G biderkatzean, C egin du. Baina, gai-
nera, aurreko proposizioagatik, Ak ere, B biderkatzean, C egin du [IX, 11 eta por.].
Hortaz, A, B zenbakien biderkadura E, G zenbakien biderkaduraren berdina da.
Beraz, A Erekiko nolako, halako da G Brekiko [VII, 19]. Baina A, E lehenak dira,
eta lehenak txikienak ere badira [VII, 21], eta txikienek beren arrazoi bera dute-
nak neurtzen dituzte batak besteek adina aldiz, aurrekariak aurrekaria eta atze-
kariak atzekaria [VII, 20]; hortaz, Ek B neurtzen du.

Neur beza Hren arabera; orduan, Ek, H biderkatzean, B egin du. Baina, gai-
nera, Ak ere, bere burua biderkatzean, B egin du [IX, 8]; hortaz, E, H zenbakien
biderkadura Aren karratuaren berdina da. Beraz, E Arekiko nolako, halako da A

Hrekiko [VII, 19]. Baina A, E lehenak dira, eta lehenak txikienak ere badira [VII,
21], eta txikienek arrazoi bera dutenak neurtzen dituzte batak besteek adina
aldiz, aurrekariak aurrekaria eta atzekariak atzekaria [VII, 20]; bada, Ek A neur-
tzen du aurrekariak aurrekaria bezala. Baina, beste aldetik, ez du neurtzen; eta
hori ezinezkoa da.

Orduan, E, A ez dira elkarrekiko lehenak. Beraz, elkarrekiko konposatuak
dira. Baina elkarrekiko konposatuak zenbaki batek neurtuak dira [VII, 14. def.].
Baina, E lehena dela suposatu denez, eta lehena ez denez bere burua ez den
beste zenbaki batek neurtua, orduan Ek A, E neurtzen ditu; hortaz, Ek A neurtzen
du.

Baina D ere neurtzen du; orduan, Ek A, D neurtzen ditu236.
Antzeko eran frogatuko genuke, zer zenbaki lehenek neurtua den D, zenbaki

berek neurtua izango dela A.
Q. E. D.

13. PROPOSIZIOA

Unitate batetik hasita, nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira,
eta unitatearen hurrengoa lehena bada, handiena ez da beste ezein zenbakik
neurtua izango, zenbaki proportzionalen artean daudenek izan ezik.

Izan bitez A, B, C, D nahi adina zenbaki etengabe proportzional unitate bate-
tik hasitakoak, eta izan bedi A, unitatearen hurrengoa, lehena.

EUKLIDES: ELEMENTUAK366

236 Heibergek dio “Baina D ere neurtzen du; orduan, Ek A, D neurtzen ditu” hitzak ez
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Nik diot ezen D, horietako handiena, ez dela beste ezein zenbakik neurtua
izango A, B, C zenbakiek izan ezik.

Bada, ahal balitz, izan bedi Ek neurtua, eta ez bedi izan E zenbakia A, B, C

zenbakietako bat bera ere.
Argi dago, hortaz, E ez dela lehena. Zeren E lehena bada eta D neurtzen badu,

orduan A ere neurtuko baitu [IX, 12]; baina hori lehena da, zenbaki bera ez bada
ere; eta hori ezinezkoa da. Orduan, E ez da lehena. Beraz, konposatua da.

Baina zenbaki konposatu oro da zenbaki lehenen batek neurtua [VII, 31];
hortaz, E zenbaki lehenen batek neurtua da.

Nik diot, orain, ezen ez dela beste ezein zenbaki lehenek neurtua izango, Ak
izan ezik.

Bada, E beste batek neurtua bada eta Ek D neurtzen badu, beste horrek ere D
neurtuko du [IX, 12]; hortaz, A ere neurtuko du [IX, 12]; baina hori lehena da,
zenbaki bera ez bada ere; eta hori ezinezkoa da. Hortaz, Ak E neurtzen du.

Eta, Ek D neurtzen duenez, neur beza Fren arabera.
Nik diot ezen F ez dela A, B, C zenbakietako bat bera ere.
Zeren F zenbakia A, B, C zenbakietako bat bada eta D neurtzen badu Eren ara-

bera, orduan A, B, C zenbakietako batek D neurtuko baitu Eren arabera. Baina A,
B, C zenbakietako batek D neurtzen du A, B, C zenbakietako baten arabera
[IX, 11]; orduan, E zenbakia A, B, C zenbakietako bat da; eta hori hipotesiaren
kontrakoa da.

Hortaz, F ez da A, B, C zenbakietako bat bera ere.
Antzeko eran frogatuko genuke, orain, F Ak neurtua dela, berriro frogatuz

ezen F lehena ez dela.
Zeren, baldin bada eta D neurtzen badu, A ere neurtuko baitu [IX, 12]; baina

hori lehena da, zenbaki bera ez bada ere; eta hori ezinezkoa da; hortaz, F ez da
lehena. Beraz, konposatua da.

Baina zenbaki konposatu oro da zenbaki lehenen batek neurtua [VII, 31];
beraz, F zenbaki lehenen batek neurtua da.

Nik diot ezen, orain, ez dela izango beste ezein zenbaki lehenek neurtua, Ak
izan ezik.

Bada, beste lehen batek F neurtzen badu, eta Fk D neurtzen badu, orduan
beste horrek D ere neurtuko du; hortaz, A ere neurtuko du [IX, 12]; baina hori
lehena da, zenbaki bera ez bada ere; eta hori ezinezkoa da. Bada, Ak F neur-
tzen du.

Baina, Ek D neurtzen duenez Fren arabera, Ek, F biderkatzean, D egin du.
Baina Ak, C biderkatzean, D egin du [IX, 11]; orduan, A, C zenbakien biderkadura
E, F zenbakien biderkaduraren berdina da. Beraz, proportzioan, A Erekiko nolako,
halako da F Crekiko [VII, 19]. Baina Ak E neurtzen du; orduan, Fk ere C neurtzen
du.

Neur beza Gren arabera. Antzeko eran frogatuko genuke G ez dela A, B zen-
bakietako bat bera ere, eta Ak neurtua dela.

Eta, Fk C neurtzen duenez Gren arabera, Fk, G biderkatzean, C egin du. Baina
Ak ere, B biderkatzean, C egin du [IX, 11]; orduan, A, B zenbakien biderkadura F,
G zenbakien biderkaduraren berdina da. Beraz, proportzioan, A Frekiko nolako,
halako da G Brekiko [VII, 19]. Baina Ak F neurtzen du; orduan, Gk ere B neurtzen
du.
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Neur beza Hren arabera. Antzeko eran frogatuko genuke H ez dela A bera.
Eta, Gk B neurtzen duenez Hren arabera, Gk, H biderkatzean, B egin du. Baina

Ak ere, bere burua biderkatzean, B egin du [IX, 8]; orduan, H, G zenbakien bider-
kadura Aren karratuaren berdina da. Beraz, H Arekiko nolako, halako da A Gre-
kiko [VII, 19]. Baina Ak G neurtzen du; beraz, Hk ere A neurtzen du; baina hori
lehena da, zenbaki bera ez bada ere; eta hori ezinezkoa da.

Ondorioz, D, handiena, ez da beste ezein zenbakik neurtua izango A, B, C

zenbakiek izan ezik.
Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Zenbaki bat zenbaki lehenek neurtutako txikiena bada, ez da beste ezein
zenbaki lehenek neurtua izango, hasieran neurtzen zutenek izan ezik237.

Bada, izan bedi A zenbakia B, C, D zenbaki lehenek neurtutako zenbaki txi-
kiena.

Nik diot ezen A ez dela beste ezein zenbaki lehenek neurtua izango, B, C, D
zenbakiek izan ezik.

Bada, ahal bada, izan bedi E zenbaki lehenak neurtua, eta ez bedi izan E zen-
bakia B, C, D zenbakietako bat bera ere.

Baina, Ek A neurtzen duenez, neur beza Fren arabera; orduan, Ek, F biderka-
tzean, A egin du.

Eta A zenbakia B, C, D zenbakiek neurtua da. Baina, bi zenbakik, elkar bider-
katzean, zenbakiren bat egiten badute, eta zenbaki lehenen batek haien bider-
kadura neurtzen badu, hasierako bat ere neurtuko du [VII, 30]; orduan, B, C, D

zenbakiek E, F zenbakietako bat neurtuko dute.
Baina ez dute E neurtuko; E lehena delako eta ez delako B, C, D zenbakietako

bat bera ere. Orduan F neurtuko dute, A baino txikiagoa dena; eta hori ezinez-
koa da; zeren B, C, D zenbakiek neurtutako txikiena A dela suposatu baita.

Ondorioz, ezein zenbaki lehenek ere ez du A neurtzen, B, C, D zenbakiek
izan ezik.

Q. E. D.
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15. PROPOSIZIOA

Hiru zenbaki etengabe proportzional beren arrazoi bera dutenetan txikienak
badira, horietako edozein bi, batera harturik, lehenak dira gainerakoarekiko.

Izan bitez A, B, C, hiru zenbaki etengabe proportzional, beren arrazoi bera
dutenetan txikienak.

Nik diot ezen A, B, C zenbakietako edozein bi, batera harturik, lehenak direla
gainerakoarekiko, hots, A, B zenbakiak Crekiko, B, C zenbakiak Arekiko eta A, C

zenbakiak Brekiko ere.
Har bitez, bada, DE, EF zenbakiak, A,

B, C zenbakien arrazoi bera dutenetan
txikienak [VIII, 2].

Argi dago ezen DEk, bere burua bider-
katzean, A egin duela, eta, aldiz, EF bider-
katzean, B egin duela, eta, gainera, EFk,
bere burua biderkatzean, C egin duela
[VIII, 2].

Eta DE, EF txikienak direnez, elkarrekiko lehenak dira [VII, 22]. Baina, bi zen-
baki elkarrekiko lehenak badira, horien batura ere lehena izango da bietako
bakoitzarekiko [VII, 28]; orduan, DF ere lehena da DE, EF zenbakietako bakoitza-
rekiko.

Baina, hain zuzen, DE ere lehena da EFrekiko; orduan, DF, DE lehenak dira
EFrekiko. Baina, bi zenbaki lehenak badira zenbaki batekiko, horien biderkadura
ere lehena da gainerakoarekiko [VII, 24]; hortaz, FD, DE zenbakien biderkadura
lehena da EFrekiko; hortaz, FD, DE zenbakien biderkadura lehena da EFren karra-
tuarekiko [VII, 25].

Baina FD, DE zenbakien biderkadura DEren karratua gehi DE, EF zenbakien
biderkaduraren berdina da [II, 3]; orduan, DEren karratua, DE, EF zenbakien bider-
kadurarekin batera, lehena da EFren karratuarekiko. Baina DEren karratua A da,
eta DE, EF zenbakien biderkadura, aldiz, B da eta EFren karratua C da; hortaz, A, B,
batera harturik, lehenak dira Crekiko.

Antzeko eran frogatuko genuke B, C, batera harturik, lehenak direla Arekiko.
Nik diot, gainera, ezen A, C ere, batera harturik, lehenak direla Brekiko.
Bada, DF lehena denez DE, EF zenbakietako bakoitzarekiko, DFren karratua ere

lehena da DE, EF zenbakien biderkadurarekiko [VII, 24, 25].
Baina DE, EF zenbakien karratuak gehi DE, EF zenbakien biderkaduraren bikoi-

tza DFren karratuaren berdinak dira [II, 4]; hortaz, DE, EF zenbakien karratuak eta
DE, EF zenbakien biderkaduraren bikoitza lehenak dira DE, EF zenbakien biderka-
durarekiko.

Bereizketaz, DE, EF zenbakien karratuak eta DE, EF zenbakien biderkadura
lehenak dira DE, EF zenbakien biderkadurarekiko. Bada, bereizketaz ere, DE, EF

zenbakien karratuak lehenak dira DE, EF zenbakien biderkadurarekiko.
Baina DEren karratua A da, eta DE, EF zenbakien biderkadura, aldiz, B da eta

EFren karratua C da.
Ondorioz, A, C, batera harturik, lehenak dira Brekiko.

Q. E. D.
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16. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki elkarrekiko lehenak badira, bigarrena ez da izango beste ezein
zenbakirekiko lehenengoa bigarrenarekiko den bezala.

Izan bitez A, B bi zenbaki elkarrekiko lehenak.
Nik diot ezen B ez dela izango beste batekiko A Brekiko den bezala.
Bada, ahal balitz, izan bedi B Crekiko A Brekiko den

bezalakoa.
Baina A, B lehenak dira, eta lehenak txikienak ere

badira [VII, 21], eta zenbaki txikienek arrazoi bera dute-
nak neurtzen dituzte batak besteek adina aldiz, aurre-
kariak aurrekaria eta atzekariak atzekaria [VII, 20];
orduan, Ak B neurtzen du aurrekariak aurrekaria bezala.

Baina bere burua ere neurtzen du; orduan, Ak elka-
rrekiko lehenak diren A, B neurtzen ditu; eta hori absurdoa da.

Ondorioz, B ez da izango Crekiko A Brekiko den bezala.
Q. E. D.

17. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira, eta horien muturrak
elkarrekiko lehenak badira, azkena ez da izango beste ezein zenbakirekiko
lehena bigarrenarekiko den bezala.

Izan bitez A, B, C, D nahi adina zenbaki etengabe proportzional, eta izan bitez
A, D muturrak elkarrekiko lehenak.

Nik diot ezen D ez dela izango beste ezein zenbakirekiko A Brekiko den
bezala.

Bada, ahal balitz, izan bedi D Erekiko
A Brekiko den bezalakoa; orduan, txanda-
ketaz, A Drekiko nolako, halako da B Ere-
kiko [VII, 13].

Baina A, D lehenak dira, eta lehenak
txikienak ere badira [VII, 21], eta txikie-
nek arrazoi bera dutenak neurtzen
dituzte batak besteek adina aldiz, aurre-
kariak aurrekaria eta atzekariak atzekaria
[VII, 20]. Orduan, Ak B neurtzen du.
Baina, A Brekiko nolako, halako da B Cre-
kiko. Orduan, Bk C ere neurtzen du; hortaz, Ak C ere neurtzen du.

Eta, B Crekiko den bezalakoa denez C Drekiko, eta Bk C neurtzen duenez,
orduan Ck D ere neurtzen du. Baina Ak C neurtzen zuen; hortaz, Ak D ere neur-
tzen du. Baina bere burua ere neurtzen du; orduan, Ak elkarrekiko lehenak diren
A, D neurtzen ditu; eta hori ezinezkoa da.

Ondorioz, D ez da izango beste ezein zenbakirekiko A Brekiko den bezala.
Q. E. D.
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18. PROPOSIZIOA

Bi zenbaki emanik, aztertu ea posiblea den hirugarren proportzional bat aur-
kitzea.

Izan bitez A, B emandako bi zenbakiak, eta izan bedi aztertzekoa ea posible
den aurkitzea horien hirugarren proportzional bat.

Bada, A, B edo elkarrekiko lehenak dira, edo ez. Baina, elkarrekiko lehenak
badira, frogatu da ezinezkoa dela horien hirugarren proportzional bat aurkitzea
[IX, 16].

Baina, orain, ez bitez izan A, B elkarrekiko lehenak, eta egin beza Bk, bere
burua biderkatzean, C. Orduan, Ak C neurtzen du edo ez du neurtzen.

Lehendabizi, neur beza Dren arabera; orduan, Ak, D biderkatzean, C egin du.
Baina, hain zuzen, Bk ere, bere burua biderkatzean, C egin du; hortaz, A, D zen-
bakien biderkadura Bren karratuaren berdina da. Bada, A Brekiko nolako, halako
da B Drekiko [VII, 19]; hortaz, A, B zenbakien hirugarren zenbaki proportzionala
aurkitu da: D.

Baina, orain, ez beza neur Ak C.
Nik diot ezen ezinezkoa dela aurkitzea A, B zenbakien hirugarren zenbaki

proportzional bat.
Bada, ahal balitz, aurki bedi D hirugarren zenbaki proportzionala. Orduan,

A, D zenbakien biderkadura Bren karratuaren berdina da. Baina Bren karratua C

da; beraz, A, D zenbakien biderkadura Cren berdina da. Hortaz, Ak, D biderka-
tzean, C egin du; hortaz, Ak C neurtzen du Dren arabera. Baina suposatu da ez
duela neurtzen; eta hori absurdoa da.

Ondorioz, Ak C neurtzen ez duenean ezinezkoa da A, B zenbakien hirugarren
zenbaki proportzional bat aurkitzea.

Q. E. D.

19. PROPOSIZIOA

Hiru zenbaki emanik, aztertu noiz aurki daitekeen horien laugarren propor-
tzional bat.

Izan bitez A, B, C emandako hiru zenbakiak, eta izan bedi aztertzekoa ea noiz
aurki daitekeen horien laugarren proportzional bat.

Bada, edo ez dira etengabe proportzionalak eta horien muturrak elkarrekiko
lehenak dira; edo etengabe proportzionalak dira eta horien muturrak ez dira
elkarrekiko lehenak; edo ez dira etengabe proportzionalak eta horien muturrak
ere ez dira elkarrekiko lehenak; edo etengabe proportzionalak dira eta horien
muturrak elkarrekiko lehenak dira.
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Hain zuzen, A, B, C etengabe proportzionalak badira eta A, C horien muturrak
elkarrekiko lehenak badira, frogatu da ezinezkoa dela horien laugarren zenbaki
proportzional bat aurkitzea [IX, 17].

{Ez bitez izan, orain, A, B, C etengabe proportzionalak, aldi berean horien
muturrak elkarrekiko lehenak izanik.

Nik diot ezen, kasu honetan ere, ezinezkoa dela horien laugarren propor-
tzional bat aurkitzea.

Bada, ahal balitz, aurki bedi D zenbakia halako moldez non A Brekiko den
bezalakoa den C Drekiko; eta gerta bedi, B Crekiko den bezalakoa izatea D Ere-
kiko. Eta, A Brekiko den bezalakoa denez C Drekiko, eta, B Crekiko den bezala-
koa denez D Erekiko, orduan, berdintasunez, A Crekiko nolako, halako da C Ere-
kiko [VII, 14].

Baina A, C lehenak dira, eta lehenak txikienak ere badira [VII, 21], eta txikie-
nek arrazoi bera dutenak neurtzen dituzte batak besteek adina aldiz, aurrekariak
aurrekaria eta atzekariak atzekaria [VII, 20]. Orduan, Ak C neurtzen du, aurreka-
riak aurrekaria bezala.

Baina bere burua ere neurtzen du; orduan, Ak elkarrekiko lehenak diren A, C
neurtzen ditu; eta hori ezinezkoa da.

Bada, ezinezkoa da aurkitzea A, B, C zenbakien laugarren proportzional
bat.}238

Orain, izan bitez A, B, C etengabe proportzionalak, baina ez bitez izan horien
A, C muturrak elkarrekiko lehenak.

Nik diot ezen posiblea dela horien laugarren proportzional bat aurkitzea.
Bada, egin beza Bk, C biderkatzean, D; orduan, Ak edo D neurtzen du edo ez

du neurtzen.
Lehendabizi, neur beza Eren arabera; orduan, Ak, E biderkatzean, D egin du.

Baina, hain zuzen, Bk ere, C biderkatzean, D egin du; orduan, A, E zenbakien
biderkadura B, C zenbakien biderkaduraren berdina da. Beraz, proportzioan, A

Brekiko nolako, halako da C Erekiko [VII, 19]; hortaz, A, B, C zenbakien laugarren
proportzionala, E, aurkitu da.

Baina, orain, ez beza neur Ak D.
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238 Giltzen artean dagoen frogabide ez da zuzena (Heath, 409-11. orr.). Hain zuzen, a,
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Nik diot ezen ezinezkoa dela A, B, C zenbakien laugarren zenbaki propor-
tzional bat aurkitzea.

Bada, ahal balitz, aurki bedi E; orduan, A, E zenbakien biderkadura B, C zen-
bakien biderkaduraren berdina da [VII, 19]. Baina B, C zenbakien biderkadura D
da; beraz, A, E zenbakien biderkadura Dren berdina da. Hortaz, Ak, E biderka-
tzean, D egin du; orduan, Ak D neurtzen du Eren arabera; hortaz Ak D neurtzen
du. Baina, halaber, ez du neurtzen; eta hori absurdoa da.

Bada, ezinezkoa da A, B, C zenbakien laugarren zenbaki proportzional bat
aurkitzea Ak D neurtzen ez duenean.

Baina, orain, ez bitez izan A, B, C etengabe proportzionalak, ezta horien
muturrak elkarrekiko lehenak ere.

Eta egin beza Bk, C biderkatzean, D.
Antzeko eran frogatuko litzateke, Ak D neurtzen badu, posiblea dela aurki-

tzea horien laugarren proportzional bat, baina, neurtzen ez badu, ezinezkoa
dela239.

Q. E. D.

20. PROPOSIZIOA

Zenbaki lehenak gehiago dira zenbaki lehenen edozein kopuru proposatu
baino240.

Izan bitez A, B, C proposaturiko zenbaki lehenak.
Nik diot ezen zenbaki lehenak A, B, C baino gehiago direla.
Bada, har bedi A B, C zenbakiek neurtutako zenbaki txikiena, eta izan bedi

DE; eta erants bekio DEri DF unitatea.
Orduan, EF edo lehena da, edo ez da.
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239 a, b, c zenbakien laugarren proportzionala aurkitzeko, Euklidesek lau kasu hartzen
ditu:

1. a, b, c ez dira etengabe proportzionalak eta a, c elkarrekiko lehenak dira.
2. a, b, c etengabe proportzionalak dira eta a, c ez dira elkarrekiko lehenak.
3. a, b, c ez dira etengabe proportzionalak eta a, c ez dira elkarrekiko lehenak.
4. a, b, c etengabe proportzionalak dira eta a, c elkarrekiko lehenak dira.

4. kasua da IX, 17. proposizioan aztertu zena. 1. kasuaren frogabide, esan bezala, ez da
zuzena. 2. kasua da osorik frogatzen den bakarra. 3. kasua aurrekoaren antzera frogatzen
dela aipatzen da. (H)

240 Proposizio garrantzitsu honek dio infinitu zenbaki lehen daudela. (H)

A

B

C

D

G

E F



Izan bedi lehena, lehendabizi; orduan, A, B, C, EF zenbaki lehenak aurkitu
dira, A, B, C baino gehiago direnak.

Baina, orain, ez bedi izan EF lehena; orduan, zenbaki lehenen batek neurtua
da [VII, 31]. Izan bedi G zenbaki lehenak neurtua.

Nik diot ezen G ez dela A, B, C zenbakietako bat bera ere.
Bada, ahal balitz, izan bedi horrela.
Baina A, B, C zenbakiek DE neurtzen dute; orduan, Gk ere DE neurtuko du.

Baina EF ere neurtzen du. Eta Gk, zenbaki bat izanik, gainerako DF unitatea ere
neurtuko du; eta hori absurdoa da.

Beraz, G ez da A, B, C zenbakietako bat bera ere. Eta suposatu da lehena dela.
Ondorioz, A, B, C, G zenbaki lehenak aurkitu dira, A, B, C zenbakien kopuru pro-
posatua baino gehiago direnak.

Q. E. D.

21. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki bikoiti batzen badira, guztizkoa bikoitia da.

Batu bitez, bada, AB, BC, CD, DE nahi adina zenbaki bikoiti.
Nik diot ezen AE guztizkoa bikoitia dela.

Bada, AB, BC, CD, DE zenbakietako bakoitza bikoitia denez, bakoitzak erdi bat
dauka [VII, 6. def.]; hortaz, AE guztizkoak ere erdi bat dauka. Baina zenbaki
bikoiti bat da bi zati berdinetan zatitzen dena [VII, 6. def.].

Ondorioz, AE bikoitia da.
Q. E. D.241

22. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki bakoiti batzen badira, eta horien kopurua bikoitia bada,
guztizkoa bikoitia izango da.

Batu bitez, bada, AB, BC, CD, DE nahi adina zenbaki bakoiti, kopuru bikoitian.
Nik diot ezen AE guztizkoa bikoitia dela.
Bada, AB, BC, CD, DE zenbakietako bakoitza bakoitia denez, bakoitzari unitate

bat kentzen bazaio, orduan gainerakoetako bakoitza bikoitia izango da [VII, 7.
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241 Proposizio honetan eta hurrengoetan, IX, 34. proposizioa barne, zenbait teorema
ditugu zenbaki bakoiti, bikoiti, “aldi bikoitiko bikoiti” eta “aldi bikoitiko bakoitiei” buruz.
(H)
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def.]; hortaz, horien batura ere bikoitia da [IX, 21]. Baina unitateen kopurua ere
bikoitia da.

Ondorioz, AE guztizkoa bikoitia da [IX, 21].
Q. E. D.

23. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki bakoiti batzen badira, eta horien kopurua bakoitia bada,
guztizkoa ere bakoitia izango da.

Batu bitez, bada, AB, BC, CD nahi adina zenbaki bakoiti, zeinen kopurua
bakoitia den.

Nik diot ezen AD guztizkoa ere bakoitia izango dela.
Ken bekio CDri DE unitatea; orduan, CE hon-

darra bikoitia da [VII, 7. def.]. Baina CA ere bikoi-
tia da [IX, 22]; hortaz, AE guztizkoa ere bikoitia
da [IX, 21].

Baina DE unitate bat da.
Ondorioz, AD bakoitia da [VII, 7. def.].

Q. E. D.

24. PROPOSIZIOA

Zenbaki bikoiti bati zenbaki bikoiti bat kentzen bazaio, hondarra bikoitia
izango da.

Ken bekio, bada, AB zenbaki bikoitiari BC zenbaki bikoitia.
Nik diot ezen CA hondarra bikoitia dela.
Bada, AB bikoitia denez, erdi bat dauka

[VII, 6. def.]. Arrazoi beragatik, BCk ere erdi bat
dauka; hortaz, [CA] hondarrak [ere erdi bat
dauka. Ondorioz]242, AC bikoitia da.

Q. E. D.

25. PROPOSIZIOA

Zenbaki bikoiti bati zenbaki bakoiti bat kentzen bazaio, hondarra bakoitia
izango da.

Ken bekio, bada, AB zenbaki bikoitiari BC zenbaki bakoitia.
Nik diot ezen CA hondarra bakoitia dela.
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242 Gaztelaniazko, ingelesezko eta frantsesezko bertsioetan testua kortxeteen artean
agertzen da; orain arte kortxeteen arteko testuak oin-oharretan idatzi ditut, baina kasu
honetan esaldia herren geratuko litzateke.
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Ken bekio BCri CD unitatea; orduan, DB bikoi-
tia da [VII, 7. def.]. Baina AB ere bikoitia da; hor-
taz, AD hondarra bikoitia da [IX, 24]. Baina CD

unitate bat da.
Ondorioz, CA bakoitia da [VII, 7. def.].

Q. E. D.

26. PROPOSIZIOA

Zenbaki bakoiti bati zenbaki bakoiti bat kentzen bazaio, hondarra bikoitia
izango da.

Ken bekio, bada, AB zenbaki bakoitiari BC zenbaki bakoitia.
Nik diot ezen CA hondarra bikoitia dela.
Bada, AB bakoitia denez, ken bekio BD unita-

tea; orduan, AD hondarra bikoitia da [VII, 7.
def.]. Arrazoi beragatik, CD ere bikoitia da [VII,
7. def.]; hortaz, CA hondarra ere bikoitia da
[IX, 24].

Q. E. D.

27. PROPOSIZIOA

Zenbaki bakoiti bati zenbaki bikoiti bat kentzen bazaio, hondarra bakoitia
izango da.

Ken bekio, bada, AB zenbaki bakoitiari BC zenbaki bikoitia.
Nik diot ezen CA hondarra bakoitia dela.
Bada, ken bekio AD unitatea; orduan, DB

bikoitia da [VII, 7. def.]. Baina BC ere bikoitia da;
orduan, CD hondarra bikoitia da [IX, 24].

Ondorioz, CA bakoitia da [VII, 7. def.].
Q. E. D.

28. PROPOSIZIOA

Zenbaki bakoiti batek, zenbaki bikoiti bat biderkatzean, zenbakiren bat egi-
ten badu, biderkadura bikoitia izango da.

Egin beza, bada, A zenbaki bakoitiak, B zen-
baki bikoitia biderkatzean, C.

Nik diot ezen C bikoitia dela.
Bada, Ak, B biderkatzean, C egin duenez, C

zenbakia Aren unitate adina zenbakiz konposa-
tzen da, Bren berdinak direnak [VII, 15. def.].
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Baina B bikoitia da; orduan C zenbaki bikoitiz konposatzen da. Baina, nahi adina
zenbaki bikoiti batzen badira, guztizkoa bikoitia da [IX, 21].

Ondorioz, C bikoitia da.
Q. E. D.

29. PROPOSIZIOA

Zenbaki bakoiti batek, zenbaki bakoiti bat biderkatzean, zenbakiren bat egi-
ten badu, biderkadura bakoitia izango da.

Egin beza, bada, A zenbaki bakoitiak, B zenbaki bakoitia biderkatzean, C.
Nik diot ezen C bakoitia dela.
Bada, Ak, B biderkatzean, C egin duenez, C

zenbakia Aren unitate adina zenbakiz konposa-
tzen da, Bren berdinak direnak [VII, 15. def.].
Baina, A, B zenbakietako bakoitza bakoitia da;
hortaz, C zenbaki bakoitiz konposatzen da,
horien kopurua bakoitia izanik; hortaz, C bakoi-
tia da [IX, 23].

Q. E. D.

30. PROPOSIZIOA

Zenbaki bakoiti batek zenbaki bikoiti bat neurtzen badu, horren erdia ere
neurtuko du.

Neur beza, bada, A zenbaki bakoitiak B zenbaki bikoitia.
Nik diot ezen horren erdia ere neurtuko duela.
Bada, Ak B neurtzen duenez, neur beza Cren arabera.
Nik diot ezen C ez dela bakoitia.
Bada, ahal balitz, izan bedi horrela. Eta, Ak B

neurtzen duenez Cren arabera, Ak, C biderka-
tzean, B egin du. Beraz, B zenbaki bakoitiz kon-
posatzen da, horien kopurua bakoitia izanik.
Hortaz, B bakoitia da [IX, 23]; eta hori absurdoa
da, bikoitia dela suposatu delako. Orduan, C ez
da bakoitia; beraz, C bikoitia da.

Hortaz, Ak B neurtzen du aldi-kopuru bikoitian. Horregatik, horren erdia ere
neurtuko du.

Q. E. D.

31. PROPOSIZIOA

Zenbaki bakoiti bat lehena bada zenbakiren batekiko, horren bikoitzarekiko
ere izango da lehena.
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Bada, izan bedi A zenbaki bakoitia lehena B

zenbakiarekiko, eta izan bedi C Bren bikoitza.
Nik diot ezen A lehena dela Crekiko.
Izan ere, elkarrekiko lehenak ez badira, zen-

bakiren batek neurtuko ditu. Neur bitza eta izan
bedi D.

Baina A bakoitia da; orduan, D ere bakoitia
da. Eta, Dk, bakoitia izanik, C neurtzen duenez,
eta C bikoitia denez, orduan Cren erdia ere neur-
tuko du [IX, 30].

Baina Cren erdia B da; orduan, Dk B ere neurtzen du. Baina A ere neurtzen du;
orduan, Dk elkarrekiko lehenak diren A, B neurtzen ditu; eta hori ezinezkoa da.

Hortaz, ezin daiteke A ez izatea lehena Crekiko. Ondorioz, A, C elkarrekiko
lehenak dira.

Q. E. D.

32. PROPOSIZIOA

Diada batetik hasita ondoz ondo bikoiztu diren zenbakietako bakoitza aldi
bikoitiko bikoitia da bakarrik.

Izan bitez B, C, D nahi adina zenbaki, A diada ondoz ondo bikoiztearen emai-
tzak.

Nik diot ezen B, C, D direla aldi bikoitiko bikoitiak bakarrik.
Hain zuzen, argi dago B, C, D zenbakietako

bakoitza aldi bikoitiko bikoitia dela, diada bate-
tik bikoiztuak izan direlako.

Nik diot, halaber, ezen bakarrik direla aldi
bikoitiko bikoitiak.

Jar bedi unitate bat. Bada, unitate batetik
hasita, nahi adina zenbaki etengabe proportzio-
nalak badira, eta A, unitatearen hurrengoa,
lehena bada, A, B, C, D zenbakietako handiena,
D, ez da beste ezeinek neurtua izango A, B, C

zenbakiek izan ezik [IX, 13]. Baina A, B, C zen-
bakietako bakoitza bikoitia da; orduan, D bakarrik da aldi bikoitiko bikoitia [VII,
8. def.].

Antzeko eran frogatuko genuke B, C zenbakietako bakoitza bakarrik dela aldi
bikoitiko bikoitia.

Q. E. D.

33. PROPOSIZIOA

Zenbaki batek bere erdia bakoitia badu, aldi bikoitiko bakoitia da bakarrik.

Bada, izan beza A zenbakiak bere erdia bakoitia.
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Nik diot ezen A aldi bikoitiko bakoitia dela bakarrik.
Hain zuzen, argi dago aldi bikoitiko bakoitia

dela, bere erdiak, bakoitia izanik, aldi-kopuru
bikoitian neurtzen duelako [VII, 9. def.].

Nik diot ezen, gainera, bakarrik dela aldi bikoitiko bakoitia.
Zeren, A aldi bikoitiko bikoitia ere bada, orduan zenbaki bikoiti batek zen-

baki bikoiti baten arabera neurtua izango baita [VII, 8. def.]; hortaz, horren erdia
ere izango da zenbaki bikoiti batek neurtua, bakoitia izanik; eta hori absurdoa
da.

Ondorioz, A bakarrik da aldi bikoitiko bakoitia.
Q. E. D.

34. PROPOSIZIOA

Zenbaki bat diada batetik ondoz ondo bikoiztuetako bat ez bada, eta bere
erdia bakoitia ez badu, aldi bikoitiko bikoitia eta aldi bikoitiko bakoitia da.

Bada, ez bedi izan A diada batetik bikoiztuetako bat, eta ez beza izan bere
erdia bakoitia.

Nik diot ezen A aldi bikoitiko bikoitia eta aldi bikoitiko bakoitia dela.
Hain zuzen, argi dago ezen A aldi

bikoitiko bikoitia dela, bere erdia bakoi-
tia ez duelako [VII, 8. def.].

Nik diot, gainera, ezen aldi bikoitiko bakoitia ere badela.
Bada, A erdibitzen badugu, eta baita horren erdia ere, eta hori ondoz ondo

egiten badugu, zenbaki bakoiti batera helduko gara, zeinak A neurtuko duen
zenbaki bikoiti baten arabera. Zeren, bestela, diada batera helduko baikara eta
A diada batetik bikoiztuetako bat izango baita; baina hori hipotesiaren kontrakoa
da. Hortaz, A aldi bikoitiko bakoitia da.

Baina frogatu da aldi bikoitiko bikoitia ere badela.
Ondorioz, A aldi bikoitiko bikoitia eta aldi bikoitiko bakoitia da243.

Q. E. D.

35. PROPOSIZIOA

Nahi adina zenbaki etengabe proportzionalak badira, eta bigarrenari eta
azkenekoari lehenengoaren berdinak diren zenbakiak kentzen bazaizkie, biga-
rrenaren gehiegitza lehenengoarekiko nolako, halako izango da azkenekoaren
gehiegitza horren aurreko guztiekiko.

Izan bitez A, BC, D, EF nahi adina zenbaki etengabe proportzional A txikiene-
tik hasitakoak, eta ken bekizkie BCri eta EFri BG, FH zenbakiak, bakoitza Aren ber-
dina.
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Nik diot ezen GC Arekiko den bezalakoa dela EH zenbakia A, BC, D zenbakie-
kiko.

Bada, egin bedi FK BCren berdina, eta FL Dren berdina.
Eta, FK BCren berdina denez, eta horren FH zatia BGren berdina denez, orduan

HK hondarra GC hondarraren berdina da.
Baina, EF Drekiko den bezalakoa denez D BCrekiko, eta BC Arekiko, eta bes-

talde D FLren berdina denez eta BC FKren berdina denez, eta A FHren berdina,
orduan, EF FLrekiko nolako, halako da LF FKrekiko, eta FK FHrekiko. Bereizketaz, EL

LFrekiko nolako, halako da LK FKrekiko, eta KH FHrekiko [VII, 11, 13].
Orduan, aurrekarietako bat atzekarietako batekiko nolako, halako dira, hala-

ber, aurrekari guztiak atzekari guztiekiko [VII, 12]; hortaz, KH FHrekiko nolako,
halako dira EL, LK, KH zenbakiak LF, FK, HF zenbakiekiko.

Baina KH CGren berdina da, eta FH, aldiz, Aren berdina da, eta LF, FK, HF zen-
bakiak D, BC, A zenbakien berdinak; beraz, CG Arekiko nolako, halako da EH zen-
bakia D, BC, A zenbakiekiko.

Ondorioz, bigarrenaren gehiegitza lehenengoarekiko nolako, halako da
azkenekoaren gehiegitza horren aurreko guztiekiko244.

Q. E. D.

36. PROPOSIZIOA

Unitate batetik hasita, nahi adina zenbaki proportzio bikoiztuan kokatzen
badira horien guztizkoa lehena izan arte, eta guztizkoak, azkenekoak biderka-
tuaz, zenbakiren bat egiten badu, biderkadura perfektua izango da245.

Bada, koka bitez A, B, C, D nahi adina zenbaki, unitate batetik hasita, pro-
portzio bikoiztuan horien guztizkoa lehena izan arte, eta izan bedi E guztizkoa-
ren berdina, eta egin beza Ek, D biderkatzean, FG.
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244 Hauxe da, agian, proposiziorik interesgarriena aritmetikako liburuetan. Izan ere,
progresio geometriko baten nahi adina gai batzeko metodoa ematen du. Izan bitez a1, a2,
a3,... an, an+1 zenbait gai progresio geometrikoan. Euklidesen proposizioak hauxe froga-
tzen du: (an+1 – a1) : (a1 + a2 + … + an) = (a2 – a1) : a1. (H)

245 1, 2, 22, ..., 2n–1 gaien batura lehena bada eta batura hori azken gaiaz biderkatzen
bada, biderkadura perfektua izango da. Euklidesek eta Teon Izmirkoak lehenengo bi zen-
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Nik diot ezen FG perfektua dela.
Bada, zenbat den A, B, C, D zenbakien

kopurua, har bitez beste hainbat zenbaki
E, HK, L, M proportzio bikoiztuan Etik
hasita; orduan, berdintasunez, A Drekiko
nolako, halako da E Mrekiko [VII, 14].
Bada, E, D zenbakien biderkadura A, M

zenbakien biderkaduraren berdina da
[VII, 19]. Baina E, D zenbakien biderkadura FG da; orduan, A, M zenbakien bider-
kadura ere FG da. Beraz, Ak, M biderkatzean, FG egin du; hortaz, Mk FG neurtzen
du Aren unitateen arabera. Baina A diada bat da; beraz, FG Mren bikoitza da.

Baina M, L, HK, E bata bestearen bikoitzak dira; orduan, E, HK, L, M, FG eten-
gabe proportzionalak dira proportzio bikoiztuan.

Orain, ken bekizkie HK bigarrenari eta FG azkenekoari HN, FO zenbakiak,
bakoitza Eren berdina dena. Orduan, bigarrenaren gehiegitza lehenengoarekiko
nolako, halako da azkenekoaren gehiegitza horren aurreko guztiekiko [IX, 35].
Bada, NK Erekiko nolako, halako da OG zenbakia M, L, KH, E zenbakiekiko. Eta NK

Eren berdina da; orduan, OG ere M, L, HK, E zenbakien berdina da. Baina FO ere
Eren berdina da, eta E zenbakia A, B, C, D zenbakien eta unitatearen berdina.
Bada, FG guztizkoa ere E, HK, L, M zenbakien eta A, B, C, D zenbakien eta unitate-
aren berdina da; eta horiek neurtua da.

Nik diot ezen FG ez dela izango beste ezein zenbakik neurtua, A, B, C, D, E,
HK, L, M zenbakiek eta unitateak izan ezik.

Bada, ahal bada, neur beza P zenbaki batek FG, eta ez bedi izan P zenbakia
A, B, C, D, E, HK, L, M zenbakietako bat bera ere. Eta, zenbat aldiz neurtzen duen
Pk FG, hainbat unitate egon bitez Q zenbakian; orduan, Qk, P biderkatzean, FG

egin du. Baina, hain zuzen, Ek, D biderkatzean, FG egin du; orduan, E Qrekiko
nolako, halako da P Drekiko [VII, 19].

Eta, A, B, C, D etengabe proportzionalak direnez unitate batetik, D ez da
izango beste ezein zenbakik neurtua A, B, C zenbakiek izan ezik [IX, 13].
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baki perfektuak aipatu zituzten: (1 + 2) · 2 = 6 eta (1 + 2 + 22) · 22 = 28. Nikomakok
hurrengo biak eman zituen: (1 + 2 + 22 + 23 + 24) · 24 = 496 eta
(1 + 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) · 26 = 8.128. Janblikok eman zuen bosgarrena:
(1 + 2 + 22 + … + 212) · 212 = 33.550.336. Hurrengoak askoz beranduago, XVI. mendetik
aurrera, aurkitu dira. (P)
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Baina, suposatu da P ez dela A, B, C zenbakietako bat bera ere; hortaz, Pk ez
du D neurtuko. Baina, P Drekiko nolako, halako da E Qrekiko; orduan, Ek ere ez
du Q neurtuko [VII, 20. def.]. Eta E lehena da; baina zenbaki lehen oro lehena da
berak neurtzen ez duen zenbaki ororekiko [VII, 29]. Bada, E, Q elkarrekiko lehe-
nak dira. Baina lehenak txikienak ere badira [VII, 21], eta txikienek arrazoi bera
dutenak neurtzen dituzte batak besteek adina aldiz, aurrekariak aurrekaria eta
atzekariak atzekaria [VII, 20]; baina, E Qrekiko nolako, halako da P Drekiko;
orduan, Ek P neurtzen du Qk D neurtzen duen adina aldiz. Baina D ez da beste
ezein zenbakik neurtua A, B, C zenbakiek izan ezik; beraz, Q zenbakia A, B, C zen-
bakietako bat da. Izen bedi B bera.

Eta, zenbat den B, C, D zenbakien kopurua, har bitez Etik hasita beste hainbat
E, HK, L. Baina, E, HK, L zenbakiek B, C, D zenbakien arrazoi bera dute; orduan,
berdintasunez, B Drekiko nolako, halako da E Lrekiko [VII, 14]. Beraz, B, L zen-
bakien biderkadura D, E zenbakien biderkaduraren berdina da [VII, 19]. Baina D,
E zenbakien biderkadura Q, P zenbakien biderkaduraren berdina da; orduan, Q,
P zenbakien biderkadura B, L zenbakien biderkaduraren berdina da. Beraz, Q Bre-
kiko nolako, halako da L Prekiko [VII, 19]. Baina Q B bera da; orduan, L P bera
da; baina hori ezinezkoa da, P zenbakia kokatutako zenbakietako bat bera ere
ez zela suposatu delako.

Beraz, ezein zenbakik ere ez du FG neurtuko, A, B, C, D, E, HK, L, M zenbakiek
eta unitateak izan ezik.

Eta frogatu da FG zenbakia A, B, C, D, E, HK, L, M zenbakien eta unitatearen ber-
dina dela; eta zenbaki perfektu bat bere zatien berdina dena da [VII, 22. def.].

Ondorioz, FG perfektua da.
Q. E. D.
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DEFINIZIOAK

1. Magnitude elkarrekin neurgarriak deritze neurri berak neurtuak dire-
nei, eta elkarrekin neurtezinak neurri komunik eduki ezin dutenei246.

2. Lerro zuzenak karratuan elkarrekin neurgarriak dira beren karratuak
azalera berak neurtuak direnean, eta karratuan elkarrekin neurtezi-
nak ezinezkoa denean horien karratuek edukitzea azalera bat neurri
komuntzat.

3. Suposizio horiek eginik, frogatzen da zuzenen kopuru infinitua dago-
ela hurrenez hurren neurgarriak eta neurtezinak direnak zuzen jakin
batekin, batzuk luzeran soilik eta beste batzuk karratuan ere. Dei
bekio, orduan, zuzen jakin horri arrazionala, eta horrekin neurgarriak
direnei, bai luzeran eta karratuan bai karratuan soilik, arrazionalak,
eta horrekin neurtezinak direnei irrazionalak247.

246 Neurgarritasunaren oinarrizko bi kontzeptuak agertzen dira definizio honetan:
s¥mmetroq - Ωs¥mmetroq (symmetros - asymmetros) conmensurable-inconmensurable (gazt.)
edo commensurable-incommensurable (ing. eta fran.). UZEIk elkarneurgarri eta elkarneur-
gaitz hitzak eman ditu; Elhuyarrek neurgarri eta neurgaitz / neurtezin eman ditu, Sarasolak
eta Hiztegi Batuak bezala. Nik, ordea, ‘elkarrekin neurgarri’ eta ‘elkarrekin neurtezin’ era-
biliko ditut. Testuinguru honetan beti agertzen dira hiru magnitude, zuzen..., horietako bi
konparatzeko eta hirugarren bat bi horien neurri komun gisa. Nire ustez “elkar” erabiliz
gero, batak bestea neurtzen duela uler liteke; baina ez da hori kasu orokorra. Hirugarrenak
neurtu behar ditu konparatzen direnak, eta hirugarrena ez da zertan izan ez bata ez bestea.

247 Lehendabizi, azpimarratzekoa da ‘arrazional’ (Whtøq, rhetos = adierazgarria) eta
‘irrazional’ (“logoq, alogos = arrazoirik gabe) gaiak erlatiboak direla. Hain zuzen, lehenik
zuzen bat finkatzen dugu; gero, horrekin konparatuz esan dezakegu beste zuzen bat arra-
zionala edo irrazionala den.

Beste aldetik, kontuz hartu behar dira ‘arrazional’ eta ‘irrazional’ gaien esanahiak; izan
ere, Euklidesek erabiltzen dituen bezala, esanahi zabalagoa dute guk gaur egun erabiltzen

ditugunean baino. Adibidez, r zuzen arrazionala bada, ere arrazionala da; baina
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4. Eta dei bekio zuzen jakin horren karratuari arrazionala, eta horrekin
neurgarriak diren azalerei arrazionalak; baina harekin neurtezinak
direnei irrazionalak, eta horiek eratzen dituzten zuzenei irrazionalak,
hau da, azalerak karratuak diren kasuan, aldeei berei, eta beste irudi
lerrozuzen batzuk diren kasuan, horien berdinak diren karratuak era-
tzen dituzten zuzenei248.

PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Bi magnitude desberdin emanik, handienari bere erdia baino handiagoa den
magnitudea kentzen bazaio, eta geratzen denari bere erdia baino handiagoa den
magnitudea, eta horrela ondoz ondo, emandako magnitude txikiena baino txi-
kiagoa izango den magnitude bat geratuko da249.

Izan bitez AB, C bi magnitude desberdin, zeinetatik AB handiena den.
Nik diot ezen ABri bere erdia baino handiagoa den magnitudea kentzen

bazaio, eta gainerakoari bere erdia baino handiagoa den magnitudea, eta horrela
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ez hori bakarrik, ere arrazionala da Euklidesen arabera, m, n osoak eta 

laburtezina eta ez-karratua izanik. (H)
Azkenik, esan behar dut gaztelaniazko bertsioak racionalmente expresable eta no racio-

nalmente expresable ematen dituela, ohiko itzulpenetan ez bezala; ingelesezko bertsioak
rational eta irrational erabilzen ditu; frantsesezkoak, berriz, exprimable eta irrationnel. Nik
nahiago izan dut ohiko itzulpenei jarraitu.

248 Itzulpen askotan ‘erro karratu’ adierazpena erabili dute “horiek (azalerak) eratzen
dituzten zuzenak” esateko. Ez gaztelaniazko bertsioan ez ingelesezkoan, ezta frantsesez-
koan ere, ez dute gai hori sartu, eta nik berdin egin dut. Bestalde, ingelesezko bertsioan
side bakarrik erabili da “azalera baten berdina den karratuaren aldea” laburtzeko; hemen,
gaztelaniazko bertsioari egin diot kasu gehien.

249 Proposizio honen erabilera nagusia XII. liburuan agertzen bada ere, X, 2. proposi-
zioan ere erabiltzen da; beraz, dagokion lekuan dagoela esan daiteke. Beste aldetik,
exhauzio-metodoaren oinarria da. Arkimedesek dio Eudoxo dela metodo horren asma-
tzailea, bereziki, XII, 7, porismaren eta XII, 10. proposizioaren egilea. Arkimedesek dio
(Parabolaren koadratura, hitzaurrea) bigarrena frogatu zuela proposizio honen antzeko
lema baten bidez. Aristotelesek ere egin zuen lema horren aipamena (Fisika VIII, 10, 266b
2; III, 7, 207b 10). (H)
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ondoz ondo, C magnitudea baino txikiagoa izango den magnitude bat geratuko
dela.

Izan ere, C, biderkaturik, AB baino handiagoa izango da noizbait [V, 4. def.].
Biderka bedi eta izan bedi DE AB baino handiagoa den Cren multiploa; zatitu bedi
DE Cren berdinak diren DF, FG, GE zatietan; ken bekio ABri bere erdia baino han-
diagoa den BH, eta AHri bere erdia baino handiagoa den HK, eta horrela ondoz
ondo ABren zatiketak, kopuruan, DEren zatiketen berdinak izan arte.

Izan bitez, bada, AK, KH, HB zatiak, DF, FG, GE zatien berdinak kopuruan.
Baina, DE AB baino handiagoa denez, eta DEri bere erdia baino txikiagoa den

EG kendu zaionez, eta ABri bere erdia baino handiagoa den BH, orduan gainerako
GD magnitudea gainerako HA baino handiagoa da.

Eta, GD HA baino handiagoa denez, eta GDri GF bere erdia kendu zaionez, eta
HAri bere erdia baino handiagoa den HK, orduan gainerako DF gainerako AK baino
handiagoa da.

Baina DF Cren berdina da; beraz, C ere AK baino handiagoa da. Hortaz, AK C

baino txikiagoa da.
Ondorioz, AB magnitudetik emandako C magnitudea baino txikiagoa den AK

magnitudea geratzen da.
Q. E. D.

Antzeko eran frogatuko litzateke teorema kentzen diren zatiak erdiak badira.

2. PROPOSIZIOA

Bi magnitude desberdinetako txikiena handienari etengabe eta txandaka ken-
tzean, gainerakoak inoiz aurrekoa neurtzen ez badu, magnitudeak elkarrekin
neurtezinak izango dira250.

Bada, AB, CD bi magnitude desberdin egonik, eta AB txikiena izanik, txikiena
handienari etengabe eta txandaka kentzean, ez beza inoiz neur gainerakoak
bere aurrekoa.

Nik diot ezen AB, CD magnitudeak elkarrekin neurtezinak direla.
Bada, elkarrekin neurgarriak badira, magnituderen batek neurtuko ditu. Neur

bitza magnitude batek, ahal bada, eta izan bedi E; eta utz beza ABk, FD neurtzean,
bera baino txikiagoa den CF magnitudea, eta utz beza CFk, BG neurtzean, bera
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250 Proposizio honek elkarrekin neurtezinak diren magnitudeen testa ezartzen du, neurri
komun handiena aurkitzeko metodoan oinarrituz (VII, 2). Kasu honetan, algoritmoak buka-
erarik ez badu, hondarrak gero eta txikiagoak egiten dira, neurri komuntzat hartutako edo-
zein magnitude baino txikiagoak; eta magnitudeak elkarrekin neurtezinak izango dira. (H)
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baino txikiagoa den AG, eta horrela ondoz ondo errepika bedi prozesua E baino
txikiagoa den magnitude bat geratu arte. Izan bedi horrela eta gera bedi AG, E

baino txikiagoa dena.
Bada, Ek AB neurtzen duenez eta ABk DF neurtzen duenez, orduan Ek ere FD

neurtuko du. Baina CD magnitude osoa ere neurtzen du; beraz, gainerako CF ere
neurtuko du. Baina CFk BG neurtzen du; orduan, Ek ere BG neurtzen du. Baina AB

osoa ere neurtzen du; hortaz, gainerako AG ere neurtuko du, handienak txikiena;
eta hori ezinezkoa da.

Beraz, ezein magnitudek ez ditu AB, CD magnitudeak neurtuko; hortaz, AB, CD

magnitudeak elkarrekin neurtezinak dira [X, 1. def.].
Ondorioz, bi magnitude desberdinetako..., etab.

3. PROPOSIZIOA

Bi magnitude elkarrekin neurgarri emanik, aurkitu horien neurri komun han-
diena.

Izan bitez AB, CD emandako bi magnitude elkarrekin neurgarriak, zeinetatik
AB txikiena den.

Bada, AB, CD magnitudeen neurri komun handiena aurkitu behar da.

Bada, ABk CD neurtzen du edo ez du neurtzen.
Hain zuzen, neurtzen badu, bere burua ere neurtzen duenez, AB da AB, CD

magnitudeen neurri komun bat da. Eta argi dago handiena ere badela, AB baino
handiagoa den ezein magnitudek ere ez duelako AB neurtuko.

Baina, orain, ez beza neur ABk CD. Eta, txikiena handienari ondoz ondo eten-
gabe kentzean, gainerakoak bere aurrekoa neurtuko du noizbait, AB, CD ez dire-
lako elkarrekin neurtezinak [X, 2]; eta utz beza ABk, ED neurtzean, bera baino txi-
kiagoa den EC, eta utz beza ECk, FB neurtzean, bera baino txikiagoa den AF, eta
neur beza AFk CE.

Hain zuzen, AFk CE neurtzen duenez, eta CEk, aldiz, FB neurtzen duenez,
orduan AFk ere neurtuko du FB. Baina bere burua ere neurtzen du; beraz, AFk AB

osoa ere neurtuko du. Baina ABk DE neurtzen du; orduan, AFk ere neurtuko du ED.
Baina CE ere neurtzen du; beraz, CD osoa ere neurtzen du. Hortaz, AF magnitu-
dea AB, CD magnitudeen neurri komun bat da.

Nik diot, orain, ezen handiena ere badela.
Bada, ez bada, AF baino handiagoa den magnitude bat egongo da, zeinak AB,

CD neurtuko dituen. Izan bedi G. Bada, Gk AB neurtzen duenez, eta ABk, aldiz, ED

neurtzen duenez, orduan Gk ED neurtuko du. Baina CD osoa ere neurtzen du;
beraz, Gk gainerako CE ere neurtuko du. Baina CEk FB neurtzen du; beraz, Gk FB

EUKLIDES: ELEMENTUAK386

E

A

C

F

D

G
B



ere neurtuko du. Baina AB osoa ere neurtzen du eta gainerako AF ere neurtuko
du, handienak txikiena; eta hori ezinezkoa da.

Beraz, AF baino handiagoa den ezein magnitudek ez ditu AB, CD neurtuko;
hortaz, AF da AB, CD magnitudeen neurri komun handiena.

Ondorioz, emandako AB, CD bi magnitudeen neurri komun handiena, AF, aur-
kitu da251.

Q. E. D.

Porisma
Hortik argi dago ezen, magnitude batek bi magnitude neurtzen baditu,

horien neurri komun handiena ere neurtuko duela.

4. PROPOSIZIOA

Hiru magnitude elkarrekin neurgarri emanik, aurkitu horien neurri komun
handiena.

Izan bitez A, B, C emandako hiru magnitude elkarrekin neurgarriak.
Bada, A, B, C magnitudeen neurri komun handiena aurkitu behar da.
Har bedi, bada, A, Bren neurri komun handiena eta izan bedi D [X, 3]. Bada,

Dk C neurtzen du edo ez du neurtzen.

Lehendabizi, neur beza. Bada, Dk C neurtzen du, eta A, B ere neurtzen ditu;
orduan, Dk A, B, C neurtzen ditu; hortaz, D magnitudea A, B, C magnitudeen neu-
rri komun bat da. Eta argi dago handiena ere badela, D magnitudea baino han-
diagoa den magnitude batek ez dituelako A, B neurtzen.

Orain, ez beza neur Dk C.
Nik diot ezen, lehendabizi, C, D elkarrekin neurgarriak direla.
A, B, C elkarrekin neurgarriak direnez, magnituderen batek neurtuko ditu;

horrek, jakina, A, B ere neurtuko ditu; hortaz, A, B magnitudeen neurri komun
handiena den D ere neurtuko du [X, 3, por.]. Eta C ere neurtzen du; hortaz, aipatu
magnitudeak C, D neurtuko ditu; beraz, C, D elkarrekin neurgarriak dira.
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251 Proposizio honek elkarrekin neurgarriak diren bi magnitudetarako erabiltzen du VII,
2. proposizioak zenbaki elkarrekiko ez-lehenekin erabiltzen duen algoritmo bera.
Porismak ere elkarri dagozkio. Hurrengo proposizioan VII, 3. proposizioaren algoritmoa
erabiliko da. X, 5. proposizioan ere erabiliko da, nahiz eta han ez aipatu. (H)

A

B

C

D E F



Bada, har bedi horien neurri komun handiena eta izan bedi E [X, 3]. Bada, Ek
D neurtzen duenez, eta Dk, aldiz, A, B neurtzen dituenez, orduan Ek ere neurtuko
ditu A, B. Baina C ere neurtzen du; beraz, Ek A, B, C neurtzen ditu; hortaz, E mag-
nitudea A, B, C magnitudeen neurri komun bat da.

Nik diot, orain, ezen handiena ere badela.
Bada, ahal bada, izan bedi F E baino handiagoa den magnitude bat, eta neur

bitza A, B, C. Baina, Fk A, B, C neurtzen dituenez, A, B eta A, B magnitudeen neu-
rri komun handiena ere neurtuko ditu [X, 3, por.]. Baina D da A, B magnitudeen
neurri komun handiena; orduan, Fk D neurtzen du. Baina C ere neurtzen du; hor-
taz, Fk C, D neurtzen ditu; orduan, Fk C, D magnitudeen neurri komun handiena
ere neurtuko du [X, 3, por.]. Baina hori E da; beraz, Fk E neurtuko du, handienak
txikiena; eta hori ezinezkoa da.

Hortaz, E magnitudea baino handiagoa den ezein magnitudek ez ditu A, B, C
neurtzen; beraz, A, B, C magnitudeen neurri komun handiena E da Dk C neurtzen
ez badu, eta, neurtzen badu, D bera da.

Ondorioz, emandako hiru magnitude elkarrekin neurgarrien neurri komun
handiena aurkitu da.

Porisma
Hortik argi dago ezen, magnitude batek hiru magnitude neurtzen baditu,

horien neurri komun handiena ere neurtuko duela.
Antzeko eran aurkituko da magnitude gehiagoren neurri komun handiena,

eta zabaldu egingo da porisma.
Q. E. D.

5. PROPOSIZIOA

Magnitude elkarrekin neurgarriek elkarrekin dute zenbaki batek zenbaki
batekin duen arrazoi bera.

Izan bitez A, B magnitude elkarrekin neurgarriak.
Nik diot ezen Ak Brekin duela zenbaki batek zenbaki batekin duen arrazoi

bera.

Bada, A, B elkarrekin neurgarriak direnez, magnituderen batek neurtuko ditu.
Neur bitza magnitude batek, eta izan bedi C.

Eta, zenbat aldiz neurtzen duen Ck A, hainbat unitate egon bitez D zenbakian;
eta, zenbat aldiz neurtzen duen Ck B, hainbat unitate egon bitez En.
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Bada, Ck A neurtzen duenez Dren unitateen arabera, eta unitateak D neurtzen
duenez horren unitateen arabera, orduan unitateak D zenbakia neurtzen du C

magnitudeak A neurtzen duen adina aldiz; beraz, C Arekiko nolako, halako da
unitatea Drekiko [VII, 20. def.]; orduan, alderanzketaz, A Crekiko nolako, halako
da D unitatearekiko [V, 7, por.].

Ck, berriz, B neurtzen duenez Eren unitateen arabera, eta unitateak, aldiz, E

ere neurtzen duenez horren unitateen arabera, orduan unitateak E neurtzen du
Ck B neurtzen duen adina aldiz; beraz, C Brekiko nolako, halako da unitatea Ere-
kiko.

Baina frogatu da A Crekiko den bezalakoa dela ere D unitatearekiko; beraz,
berdintasunez, A Brekiko nolako, halako da D zenbakia Erekiko [V, 22].

Ondorioz, A, B magnitude elkarrekin neurgarriek elkarrekin dute D zenbakiak
E zenbakiarekin duen arrazoi bera252.

Q. E. D.

6. PROPOSIZIOA

Bi magnitudek elkarrekin badute zenbaki batek zenbaki batekin duen arra-
zoia, magnitudeak elkarrekin neurgarriak izango dira.

Izan bezate, bada, A, B bi magnitudeek elkarrekin D zenbakiak E zenbakiare-
kin duen arrazoia.

Nik diot ezen A, B magnitudeak elkarrekin neurgarriak direla.

Bada, zatitu bedi A D zenbakian dauden unitate adina zati berdinetan, eta
izan bedi C horietako baten berdina; eta konposa bedi F En dauden unitate adina
magnitudez, Cren berdinak.

Bada, zenbat unitate dauden D zenbakian, hainbat magnitude daudenez A

magnitudean Cren berdinak, Dren zer zati den unitatea, Aren zati bera da C ere;
beraz, C Arekiko nolako, halako da unitatea Drekiko [VII, 20. def.]. Baina unita-
teak D zenbakia neurtzen du; orduan, Ck ere A neurtzen du. Baina, C Arekiko den
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252 Euklidesek proportzionaltasunaren bi definizio eman ditu, magnitudeetarako V, 5.
definizioan eta zenbakietarako VII, 20. definizioan. Proposizio honetan suposatu du biga-
rrena lehenengoaren kasu partikularra dela; baina horretarako Euklidesek frogatu beharko
zukeen bigarren definizioaren araberako gai proportzionalak proportzionalak direla lehe-
nengo definizioaren arabera ere. Hori bera gertatuko da hurrengo proposizioan. (H, P)
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bezalakoa denez unitatea Drekiko, orduan, alderanzketaz, A Crekiko nolako,
halako da D zenbakia unitatearekiko [V, 7, por.].

Eta, berriz, zenbat unitate dauden E zenbakian, hainbat magnitude
daudenez F magnitudean Cren berdinak, orduan, C Frekiko nolako, halako
da unitatea Erekiko [VII, 20. def.]. Baina frogatu da A Crekiko den bezala-
koa dela D ere unitatearekiko; orduan, berdintasunez, A Frekiko nolako,
halako da D Erekiko [V, 22]. Baina, D Erekiko nolako, halako da A Brekiko;
orduan, A Brekiko nolako, halako da, halaber, Frekiko [V, 11]. Beraz, Ak
arrazoi bera du B, F magnitudeetako bakoitzarekin; hortaz, B Fren berdina
da [V, 9].

Baina Ck F neurtzen du; beraz, B ere neurtzen du. Baina A ere neurtzen du;
beraz, Ck A, B neurtzen ditu. Hortaz, A neurgarria da Brekin.

Ondorioz, bi magnitudek elkarrekin badute..., etab.

Porisma
Hortik argi dago ezen, bi zenbaki badaude, D, E, eta zuzen bat, A, [F] zuzen

bat egin daitekeela, zeinarekiko den emandako zuzena D zenbakia E zenbakia-
rekiko den bezalakoa.

Baina, A, F magnitudeen batezbesteko proportzionala, B, hartzen bada,
orduan, A Frekiko nolako, halako izango da Aren karratua Bren karratuarekiko,
hau da, lehenengoa hirugarrenarekiko nolako, halako da lehenengoaren gainean
eraikitako irudia bigarrenaren gainean antzeko eran eraikitako irudi antzekoare-
kiko [VI, 19, por.].

Baina, A Frekiko nolako, halako da D zenbakia E zenbakiarekiko; orduan, D

zenbakia E zenbakiarekiko nolako, halako da, halaber, A zuzenaren gainean erai-
kitako irudia B zuzenaren gainean eraikitako irudiarekiko.

Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Magnitude elkarrekin neurtezinek ez dute elkarrekin zenbaki batek zenbaki
batekin duen arrazoia.

Izan bitez A, B magnitude elkarrekin neurtezinak.
Nik diot ezen Ak ez duela Brekin zenbaki batek zenbaki batekin duen arra-

zoia.
Bada, Ak Brekin zenbaki batek zenbaki batekin duen

arrazoia badu, A neurgarria izango da Brekin [X, 6].
Baina ez da; hortaz, Ak ez du Brekin zenbaki batek zen-
baki batekin duen arrazoia.

Ondorioz, magnitude elkarrekin neurtezinek ez
dute elkarrekin..., etab.
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8. PROPOSIZIOA

Bi magnitudek ez badute elkarrekin zenbaki batek zenbaki batekin duen
arrazoia, magnitudeak elkarrekin neurtezinak izango dira.

Ez bezate izan, bada, A, B bi magnitudeek elkarrekin zenbaki batek zenbaki
batekin duen arrazoia.

Nik diot ezen A, B magnitudeak elkarrekin neurtezinak direla.
Bada, elkarrekin neurgarriak badira, Ak Brekin

izango du zenbaki batek zenbaki batekin duen arrazoia
[X, 5]. Baina ez du; hortaz, A, B magnitudeak elkarrekin
neurtezinak dira.

Ondorioz, bi magnitudek ez badute elkarrekin...,
etab.

9. PROPOSIZIOA

Luzeran elkarrekin neurgarriak diren zuzenen karratuek elkarrekin dute zen-
baki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; eta elkarrekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia duten karratuek luzeran
elkarrekin neurgarriak diren aldeak ere izango dituzte. Baina luzeran elkarrekin
neurtezinak diren zuzenen karratuek ez dute elkarrekin zenbaki karratu batek
zenbaki karratu batekin duen arrazoia; eta elkarrekin zenbaki karratu batek zen-
baki karratu batekin duen arrazoia ez duten karratuek ez dituzte izango luzeran
elkarrekin neurgarriak diren aldeak253.

Izan bitez, bada, A, B luzeran elkarrekin neurgarriak.
Nik diot ezen Aren karratuak Bren karratuarekin duela zenbaki karratu batek

zenbaki karratu batekin duen arrazoia.
Bada, A luzeran neurgarria denez Brekin, Ak Brekin du zenbaki batek zenbaki

batekin duen arrazoia [X, 5]. Izan beza Ck Drekin duen arrazoia. Bada, A Brekiko
den bezalakoa denez C Drekiko, eta Aren
karratuak, aldiz, Bren karratuarekin due-
nez Ak Brekin duenaren arrazoi bikoiztua
–irudi antzekoek beren alde korrespon-
denteen arrazoi bikoiztua dutelako [VI,
20, por.]–, eta Cren karratuak Dren karra-
tuarekin duenez Ck Drekin duenaren arra-
zoi bikoiztua –bi zenbaki karraturen
artean batezbesteko proportzionala den
zenbaki bat dagoelako–, eta zenbaki karratuak zenbaki karratuarekin duenez
aldeak aldearekin duenaren arrazoi bikoiztua [VIII, 11], orduan, Aren karratua
Bren karratuarekiko nolako, halako da Cren karratua Dren karratuarekiko.
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Baina, orain, izan bedi Cren karratua Dren karratuarekiko Aren karratua Bren
karratuarekiko den bezalakoa.

Nik diot ezen A luzeran neurgarria dela Brekin.
Bada, Aren karratua Bren karratuarekiko den bezalakoa denez Cren karratua

Dren karratuarekiko, eta Aren karratuak, aldiz, Bren karratuarekin duenez Ak Bre-
kin duenaren arrazoi bikoiztua, eta Cren karratuak Dren karratuarekin duenez Ck
Drekin duenaren arrazoi bikoiztua, orduan, A Brekiko nolako, halako da C Dre-
kiko. Beraz, Ak Brekin du C zenbakiak D zenbakiarekin duen arrazoia; hortaz, A
luzeran neurgarria da Brekin [X, 6].

Izan bedi, orain, A luzeran neurtezina Brekin.
Nik diot ezen Aren karratuak ez duela Bren karratuarekin zenbaki karratu

batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia.
Izan ere, Aren karratuak Bren karratuarekin badu zenbaki karratu batek zen-

baki karratu batekin duen arrazoia, A neurgarria izango da Brekin. Baina ez da;
beraz, Aren karratuak ez du Bren karratuarekin zenbaki karratu batek zenbaki
karratu batekin duen arrazoia.

Ez beza izan, orain, Aren karratuak Bren karratuarekin zenbaki karratu batek
zenbaki karratu batekin duen arrazoia.

Nik diot ezen A luzeran neurtezina dela Brekin.
Bada, A neurgarria bada Brekin, Aren karratuak Bren karratuarekin izango du

zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia. Baina ez du; beraz,
A ez da luzeran neurgarria Brekin.

Ondorioz, luzeran elkarrekin neurgarriak diren zuzenen karratuek..., etab.

Porisma
Frogatu denetik argi egongo da ezen luzeran elkarrekin neurgarriak diren

zuzenak karratuan ere izango direla beti elkarrekin neurgarriak; eta karratuan
elkarrekin neurgarriak direnak, ordea, ez dira beti luzeran elkarrekin neurgarriak.

LEMA254

Aritmetikako liburuetan frogatu da zenbaki lau antzekoek elkarrekin dutela
zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia [VIII, 26], eta, bi
zenbakik elkarrekin badute zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia, zenbaki lau antzekoak direla [VIII, 26, elkarrekikoa].

Eta hortik argi dago ezen zenbaki lau ez-antzekoek, hau da, aldeak propor-
tzionalak ez dituztenek, ez dutela elkarrekin zenbaki karratu batek zenbaki
karratu batekin duen arrazoia. Zeren, baldin badute, zenbaki lau antzekoak
izango baitira; eta hori hipotesiaren kontrakoa da. Beraz, zenbaki lau ez-antze-
koek elkarrekin ez dute zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arra-
zoia.
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10. PROPOSIZIOA

Aurkitu bi zuzen neurtezin zuzen jakin batekin, bata soilik luzeran, eta bes-
tea karratuan ere255.

Izan bedi A zuzen jakin hori.
Bada, A zuzen jakin horrekin neurtezinak diren bi zuzen aurkitu behar dira,

bata soilik luzeran, eta bestea karratuan ere.
Har bitez, bada, B, C bi zenbaki, zeinek elka-

rrekin ez duten zenbaki karratu batek zenbaki
karratu batekin duen arrazoia, hau da, zenbaki
lau antzekoak ez direnak, eta hala egin bedi
Aren karratua Dren karratuarekiko izan dadin B

Crekiko den bezalakoa, ikasi baitugu nola egin
[X, 6, por.]; orduan, Aren karratua neurgarria da
Dren karratuarekin [X, 6].

Baina, Bk ez duenez Crekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia,
Aren karratuak ere ez du Dren karratuarekin zen-
baki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia; beraz, A luzeran neurtezina da Drekin
[X, 9].

Har bedi E zuzena, A, D zuzenen batezbesteko proportzionala; orduan, A Dre-
kiko nolako, halako da Aren karratua Eren karratuarekiko [V, 9. def.]. Baina A

luzeran neurtezina da Drekin; beraz, Aren karratua ere neurtezina da Eren karra-
tuarekin [X, 11]; hortaz, A karratuan neurtezina da Erekin.

Ondorioz, D, E bi zuzen neurtezinak aurkitu dira A zuzen jakin horrekin, D

soilik luzeran, eta E karratuan eta, jakina, baita luzeran ere.

11. PROPOSIZIOA

Lau magnitude proportzionalak badira eta lehenengoa neurgarria bada biga-
rrenarekin, hirugarrena ere neurgarria izango da laugarrenarekin; eta, lehenen-
goa neurtezina bada bigarrenarekin, hirugarrena ere neurtezina izango da lau-
garrenarekin.

Izan bitez A, B, C, D lau magnitude proportzional, hau da, A Brekiko nolako,
halako da C Drekiko, eta izan bedi A neurgarria Brekin.

Nik diot ezen C ere neurgarria dela Drekin.
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Bada, A neurgarria denez Brekin, Ak Brekin du zenbaki batek zenbaki batekin
duen arrazoia [X, 5]. Eta, A Brekiko nolako, halako da C Drekiko; orduan, Ck ere
Drekin du zenbaki batek zenbaki batekin duen arrazoia; beraz, C neurgarria da
Drekin [X, 6].

Baina, orain, izan bedi A neurtezina Brekin.
Nik diot ezen C ere neurtezina dela Drekin.
Bada, A neurtezina denez Brekin, Ak ez du Brekin zenbaki batek zenbaki

batekin duen arrazoia [X, 7]. Eta, A Brekiko nolako, halako da C Drekiko; orduan,
Ck ere ez du Drekin zenbaki batek zenbaki batekin duen arrazoia; beraz, C neur-
tezina da Drekin [X, 8].

Ondorioz, lau magnitude..., etab.

12. PROPOSIZIOA

Magnitude berarekin neurgarriak diren magnitudeak elkarrekin neurgarriak
ere badira.

Izan bedi, bada, A, B magnitudeetako bakoitza neurgarria C magnitudearekin.
Nik diot ezen A ere neurgarria dela Brekin.

Bada, A neurgarria denez Crekin, Ak Crekin du zenbaki batek zenbaki batekin
duen arrazoia [X, 5]. Izan beza Dk Erekin duen arrazoia. Bestalde, C neurgarria
denez Brekin, Ck Brekin du zenbaki batek zenbaki batekin duen arrazoia [X, 5].
Izan beza Fk Grekin duen arrazoia.
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Eta, nahi adina arrazoi emanik, hots, Dk Erekin duena eta Fk Grekin duena,
har bitez H, K, L zenbakiak ondoz ondo emandako arrazoietan [VIII, 4]; hortaz,
D Erekiko nolako, halako da H Krekiko, eta, F Grekiko nolako, halako da K Lre-
kiko.

Bada, A Crekiko den bezalakoa denez D Erekiko, eta D Erekiko den bezalakoa
denez H Krekiko, orduan, A Crekiko nolako, halako da ere H Krekiko [V, 11]. Eta,
C Brekiko den bezalakoa denez F Grekiko, eta F Grekiko den bezalakoa denez K

Lrekiko, orduan, C Brekiko nolako, halako da K Lrekiko [V, 11].
Baina, A Crekiko nolako, halako da H Krekiko; orduan, berdintasunez, A Bre-

kiko nolako, halako da H Lrekiko [V, 22]. Beraz, Ak Brekin du H zenbakiak L zen-
bakiarekin duen arrazoia; hortaz, A neurgarria da Brekin [X, 6].

Ondorioz, magnitude berarekin neurgarriak diren magnitudeak elkarrekin
neurgarriak ere badira.

Q. E. D.

13. PROPOSIZIOA

Bi magnitude elkarrekin neurgarri badaude, eta horietako bat neurtezina
bada beste edozein magnituderekin, gainerakoa ere neurtezina izango da bera-
rekin.

Izan bitez A, B bi magnitude elkarrekin neurgarri, eta horietako bat, A, izan
bedi neurtezina beste edozein C magnituderekin.

Nik diot ezen gainerakoa, B, ere neurtezina
dela Crekin.

Bada, B neurgarria bada Crekin, eta A ere
neurgarria da Brekin, A neurgarria da Crekin
[X, 12]. Baina neurtezina ere bada; eta hori ezi-
nezkoa da.

Hortaz, B ez da neurgarria Crekin; beraz,
neurtezina da horrekin.

Ondorioz, bi magnitude elkarrekin neurgarri
..., etab.

LEMA

Bi zuzen desberdin emanik, aurkitu zenbat handiagoa den handienaren
karratua txikienaren karratua baino.

Izan bitez AB, C emandako bi zuzen desberdinak, eta izan bedi AB horietako
handiena.

Bada, aurkitu behar da zenbat handia-
goa den ABren karratua Crena baino.

Egin bedi ADB zirkuluerdia ABren gai-
nean, eta horretan egoki bedi Cren berdina
den AD [IV, 1], eta marraz bedi DB.
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Orduan, argi dago ADB angelua zuzena dela [III, 31], eta ABren karratua ADren
karratua, hots, Crena, baino handiagoa dela DBren karratuan [I, 47].

Antzeko eran, bi zuzen emanik, honelaxe aurkituko da karratua horien karra-
tuen berdina duen zuzena:

Izan bitez AD, DB emandako bi zuzenak, eta izan bedi zuzen bat aurkitzekoa,
zeinaren karratua horien karratuen berdina den. Jar bitez AD, DB zuzenek eratu-
tako angelua zuzena izateko moduan, eta marraz bedi AB.

Argi dago, berriro, AB dela bere karratua AD, DB zuzenen karratuen berdina
duen zuzena [I, 47].

Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Lau zuzen proportzionalak badira, eta lehenengoaren karratua bigarrenarena
baino handiagoa bada lehenengoarekin neurgarria den zuzen baten karratuan,
hirugarrenaren karratua ere izango da laugarrenarena baino handiagoa hiruga-
rrenarekin neurgarria den zuzen baten karratuan. Eta, lehenengoaren karratua
bigarrenarena baino handiagoa bada lehenengoarekin neurtezina den zuzen
baten karratuan, hirugarrenaren karratua ere izango da laugarrenarena baino
handiagoa hirugarrenarekin neurtezina den zuzen baten karratuan.

Izan bitez A, B, C, D lau zuzen proportzionalak; hortaz, A Brekiko nolako,
halako da C Drekiko, eta izan bedi Aren karratua Brena baino handiagoa Eren
karratuan, eta izan bedi Cren karratua Drena baino handiagoa Fren karratuan.

Nik diot ezen, A neurgarria bada Erekin, C ere neurgarria izango dela Frekin,
baina, A neurtezina bada Erekin, C ere neurtezina izango dela Frekin.

Bada, A Brekiko den bezalakoa denez C Drekiko, orduan, Aren karratua Bren
karratuarekiko nolako, halako da Cren karratua Dren karratuarekiko [VI, 22].
Baina E, B zuzenen karratuak Aren karratuaren berdinak dira, eta D, F zuzenen
karratuak Cren karratuaren berdinak dira. Orduan, E, B zuzenen karratuak Bren
karratuarekiko nolako, halako dira D, F zuzenen karratuak Dren karratuarekiko;
beraz, bereizketaz, Eren karratua Bren karratuarekiko nolako, halako da Fren
karratua Dren karratuarekiko [V, 17]; hortaz, E Brekiko nolako, halako da F Dre-
kiko [VI, 22]; orduan, alderanzketaz, B Erekiko nolako, halako da D Frekiko.

EUKLIDES: ELEMENTUAK396

F
E

A B C D



Baina, A Brekiko nolako, halako da C Drekiko; beraz, berdinketaz, A Erekiko
nolako, halako da C Frekiko [V, 22]. Baina, A neurgarria bada Erekin, C ere neur-
garria da Frekin; baina, A neurtezina bada Erekin, C ere neurtezina izango da Fre-
kin [X, 11].

Ondorioz,..., etab.

15. PROPOSIZIOA

Bi magnitude elkarrekin neurgarri batzen badira, guztizkoa ere neurgarria
izango da horietako bakoitzarekin; eta, guztizkoa neurgarria bada horietako
bakoitzarekin, hasierako magnitudeak ere elkarrekin neurgarriak izango dira.

Batu bitez, bada, bi magnitude elkarrekin neurgarriak, AB, BC.
Nik diot ezen AC guztizkoa ere neurgarria dela AB, BC magnitudeetako bakoi-

tzarekin.
Bada, AB, BC elkarrekin neurgarriak

direnez, magnituderen batek neurtuko
ditu. Neur bitza batek eta izan bedi D.
Bada, Dk AB, BC neurtzen dituenez, AC

guztizkoa ere neurtuko du. Baina AB, BC

ere neurtzen ditu; orduan, Dk AB, BC, AC

neurtzen ditu; beraz, AC neurgarria da AB, BC magnitudeetako bakoitzarekin [X, 1.
def.].

Baina, orain, izan bedi AC neurgarria ABrekin.
Nik diot ezen AB, BC ere elkarrekin neurgarriak direla.
Bada, AC, AB elkarrekin neurgarriak direnez, magnituderen batek neurtuko

ditu. Neur bitza batek eta izan bedi D. Bada, Dk CA, AB neurtzen dituenez, gai-
nerako BC ere neurtuko du. Baina AB ere neurtzen du; orduan, Dk AB, BC neurtzen
ditu; beraz, AB, BC elkarrekin neurgarriak dira [X, 1. def.].

Ondorioz, bi magnitude..., etab.

16. PROPOSIZIOA

Bi magnitude elkarrekin neurtezin batzen badira, guztizkoa ere neurtezina
izango da horietako bakoitzarekin; eta, guztizkoa neurtezina bada horietako
bakoitzarekin, hasierako magnitudeak ere elkarrekin neurtezinak izango dira.

Batu bitez, bada, bi magnitude elkarrekin neurtezi-
nak, AB, BC.

Nik diot ezen AC guztizkoa ere neurtezina dela AB,
BC magnitudeetako bakoitzarekin.

Bada, CA, AB elkarrekin neurtezinak ez badira, mag-
nituderen batek neurtuko ditu. Neur bitza batek, ahal
bada, eta izan bedi D. Bada, Dk CA, AB neurtzen ditue-
nez, gainerako BC ere neurtuko du. Baina AB ere neur-
tzen du; orduan, Dk AB, BC neurtzen ditu. Beraz, AB, BC

HAMARGARREN LIBURUA 397

A B C

D

D
A

B

C



elkarrekin neurgarriak dira; baina suposatu da elkarrekin neurtezinak direla; eta
hori ezinezkoa da.

Hortaz, magnitude batek ere ez ditu CA, AB neurtuko; beraz, CA, AB elkarrekin
neurtezinak dira [X, 1. def.].

Antzeko eran frogatuko genuke AC, CB elkarrekin neurtezinak direla. Hortaz,
AC neurtezina da AB, BC magnitudeetako bakoitzarekin.

Baina, orain, izan bedi AC neurtezina AB, BC magnitudeetako batekin.
Izan bedi, lehendabizi, neurtezina ABrekin.
Nik diot ezen AB, BC ere elkarrekin neurtezinak direla.
Bada, elkarrekin neurgarriak badira, magnituderen batek neurtuko ditu. Neur

bitza batek eta izan bedi D. Bada, Dk AB, BC neurtzen dituenez, AC guztizkoa ere
neurtuko du. Baina AB ere neurtzen du; orduan, Dk CA, AB neurtzen ditu. Beraz,
CA, AB elkarrekin neurgarriak dira; baina suposatu da elkarrekin neurtezinak
direla; eta hori ezinezkoa da.

Beraz, magnitude batek ere ez ditu AB, BC neurtuko; hortaz, AB, BC elkarrekin
neurtezinak dira [X, 1. def.].

Ondorioz, bi magnitude..., etab.

LEMA

Zuzen bati gainezartzen bazaio irudi karratu batean txikiagoa den paralelo-
gramo bat, gainezarritako paralelogramoa gainezarpenetik ateratzen diren zuze-
naren segmentuek eratutako errektangeluaren berdina da.

Gainezar bekio, bada, AB zuzenari AD paralelogramoa, DB irudi karratuan txi-
kiagoa dena.

Nik diot ezen AD paralelogramoa AC, CB

zuzenek eratutako errektangeluaren berdina
dela.

Eta hori argi dago berez, zeren, DB karratu
bat denez, DC CBren berdina baita; eta AD parale-
logramoa AC, CD zuzenek eratutako errektange-
lua da, hau da, AC, CB zuzenek eratutako errek-
tangelua.

Ondorioz, zuzen bati gainezartzen bazaio ..., etab.

17. PROPOSIZIOA

Bi zuzen desberdin baldin badaude, eta handienari gainezartzen bazaio txi-
kienaren karratuaren laurdenaren berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa
den paralelogramo bat, eta luzeran elkarrekin neurgarriak diren zatietan zatitzen
badu, handienaren karratua txikienarena baino handiagoa izango da handiena-
rekin neurgarria den zuzen baten karratuan. Eta, handienaren karratua txikiena-
rena baino handiagoa baldin bada handienarekin neurgarria den zuzen baten
karratuan, eta handienari gainezartzen bazaio txikienaren karratuaren laurdena-
ren berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat, luze-
ran elkarrekin neurgarriak diren zatietan zatitzen du.
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Izan bitez A, BC bi zuzen desberdin, zeinetatik BC den handiena, eta gainezar
bekio BCri A txikienaren karratuaren laurdenaren berdina den paralelogramo bat,
hau da, Aren erdiaren karratuaren berdina, eta irudi karratu batean txikiagoa. Eta
izan bedi BD, DC zuzenek eratutako errektangelua [lema], eta izan bedi BD luze-
ran neurgarria DCrekin.

Nik diot ezen BCren karratua Arena baino han-
diagoa dela berekin neurgarria den zuzen baten
karratuan.

Erdibitu bedi, bada, BC E puntutik, eta egin bedi
EF DEren berdina.

Orduan, gainerako DC BFren berdina da. Eta, BC

zuzena zati berdinetan moztu denez Etik, eta des-
berdinetan Dtik, BD, DC zuzenek eratutako errektangelua, EDren karratuarekin
batera, ECren karratuaren berdina da [II, 5]; eta gauza bera egiazkoa da horien
laukoitzekin; orduan, BD, DC zuzenek eratutako errektangeluaren laukoitza,
DEren karratuaren laukoitzarekin batera, ECren karratuaren laukoitzaren berdina
da.

Baina Aren karratua BD, DC zuzenek eratutako errektangeluaren laukoitzaren
berdina da; eta DFren karratua, aldiz, DEren karratuaren laukoitzaren berdina da,
DF DEren bikoitza delako. Baina BCren karratua ECren karratuaren laukoitzaren
berdina da, BC, berriz, CEren bikoitza delako. Beraz, A, DF zuzenen karratuak
BCren karratuaren berdinak dira; hortaz, BCren karratua Aren karratua baino han-
diagoa da DFren karratuan; beraz, BCren karratua Arena baino handiagoa da
DFren karratuan256.

Frogatu behar da, gainera, BC neurgarria dela DFrekin.
Bada, BD luzeran neurgarria denez DCrekin, BC luzeran neurgarria da CDrekin

[X, 15]. Baina CD luzeran neurgarria da CD, BF zuzenekin, CD BFren berdina
delako [X, 6]. Beraz, BC luzeran neurgarria da BF, CD zuzenekin [X, 12]; hortaz,
BC gainerako FDrekin ere neurgarria da [X, 15]; beraz, BCren karratua Aren karra-
tua baino handiagoa da berekin neurgarria den zuzen baten karratuan.

Bada, izan bedi BCren karratua Aren karratua baino handiagoa berekin neur-
garria den zuzen baten karratuan, eta gainezar bekio BCri Aren karratuaren laur-
denaren berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat,
eta izan bedi hori BD, DC zuzenek eratutako errektangelua.

Frogatu behar da BD luzeran neurgarria dela DCrekin.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, antzeko eran frogatuko genuke BCren karra-

tua Arena baino handiagoa dela FDren karratuan. Baina BCren karratua Arena
baino handiagoa da berekin neurgarria den zuzen baten karratuan. Orduan, BC

luzeran neurgarria da FDrekin; hortaz, BC hondarrarekin ere luzeran neurgarria
da, hots, BF, DC zuzenen baturarekin [X, 15]. Baina BF, DC zuzenen batura neur-
garria da DCrekin [X, 6]; hortaz, BC ere luzeran neurgarria da CDrekin [X, 12];
beraz, bereizketaz, BD luzeran neurgarria da DCrekin [X, 15].

Ondorioz, bi zuzen desberdin baldin badaude..., etab.
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18. PROPOSIZIOA

Bi zuzen desberdin baldin badaude, eta handienari gainezartzen bazaio txi-
kienaren karratuaren laurdenaren berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa
den paralelogramo bat, eta elkarrekin neurtezinak diren zatietan zatitzen badu,
handienaren karratua txikienaren karratua baino handiagoa izango da handie-
narekin neurtezina den zuzen baten karratuan. Eta, handienaren karratua txikie-
naren karratua baino handiagoa baldin bada handienarekin neurtezina den
zuzen baten karratuan, eta handienari gainezartzen bazaio txikienaren karratua-
ren laurdenaren berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelo-
gramo bat, elkarrekin neurtezinak diren zatietan zatitzen du.

Izan bitez A, BC bi zuzen desberdin, zeinetatik BC den handiena, eta gainezar
bekio BCri A txikienaren karratuaren laurdenaren berdina den eta irudi karratu
batean txikiagoa den paralelogramo bat. Eta izan bedi BDC errektangelua257

[X, 17.aren aurreko lema], eta izan bedi BD luzeran neurtezina DCrekin.
Nik diot ezen BCren karratua Aren karratua baino

handiagoa dela berekin neurtezina den zuzen baten
karratuan.

Bada, aurreko eraikuntza berari jarraituz, antzeko
eran frogatuko genuke BCren karratua Arena baino han-
diagoa dela FDren karratuan.

Frogatu behar da BC luzeran neurtezina dela DFrekin.
Bada, BD luzeran neurtezina denez DCrekin, BC ere

luzeran neurtezina da CDrekin [X, 16]. Baina DC neurga-
rria da BF, DC zuzenen baturarekin [X, 6]; orduan, BC

neurtezina da BF, DC zuzenen baturarekin [X, 13]; hor-
taz, BC luzeran neurtezina da gainerako FDrekin [X, 16].

Eta BCren karratua Aren karratua baino handiagoa da FDren karratuan; beraz,
BCren karratua Aren karratua baino handiagoa da berekin neurtezina den zuzen
baten karratuan.

Izan bedi, berriz, BCren karratua Aren karratua baino handiagoa berekin neur-
tezina den zuzen baten karratuan, eta gainezar bekio BCri Aren karratuaren laur-
denaren berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat,
eta izan bedi BD, DC zuzenek eratutako errektangelua.

Frogatu behar da BD luzeran neurtezina dela DCrekin.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, antzeko eran frogatuko genuke BCren karra-

tua Aren karratua baino handiagoa dela FDren karratuan. Baina BCren karratua
Aren karratua baino handiagoa da berekin neurtezina den zuzen baten karra-
tuan; beraz, BC luzeran neurtezina da FDrekin; hortaz, BC neurtezina da honda-
rrarekin, hau da, BF, DC zuzenen baturarekin [X, 16]. Baina BF, DC zuzenen batura
luzeran neurgarria da DCrekin [X, 6]; beraz, BC luzeran neurtezina da DCrekin
[X, 13]; hortaz, bereizketaz, BD luzeran neurtezina da DCrekin [X, 16].

Ondorioz, bi zuzen desberdin baldin badaude..., etab.
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LEMA258

Frogatu denez luzeran elkarrekin neurgarriak diren zuzenak karratuan ere
elkarrekin neurgarriak direla beti, eta karratuan elkarrekin neurgarriak direnak,
aldiz, ez direla beti luzeran ere elkarrekin neurgarriak, baizik eta, jakina, luze-
ran elkarrekin neurgarriak edo elkarrekin neurtezinak izan daitezkeela, orduan,
zuzen bat luzeran neurgarria bada emandako zuzen arrazional batekin, argi
geratzen da deitzen zaiola arrazionala eta azken horrekin luzeran ez ezik karra-
tuan ere neurgarria, luzeran elkarrekin neurgarriak diren zuzenak karratuan ere
elkarrekin neurgarriak direlako beti.

Baina, zuzen bat karratuan neurgarria bada emandako zuzen arrazional
batekin, orduan, luzeran ere neurgarria bada, arrazionala eta horrekin luzeran
eta karratuan neurgarria deritzo; baina zuzen bat, karratuan neurgarria izanik
emandako zuzen arrazional batekin, luzeran neurtezina bada horrekin, kasu
horretan ere deitzen zaio arrazionala baina karratuan soilik neurgarria.

19. PROPOSIZIOA

Aipaturiko formetako baten arabera259 arrazionalak eta luzeran elkarrekin
neurgarriak diren zuzenek eratutako errektangelua arrazionala da.

Bada, izan bedi AC errektangelua arrazionalak eta luzeran elkarrekin neurga-
rriak diren AB, BC zuzenek eratutakoa.

Nik diot ezen AC arrazionala dela.
Bada, eraiki bedi AD karratua ABren gainean;

orduan, AD arrazionala da [X, 4. def.]. Eta, AB luze-
ran neurgarria denez BCrekin, eta AB BDren berdina
denez, orduan BD luzeran neurgarria da BCrekin.

Eta, BD BCrekiko nolako, halako da DA ACrekiko
[VI, 1]. Beraz, DA neurgarria da ACrekin [X, 11].
Baina DA arrazionala da; beraz, AC ere arrazionala
da [X, 4. def.].

Ondorioz, aipaturiko formetako baten arabera
arrazionalak..., etab. 260
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258 Heibergek eranskinean jarri du eta Heathek kortxeteen artean eman du, zalantza
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259 Heathek hitz horiek kendu ditu; izan ere, hitz horiek aurreko lema iradokitzen dute,
eta Heathek lema bera zalantzan jarri du. Arazo bera agertuko da X, 24. proposizioan.
(H, P)
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20. PROPOSIZIOA

Azalera arrazional bat zuzen arrazional bati gainezartzen bazaio, arrazio-
nala eta gainezarria izan zaion zuzenarekin luzeran neurgarria den zuzen bat
sortuko du zabalera gisa.

Gainezar bekio, bada, AC azalera arrazionala ABri, zuzen arrazionalari,
berriro, aipaturiko formetako baten arabera, BC sor dezan zabalera gisa.

Nik diot ezen BC arrazionala eta BArekin luzeran
neurgarria dela.

Bada, eraiki bedi AD karratua ABren gainean; orduan,
AD arrazionala da [X, 4. def.]. Baina AC ere arrazionala
da; beraz, DA neurgarria da ACrekin.

Baina, DA ACrekiko nolako, halako da DB BCrekiko
[VI, 1]. Hortaz, DB ere neurgarria da BCrekin [X, 11];
baina DB BAren berdina da; beraz, AB neurgarria da BCre-
kin. Baina AB arrazionala da; hortaz, BC ere arrazionala
da, eta luzeran neurgarria ABrekin.

Ondorioz, azalera arrazional bat zuzen arrazional
bati gainezartzen bazaio..., etab.

21. PROPOSIZIOA

Arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren zuzenek eratu-
tako errektangelua irrazionala da, eta horren berdina den karratuaren aldea ere
irrazionala da; dei bekio azkenari mediala261.

Izan bedi, bada, AC errektangelua arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak diren AB, BC zuzenek eratutakoa.

Nik diot ezen AC irrazionala dela, eta horren berdina
den karratuaren aldea ere irrazionala dela, eta dei bekio
azkenari mediala.

Bada, eraiki bedi AD karratua ABren gainean; orduan,
AD arrazionala da [X, 4. def.]. Eta, AB luzeran neurtezina
denez BCrekin, suposatu delako karratuan soilik dela
neurgarria, eta AB BDren berdina denez, orduan DB luze-
ran neurtezina da BCrekin.

Baina, DB BCrekiko nolako, halako da AD ACrekiko
[VI, 1]; beraz, DA neurtezina da ACrekin [X, 11]. Baina
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261 Zuzen medialaren definizioa da. Izen hori hartzen du arrazionalak eta karratuan soi-
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DA arrazionala da; beraz, AC irrazionala da; hortaz, ACren berdina den karratua-
ren aldea ere irrazionala da [X, 4. def.].

Dei bekio mediala.
Q. E. D.

LEMA

Bi zuzen badaude, lehenengoa bigarrenarekiko nolako, halako da lehenen-
goaren karratua bi zuzenek eratutako errektangeluarekiko262.

Izan bitez FE, EG bi zuzen.
Nik diot ezen FE EGrekiko den bezalakoa dela FEren karratua FE, EG zuzenek

eratutako errektangeluarekiko.
Eraiki bedi, bada, DF karratua FEren gainean, eta osa bedi GD paralelogramoa.
Bada, FE EGrekiko den bezalakoa denez FD

DGrekiko [VI, 1], eta FD FEren karratua denez, eta
DG, aldiz, DE, EG zuzenek eratutako errektange-
lua denez, hau da, FE, EG zuzenek eratutakoa,
orduan, FE EGrekiko nolako, halako da FEren
karratua FE, EG zuzenek eratutako errektangelua-
rekiko.

Antzeko eran, GE, EF zuzenek eratutako errektangelua EFren karratuarekiko
den bezalakoa, hau da, GD FDrekiko nolako, halako da GE EFrekiko.

Q. E. D.

22. PROPOSIZIOA

Zuzen arrazional bati gainezartzen bazaio, zuzen medial baten karratuak
arrazionala eta gainezartzen zaion zuzenarekin luzeran neurtezina den zuzen
bat sortuko du zabalera gisa.

Izan bedi A mediala eta CB arrazionala, eta gainezar bekio BCri Aren karra-
tuaren berdina den BD azalera zuzena, CD zabalera sortuz.

Nik diot ezen CD arrazionala eta CBrekin luzeran neurtezina dela.
Bada, A mediala denez, horren karratua arrazionalak eta karratuan soilik

elkarrekin neurgarriak diren zuzenek era-
tutako azalera baten berdina da [X, 21].
Izan bedi horren karratua GFren berdina.
Baina horren karratua BDren berdina ere
bada; orduan, BD GFren berdina da.

Baina elkarren angeluberdinak ere
badira; eta paralelogramo elkarren ber-
din eta angeluberdinetan, angelu berdi-
nak eratzen dituzten aldeak alderantziz
erlazionaturik daude [VI, 14]; beraz, pro-
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portzioan, BC EGrekiko nolako, halako da EF CDrekiko. Orduan, BCren karratua
EGren karratuarekiko nolako, halako da EFren karratua CDren karratuarekiko
[VI, 22].

Baina CBren karratua neurgarria da EGren karratuarekin, horietako bakoitza
arrazionala delako; beraz, EFren karratua ere neurgarria da CDren karratuarekin
[X, 11]. Baina EFren karratua arrazionala da; beraz, CDren karratua ere arrazio-
nala da [X, 4. def.]; hortaz, CD arrazionala da.

Baina, EF luzeran neurtezina denez EGrekin, karratuan soilik direlako elkarre-
kin neurgarriak, eta EF EGrekiko den bezalakoa denez EFren karratua FE, EG zuze-
nek eratutako errektangeluarekiko [lema], orduan EFren karratua neurtezina da
FE, EG zuzenek eratutako errektangeluarekin [X, 11]. Baina CDren karratua neur-
garria da EFren karratuarekin, karratuan arrazionalak direlako; eta DC, CB zuzenek
eratutako errektangelua neurgarria da FE, EG zuzenek eratutako errektangeluare-
kin, Aren karratuaren berdinak direlako; beraz, CDren karratua ere neurtezina da
DC, CB zuzenek eratutako errektangeluarekin [X, 13].

Baina, CDren karratua DC, CB zuzenek eratutako errektangeluarekiko nolako,
halako da DC CBrekiko [lema]; hortaz, DC luzeran neurtezina da CBrekin [X, 11].

Ondorioz, CD arrazionala da, eta luzeran neurtezina CBrekin.
Q. E. D.

23. PROPOSIZIOA

Zuzen medial batekin neurgarria den zuzena mediala da.

Izan bedi A zuzen medial bat, eta izan bedi B Arekin neurgarria.
Nik diot ezen B ere mediala dela.

Jar bedi, bada, CD zuzen arrazionala, eta gainezar bekio CDri Aren karratua-
ren berdina den CE azalera zuzena, ED zabalera sortuz; orduan, ED arrazionala
da, eta luzeran neurtezina CDrekin [X, 22]. Baina gainezar bekio CDri Bren karra-
tuaren berdina den CF azalera zuzena, DF zabalera sortuz.

Orduan, A Brekin neurgarria denez, Aren karratua ere neurgarria da Bren
karratuarekin. Baina EC Aren karratuaren berdina da; eta CF, aldiz, Bren karratua-
ren berdina da; hortaz, EC neurgarria da CFrekin.
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Baina, EC CFrekiko nolako, halako da ED DFrekiko [VI, 1]; orduan, ED luzeran
neurgarria da DFrekin [X, 11]. Baina ED arrazionala da, eta luzeran neurtezina
DCrekin; orduan, DF arrazionala da [X, 3. def.], eta luzeran neurtezina DCrekin [X,
13]. Beraz, CD, DF arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak.

Baina karratua arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren
zuzenek eratutako errektangeluaren berdina duen zuzena mediala da [X, 21];
beraz, karratua CD, DF zuzenek eratutako errektangeluaren berdina duen zuzena
mediala da. Eta Bren karratua CD, DF zuzenek eratutako errektangeluaren berdina
da.

Ondorioz, B mediala da.

Porisma
Hortik argi dago ezen azalera medial batekin neurgarria den azalera ere

mediala dela.

Zuzen arrazionalei buruz esandakoaren arabera [X, 18.aren hurrengo lema]
ondorioztatzen da, medialei dagokienez, medial batekin luzeran neurgarria den
zuzenari deitzen zaiola mediala eta harekin, luzeran ez ezik karratuan ere, neur-
garria, oro har, luzeran elkarrekin neurgarriak diren zuzenak karratuan ere elka-
rrekin neurgarriak direlako beti.

Baina, zuzen bat karratuan neurgarria bada medial batekin, orduan, luzeran
ere neurgarria bada, kasu horretan ere deitzen zaie medialak eta luzeran eta
karratuan elkarrekin neurgarriak; baina, karratuan soilik bada, medialak eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak deritze263.

24. PROPOSIZIOA

Aipaturiko formetako baten arabera medialak eta luzeran elkarrekin neur-
garriak diren zuzenek eratutako errektangelua mediala da.

Izan bedi, bada, AC errektangelua medialak eta luze-
ran elkarrekin neurgarriak diren AB, BC zuzenek eratuta-
koa.

Nik diot ezen AC mediala dela.
Bada, eraiki bedi AD karratua ABren gainean; orduan,

AD mediala da.
Eta, AB luzeran neurgarria denez BCrekin, eta AB

BDren berdina denez, orduan DB ere luzeran neurgarria
da BCrekin; hortaz, DA neurgarria da ACrekin [VI, 1; X,
11]. Baina DA mediala da.

Ondorioz, AC ere mediala da [X, 23, por.].
Q. E. D.
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263 Porisman agertzen da azalera medialaren lehen aipamena: zuzen medial baten
karratuaren berdina den azalera da (H). Azken bi paragrafoek bururik gabeko lema osatzen
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25. PROPOSIZIOA

Medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren zuzenek eratutako
errektangelua edo arrazionala da edo mediala da.

Izan bedi, bada, AC errektangelua medialak eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak diren AB, BC zuzenek eratutakoa.

Nik diot ezen AC edo arrazionala dela edo mediala dela.
Eraiki bitez AD, BE karratuak AB, BC zuzenen gainean; orduan, AD, BE karra-

tuetako bakoitza mediala da.

Jar bedi FG zuzen arrazionala, eta gainezar bekio FGri ADren berdina den GH

paralelogramo zuzena, FH zabalera sortzeko moduan; gainezar bekio, beste
aldetik, HMri ACren berdina den MK paralelogramo zuzena, HK zabalera sortzeko
moduan, eta, gainera, gainezar bekio KNri, antzera, BEren berdina den NL errek-
tangelua, KL zabalera sortzeko moduan; orduan, FH, HK, KL lerro zuzenean
daude.

Bada, AD, BE karratuetako bakoitza mediala denez, eta AD GHren berdina
denez, eta BE NLren berdina, orduan GH, NL errektangeluetako bakoitza ere
mediala da. Eta FG zuzen arrazionalari gainezarri zaizkio; beraz, FH, KL zuzene-
tako bakoitza arrazionala da, eta luzeran neurtezina FGrekin [X, 22]. Eta, AD

neurgarria denez BErekin, GH neurgarria da NLrekin. Eta, GH NLrekiko nolako,
halako da FH KLrekiko [VI, 1]; orduan, FH luzeran neurgarria da KLrekin [X, 11].
Beraz, FH, KL arrazionalak dira, eta luzeran elkarrekin neurgarriak; hortaz, FH, KL

zuzenek eratutako errektangelua arrazionala da [X, 19].
Eta, DB BAren berdina denez, eta OB BCren berdina, orduan, DB BCrekiko

nolako, halako da AB BOrekiko. Baina, DB BCrekiko nolako, halako da DA ACrekiko
[VI, 1], eta, AB BOrekiko nolako, halako da AC COrekiko [VI, 1]; orduan, DA ACre-
kiko nolako, halako da AC COrekiko.
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Baina AD GHren berdina da, AC MKren berdina, eta CO NLren berdina; orduan,
GH MKrekiko nolako, halako da MK NLrekiko; beraz, FH HKrekiko nolako, halako
da HK ere KLrekiko [VI, 1; V, 11]; hortaz, FH, KL zuzenek eratutako errektangelua
HKren karratuaren berdina da [VI, 17].

Baina FH, KL zuzenek eratutako errektangelua arrazionala da; orduan, HKren
karratua ere arrazionala da; beraz, HK arrazionala da. Eta, luzeran neurgarria
bada FGrekin, HN arrazionala da [X, 19]; baina, luzeran neurtezina bada FGrekin,
KH, HM arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, eta, orduan,
HN mediala da [X, 21].

Hortaz, HN edo arrazionala da edo mediala da. Baina HN ACren berdina da;
beraz, AC edo arrazionala da edo mediala da.

Ondorioz, medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren zuze-
nek eratutako errektangelua..., etab.

26. PROPOSIZIOA

Azalera medial bat ez da beste azalera medial bat baino handiagoa azalera
arrazional batean.

Bada, ahal bada, izan bedi AB azalera mediala AC azalera mediala baino han-
diagoa DB azalera arrazionalean, eta jar bedi EF zuzen arrazionala, eta gainezar
bekio EFri ABren berdina den FH paralelogramo zuzena EH zabalera sortzeko
moduan, eta ken bedi ACren berdina den FG errektangelua; orduan, BD hondarra
KH hondarraren berdina da.

Baina DB arrazionala da; hortaz, KH ere arrazionala da.
Bada, AB, AC errektangeluetako bakoitza mediala denez, eta AB FHren berdina

denez, eta AC, aldiz, FGren berdina denez, orduan FH, FG errektangeluetako
bakoitza ere mediala da. Eta EF zuzen arrazionalari gainezarri zaizkio; orduan,
HE, EG zuzenetako bakoitza arrazionala da, eta luzeran neurtezina EFrekin
[X, 22].

Baina, DB arrazionala denez, eta KHren berdina denez, orduan KH ere arra-
zionala da. Eta EF zuzen arrazionalari gainezarri zaio; beraz, GH ere arrazionala
da, eta luzeran neurgarria EFrekin [X, 20]. Baina EG ere arrazionala da, eta luze-
ran neurtezina EFrekin; orduan, EG luzeran neurtezina da GHrekin [X, 13].

Baina, EG GHrekiko nolako, halako da EGren karratua EG, GH zuzenek eratu-
tako errektangeluarekiko; orduan, EGren karratua neurtezina da EG, GH zuzenek
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eratutako laukizuzenarekin [X, 11]. Baina EG, GH zuzenen karratuak neurgarriak
dira EGren karratuarekin, biak arrazionalak direlako; baina EG, GH zuzenek era-
tutako laukizuzenaren bikoitza neurgarria da EG, GH zuzenek eratutako laukizu-
zenarekin, horren bikoitza delako [X, 6]; hortaz, EG, GH zuzenen karratuak neur-
tezinak dira EG, GH zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin [X, 13];
beraz, EG, GH zuzenen karratuen batura gehi EG, GH zuzenek eratutako laukizu-
zenaren bikoitza, hain zuzen, EHren karratua dena [II, 4], neurtezina da EG, GH

zuzenen karratuekin [X, 16].
Baina EG, GH zuzenen karratuak arrazionalak dira; beraz, EHren karratua irra-

zionala da [X, 4. def.]. Hortaz, EH irrazionala da. Baina arrazionala ere bada; eta
hori ezinezkoa da.

Ondorioz, azalera medial bat ez da beste azalera medial bat baino handia-
goa azalera arrazional batean.

Q. E. D.

27. PROPOSIZIOA

Aurkitu laukizuzen arrazional bat eratzen duten eta medialak eta karratuan
soilik elkarrekin neurgarriak diren zuzenak.

Jar bitez arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren A, B bi
zuzen, eta har bedi A, B zuzenen batezbesteko proportzionala den C [VI, 13]; eta
izan bedi C Drekiko A Brekiko den bezalakoa [VI, 12].

Eta, A, B zuzenak arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak
direnez, A, B zuzenek eratutako laukizuzena, hau da, Cren karratua [VI, 17],
mediala da [X, 21]. Orduan, C mediala da [X, 21].

Eta, A Brekiko den bezalakoa denez C Drekiko, eta A, B karratuan soilik elka-
rrekin neurgarriak direnez, orduan C, D ere karratuan soilik dira elkarrekin neur-
garriak [X, 11]. Baina C mediala da; beraz, D ere mediala da [X, 23, gehigarria].
Hortaz, C, D medialak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak.

Nik diot ezen laukizuzen arrazional bat ere eratzen dutela.
Bada, A Brekiko den bezalakoa denez C Drekiko, orduan, txandaketaz, A Cre-

kiko nolako, halako da B Drekiko [V, 16]. Baina, A Crekiko nolako, halako da C

Brekiko; orduan, C Brekiko nolako, halako da B Drekiko; beraz, C, D zuzenek era-
tutako laukizuzena Bren karratuaren berdina da. Baina Bren karratua arrazionala
da; hortaz, C, D zuzenek eratutako laukizuzena ere arrazionala da.
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Ondorioz, aurkitu dira laukizuzen arrazional bat eratzen duten eta medialak
eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren zuzenak264.

Q. E. D.

28. PROPOSIZIOA

Aurkitu laukizuzen medial bat eratzen duten eta medialak eta karratuan soi-
lik elkarrekin neurgarriak diren zuzenak.

Jar bitez arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren A, B, C
zuzenak, eta har bedi A, B zuzenen batezbesteko proportzionala den D [VI, 13];
eta izan bedi D Erekiko B Crekiko den bezalakoa [VI, 12].

A, B zuzenak arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak direnez,
A, B zuzenek eratutako laukizuzena, hau da, Dren karratua [VI, 17], mediala da
[X, 21]; beraz, D mediala da [X, 21].

Eta B, C karratuan soilik elkarrekin neurgarriak direnez, eta B Crekiko den
bezalakoa denez D Erekiko, orduan D, E ere karratuan soilik dira elkarrekin neur-
garriak [X, 11]. Baina D mediala da; orduan, E ere mediala da [X, 23, gehigarria].
Beraz, D, E medialak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak.

Nik diot ezen, gainera, laukizuzen medial bat ere eratzen dutela.
Bada, B Crekiko den bezalakoa denez D Erekiko, orduan, txandaketaz, B Dre-

kiko nolako, halako da C Erekiko [V, 16]. Eta, B Drekiko nolako, halako da D Are-
kiko; orduan, D Arekiko nolako, halako da ere C Erekiko; beraz, A, C zuzenek era-
tutako laukizuzena D, E zuzenek eratutako laukizuzenaren berdina da [VI, 16].
Baina A, C zuzenek eratutako laukizuzena mediala da [X, 21]; hortaz, D, E zuze-
nek eratutako laukizuzena ere mediala da.
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Ondorioz, aurkitu dira laukizuzen medial bat eratzen duten eta medialak eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren zuzenak265.

Q. E. D.

1. LEMA

Aurkitu bi zenbaki karratu, zeinen batura ere karratua den.

Jar bitez bi zenbaki, AB, BC, eta izan bitez biak bikoitiak edo biak bakoitiak.
Eta, zenbaki bikoiti bati zenbaki bikoiti bat kentzen bazaio edo zenbaki bakoiti
bati zenbaki bakoiti bat kentzen bazaio, hondarra bikoitia denez [IX, 24, 26],
orduan AC hondarra bikoitia da. Erdibitu bedi AC Dtik.

Eta izan bitez AB, BC edo zenbaki lau antzekoak edo zenbaki karratuak, aldi
berean zenbaki lau antzekoak ere badirenak; orduan, AB, BC zenbakien biderka-
dura, CDren karratuarekin batera, BDren karratuaren berdina da [II, 6]. Eta AB, BC

zenbakien biderkadura ere karratua da, hain zuzen, frogatu dugulako, bi zenbaki
lau antzekok, elkar biderkatzean, zenbakiren bat egiten badute, biderkadura
zenbaki karratua dela [IX, 1]. Orduan, bi zenbaki karratu aurkitu dira, AB, BC zen-
bakien biderkadura eta CDren karratua, zeinek, batzean, BDren karratua egiten
duten.

Eta argi dago, aldi berean, bi zenbaki karratu aurkitu direla, BDren karratua
eta CDren karratua, zeinen arteko kendura, AB, BC zenbakien biderkadura, zen-
baki karratu bat den, AB, BC zenbaki lau antzekoak diren guztietan. Baina, zen-
baki lau antzekoak ez direnean, bi zenbaki karratu aurkitu dira, BDren karratua
eta DCren karratua, zeinen arteko kendura, AB, BC zenbakien biderkadura, ez den
karratua266.

Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK410

265 Euklidesek arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren r, eta

hiru zuzen hartu ditu. Gero, lehenengo bien batezbesteko proportzionala

bilatu du. Horrekin, ekuaziotik lortu du. Hortaz, eta

dira bilatutako zuzenak (H). Irudian: A = r, B = , C = , D = ,

E = .

266 Hauxe da Euklidesen metodoa alde osoak dituzten triangelu zuzenak aurkitzeko:
mnp2 eta mnq2 zenbaki lau antzekoak dira, biak bikoitiak edo biak bakoitiak. Horrela,

  

l

k4
r

  k4 r l r k r

  

l

k4
r

  k4 r

  

x =
l

k4
r

  

k r

l r
=

k4 r

x

  k4 r l r

 k r

A BCD



2. LEMA

Aurkitu bi zenbaki karratu, zeinen batura ez den karratua.

Izan bedi, bada, AB, BC zenbakien biderkadura, esan bezala, karratua, eta
izan bedi CA zenbaki bikoitia, eta erdibitu bedi CA Dtik.

Argi dago AB, BC zenbakien biderkadura (karratua), CDren karratuarekin
batera, BDren karratuaren berdina dela [1. lema]. Ken bedi DE unitatea; orduan,
AB, BC zenbakien biderkadura, CEren karratuarekin batera, BDren karratua baino
txikiagoa da.

Bada, nik diot ezen AB, BC zenbakien biderkadura karratua, CEren karratuare-
kin batera, ez dela izango zenbaki karratua.

Bada, karratua bada, edo BEren karratuaren berdina da edo BEren karratua
baino txikiagoa, baina ez da handiagoa, unitatea zati ez dadin.

Lehendabizi, ahal bada, izan bedi AB, BC zenbakien biderkadura, CEren karra-
tuarekin batera, BEren karratuaren berdina, eta izan bedi GA DE unitatearen
bikoitza.

Bada, AC osoa CD osoaren bikoitza denez, eta horietan AG DEren bikoitza
denez, orduan GC hondarra EC hondarraren bikoitza da; beraz, GC erdibitu egin
da Etik. Hortaz, GB, BC zenbakien biderkadura, CEren karratuarekin batera, BEren
karratuaren berdina da [II, 6]. Baina suposatu da AB, BC zenbakien biderkadura,
CEren karratuarekin batera, BEren karratuaren berdina dela; orduan, GB, BC zen-
bakien biderkadura, CEren karratuarekin batera, AB, BC zenbakien biderkadura
gehi CEren karratuaren berdina da. Baina, biei CEren karratua kentzen bazaie,
ondorioztatzen da AB GBren berdina dela; eta hori absurdoa da.

Beraz, AB, BC zenbakien biderkadura, CEren karratuarekin batera, ez da BEren
karratuaren berdina.

Nik diot ezen, gainera, BEren karratua baino txikiagoa ere ez dela.
Bada, ahal bada, izan bedi BFren karratuaren berdina, eta izan bedi HA DFren

bikoitza.
Bada, berriro ondorioztatuko da HC CFren bikoitza dela; hortaz, CH ere erdi-

bitu da Ftik, eta, horregatik, HB, BC zenbakien biderkadura, FCren karratuarekin
batera, BFren karratuaren berdina da [II, 6]. Baina suposatu da AB, BC zenbakien
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biderkadura, CEren karratuarekin batera, BFren karratuaren berdina dela. Hortaz,
HB, BC zenbakien biderkadura, CFren karratuarekin batera, AB, BC zenbakien
biderkadura gehi CEren karratuaren berdina izango da; eta hori absurdoa da.

Beraz, AB, BC zenbakien biderkadura, CEren karratuarekin batera, ez da BEren
karratua baino txikiagoa.

Baina frogatu da BEren karratuaren berdina ere ez dela.
Ondorioz, AB, BC zenbakien biderkadura, CEren karratuarekin batera, ez da

karratua.
Q. E. D.

29. PROPOSIZIOA

Aurkitu arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren bi
zuzen, halako moldez non handienaren karratua txikienaren karratua baino han-
diagoa den handienarekin luzeran neurgarria den zuzen baten karratuan.

Jar bitez, bada, AB zuzen arrazional bat eta bi zenbaki karratuak, CD, DE,
halako moldez non horien kendura, CE, ez den karratua [1. lema], eta egin bedi
AFB zirkuluerdia ABren gainean, eta hala egin bedi BAren karratua AFren karratua-
rekiko  izan dadin DC CErekiko den bezalakoa [X, 6, por.], eta marraz bedi FB.

BAren karratua AFren karratuarekiko den bezalakoa denez DC CErekiko, BAren
karratuak AFren karratuarekin du DC zenbakiak CE zenbakiarekin duen arrazoia;
beraz, BAren karratua neurgarria da AFren karratuarekin [X, 6]. Baina ABren karra-
tua arrazionala da [X, 4. def.]; beraz, AFren karratua ere arrazionala da [X, 4.
def.]; hortaz, AF ere arrazionala da.

Eta, DCk ez duenez CErekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia, BAren karratuak ere ez du AFren karratuarekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, AB luzeran neurtezina da
AFrekin [X, 9]. Hortaz, BA, AF arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak.

Baina, DC CErekiko den bezalakoa denez BAren karratua AFren karratuarekiko,
orduan, bihurketaz, CD DErekiko nolako, halako da ABren karratua BFren karra-
tuarekiko [V, 19, por.; III, 31; I, 47]. Baina CDk DErekin du zenbaki karratu batek
zenbaki karratu batekin duen arrazoia; orduan, ABren karratuak BFren karratua-
rekin du zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, AB

luzeran neurgarria da BFrekin [X, 9].
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Eta ABren karratua AF, FB zuzenen karratuen berdina da; beraz, ABren karratua
da AFren karratua baino handiagoa berekin neurgarria den BFren karratuan.

Ondorioz, arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren BA,
AF bi zuzen aurkitu dira, halako moldez non AB handienaren karratua AF txikie-
naren karratua baino handiagoa den berekin luzeran neurgarria den BFren karra-
tuan267.

Q. E. D.

30. PROPOSIZIOA

Aurkitu arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren bi
zuzen, halako moldez non handienaren karratua txikienaren karratua baino han-
diagoa den handienarekin luzeran neurtezina den zuzen baten karratuan.

Jar bitez, bada, AB zuzen arrazionala eta bi zenbaki karratuak, CE, ED, halako
moldez non horien batura, CD, ez den karratua [2. lema]; eta egin bedi AFB zir-
kuluerdia ABren gainean, eta hala egin bedi BAren karratua AFren karratuarekiko
izan dadin DC CErekiko den bezalakoa [X, 6, por.], eta marraz bedi FB.

Aurrekoaren antzeko eran frogatuko genuke BA, AF arrazionalak direla, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak.

Baina, DC CErekiko den bezalakoa denez BAren karratua AFren karratuarekiko,
orduan, bihurketaz, CD DErekiko nolako, halako da ABren karratua BFren karra-
tuarekiko [V, 19, por.; III, 31; I, 47]. Baina CDk ez du DErekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; orduan, ABren karratuak ere ez du
BFren karratuarekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia;
beraz, AB luzeran neurtezina da BFrekin [X, 9].

Eta ABren karratua da AFrena baino handiagoa berekin neurtezina den FBren
karratuan.
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Ondorioz, AB, AF arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurga-
rriak, eta ABren karratua AFren karratua baino handiagoa da berekin luzeran
neurtezina den FBren karratuan268.

Q. E. D.

31. PROPOSIZIOA

Aurkitu medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren bi zuzen,
laukizuzen arrazional bat eratzen dutenak, halako moldez non handienaren
karratua txikienarena baino handiagoa den handienarekin luzeran neurgarria
den zuzen baten karratuan.

Jar bitez arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren A, B bi
zuzen, halako moldez non Aren karratua, handiena izanik, B txikienaren karra-
tua baino handiagoa den berekin luzeran neurgarria den zuzen baten karratuan
[X, 29]. Eta izan bedi Cren karratua A, B zuzenek eratutako laukizuzenaren ber-
dina.

Baina A, B zuzenek eratutako laukizu-
zena mediala da [X, 21]; orduan, Cren
karratua ere mediala da; beraz, C ere
mediala da [X, 21].

Izan bedi C, D zuzenek eratutako lau-
kizuzena Bren karratuaren berdina.

Baina Bren karratua arrazionala da;
beraz, C, D zuzenek eratutako laukizu-
zena ere arrazionala da.

Baina, A Brekiko den bezalakoa denez A, B zuzenek eratutako laukizuzena
Bren karratuarekiko, eta Cren karratua A, B zuzenek eratutako laukizuzenaren
berdina denez, eta C, D zuzenek eratutako laukizuzena Bren karratuaren berdina
denez, orduan, A Brekiko nolako, halako da Cren karratua C, D zuzenek eratu-
tako laukizuzenarekiko. Baina, Cren karratua C, D zuzenek eratutako laukizuze-
narekiko nolako, halako da C Drekiko; orduan, A Brekiko nolako, halako da C

Drekiko.
Baina A karratuan soilik da neurgarria Brekin; beraz, C ere karratuan soilik da

neurgarria Drekin [X, 11]. Eta C mediala da; hortaz, D ere mediala da [X, 23, gehi-
garria].

Baina, A Brekiko den bezalakoa denez C Drekiko, eta Aren karratua Brena
baino handiagoa denez berekin neurgarria den zuzen baten karratuan, orduan
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Cren karratua ere Drena baino handiagoa da berekin neurgarria den zuzen baten
karratuan [X, 14].

Ondorioz, medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren C, D bi
zuzen aurkitu dira, laukizuzen arrazional bat eratzen dutenak, eta Cren karratua
Drena baino handiagoa da berekin luzeran neurgarria den zuzen baten karra-
tuan.

Antzeko eran frogatuko litzateke Cren karratua Dren karratua baino handia-
goa dela berekin luzeran neurtezina den zuzen baten karratuan, Aren karratua
Brena baino handiagoa denean berekin neurtezina den zuzen baten karratuan
[X, 30]269.

32. PROPOSIZIOA

Aurkitu medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren bi zuzen,
laukizuzen medial bat eratzen dutenak, halako moldez non handienaren karra-
tua txikienarena baino handiagoa den handienarekin neurgarria den zuzen
baten karratuan.

Jar bitez arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren A, B, C
hiru zuzen, halako moldez non Aren karratua Crena baino handiagoa den bere-
kin neurgarria den zuzen baten karratuan [X, 29]; eta izan bedi Dren karratua A,
B zuzenek eratutako laukizuzenaren berdina.

Orduan, Dren karratua mediala da; beraz, D ere mediala da [X, 21].

Baina izan bedi D, E zuzenek eratutako laukizuzena B, C zuzenek eratutako
laukizuzenaren berdina.

Eta, A, B zuzenek eratutako laukizuzena B, C zuzenek eratutako laukizuzena-
rekiko den bezalakoa denez A Crekiko, eta Dren karratua A, B zuzenek eratutako
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269 Azken paragrafo honetan, 30. proposizioan lortutako zuzenetatik abiatu da, r eta

hain zuzen ere (268. oin-oharra). Hortik, , sistema

osatu eta ebatzi du. eta soluzioak dira, bilatutako zuzenak (H).

Irudian: A = r, B = , C = , D = .
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laukizuzenaren berdina denez, eta D, E zuzenek eratutako laukizuzena B, C zuze-
nek eratutako laukizuzenaren berdina denez, orduan, A Crekiko nolako, halako
da Dren karratua D, E zuzenek eratutako laukizuzenarekiko. Baina, Dren karratua
D, E zuzenek eratutako laukizuzenarekiko nolako, halako da D Erekiko; beraz,
A Crekiko nolako, halako da D Erekiko.

Baina A karratuan soilik da neurgarria Crekin; orduan, D karratuan soilik da
neurgarria Erekin [X, 11]. Baina D mediala da; beraz, E ere mediala da [X, 23,
gehigarria].

Baina, A Crekiko den bezalakoa denez D Erekiko, eta Aren karratua Crena
baino handiagoa denez berekin neurgarria den zuzen baten karratuan, orduan
Dren karratua ere izango da Erena baino handiagoa berekin neurgarria den zuzen
baten karratuan [X, 14].

Nik diot, gainera, ezen D, E zuzenek eratutako laukizuzena ere mediala dela.
Bada, B, C zuzenek eratutako laukizuzena D, E zuzenek eratutako laukizuze-

naren berdina denez, eta B, C zuzenek eratutako laukizuzena mediala denez
[X, 21], orduan D, E zuzenek eratutako laukizuzena ere mediala da.

Ondorioz, medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren D, E bi
zuzen aurkitu dira, laukizuzen medial bat eratzen dutenak, halako moldez non
handienaren karratua txikienarena baino handiagoa den handienarekin neurga-
rria den zuzen baten karratuan.

Antzeko eran frogatuko litzateke, halaber, Dren karratua, berriz, Erena baino
handiagoa dela berekin neurtezina den zuzen baten karratuan, Aren karratua
Crena baino handiagoa denean berekin neurtezina den zuzen baten karratuan
[X, 30]270.

LEMA

Izan bedi Ari dagokion angelua zuzen duen ABC triangelu zuzena, eta marraz
bedi AD perpendikularra.

Nik diot ezen CBD laukizuzena BAren karratuaren berdina dela, eta BCD lau-
kizuzena CAren karratuaren berdina dela, eta BD, DC zuzenek eratutako laukizu-
zena ADren karratuaren berdina dela, eta, gainera, BC, AD zuzenek eratutako lau-
kizuzena BA, AC zuzenek eratutako laukizuzenaren berdina dela.

EUKLIDES: ELEMENTUAK416

270 Azken paragrafo honetan, Euklidesek hiru zuzen hauek hartu ditu: r, eta

. Ondoren, lehenengo bien batezbesteko proportzionala kalkulatu du: .

Bukatzeko, ekuazioa ebatzi du: . Hortaz, eta

dira bilatutako zuzenak (H). Irudian: A = r, B = , C = ,

D = , E = .  r l4 1− k2
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Lehendabizi, CBD laukizuzena BAren
karratuaren berdina dela.

Bada, triangelu zuzen batean, AD

perpendikularra marraztu denez angelu
zuzenetik oinarriraino, ABD, ADC triange-
luak ABC triangelu osoaren eta elkarren
antzekoak dira [VI, 8]. Eta ABC triange-
lua ABD triangeluaren antzekoa denez, orduan, CB BArekiko nolako, halako da
BA BDrekiko [VI, 4]; beraz, CBD laukizuzena ABren karratuaren berdina da
[VI, 17].

Arrazoi beragatik, BCD laukizuzena ere ACren karratuaren berdina da.
Baina, triangelu zuzen batean, angelu zuzenetik oinarriraino perpendikular

bat marrazten bada, marraztutako zuzena oinarriko segmentuen batezbesteko
proportzionala denez [VI, 8, por.], orduan, BD DArekiko nolako, halako da AD

DCrekiko; beraz, BD, DC zuzenek eratutako laukizuzena DAren karratuaren ber-
dina da [VI, 17].

Nik diot ezen BC, AD zuzenek eratutako laukizuzena BA, AC zuzenek eratu-
tako laukizuzenaren berdina dela.

Bada, esan dugun bezala, ABC triangelua ABD triangeluaren antzekoa denez,
orduan, BC CArekiko nolako, halako da BA ADrekiko [VI, 4]. Ondorioz, BC, AD

zuzenek eratutako laukizuzena BA, AC zuzenek eratutako laukizuzenaren ber-
dina da [VI, 16].

Q. E. D.

33. PROPOSIZIOA

Aurkitu karratuan elkarrekin neurtezinak diren bi zuzen, beren karratuen
batura arrazionala egiten dutenak, baina berek eratutako laukizuzena mediala.

Jar bitez arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren AB, BC

bi zuzen, halako moldez non AB handienaren karratua BC txikienaren karratua
baino handiagoa den berekin luzeran neurtezina den zuzen baten karratuan [X,
30], eta erdibitu bedi BC Dtik, eta gainezar bekio ABri BD, DC zuzenetako bakoi-
tzaren karratuaren berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelo-
gramo bat, eta izan bedi AEB laukizuzena [VI, 28]; egin bedi AFB zirkuluerdia
ABren gainean, eta marraz bedi EF ABrekin angelu zuzenak eratuz, eta marraz
bitez AF, FB.

Eta AB, BC bi zuzen desberdinak direnez, eta ABren karratua BCren karratua
baino handiagoa denez berekin neurtezina den zuzen baten karratuan, eta ABri
gainezarri zaionez BCren karratuaren laurdenaren, hau da, horren erdiaren karra-
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tuaren, berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat
–AEB laukizuzena eginez–, orduan AE neurtezina da EBrekin [X, 18].

Baina, AE EBrekiko nolako, halako da BA, AE zuzenek eratutako laukizuzena
AB, BE zuzenek eratutako laukizuzenarekiko; eta BA, AE zuzenek eratutako lauki-
zuzena, aldiz, AFren karratuaren berdina da, eta AB, BE zuzenek eratutako lauki-
zuzena BFren karratuaren berdina; orduan, AFren karratua neurtezina da FBren
karratuarekin; beraz, AF, FB karratuan elkarrekin neurtezinak dira.

Eta, AB arrazionala denez, ABren karratua ere arrazionala da; hortaz, AF, FB

zuzenen karratuen batura ere arrazionala da [I, 47].
Eta, AE, EB zuzenek eratutako laukizuzena, berriz, EFren karratuaren berdina

denez, eta AE, EB zuzenek eratutako laukizuzena BDren karratuaren berdina ere
badela suposatu denez, orduan FE BDren berdina da; beraz, BC FEren bikoitza da;
hortaz, AB, BC zuzenek eratutako laukizuzena ere neurgarria da AB, EF zuzenek
eratutako laukizuzenarekin.

Baina AB, BC zuzenek eratutako laukizuzena mediala da [X, 21]; beraz, AB, EF

zuzenek eratutako laukizuzena ere mediala da [X, 23, por.]. Baina AB, EF zuze-
nek eratutako laukizuzena AF, FB zuzenek eratutako laukizuzenaren berdina da
[lema]; hortaz, AF, FB zuzenek eratutako laukizuzena ere mediala da.

Eta frogatu da (zuzen) horien karratuen batura ere arrazionala dela.
Ondorioz, karratuan elkarrekin neurtezinak diren AF, FB bi zuzen aurkitu dira,

beren karratuen batura arrazionala egiten dutenak, baina berek eratutako lauki-
zuzena mediala271.

Q. E. D.

34. PROPOSIZIOA

Aurkitu karratuan elkarrekin neurtezinak diren bi zuzen, beren karratuen
batura mediala egiten dutenak, baina berek eratutako laukizuzena arrazionala.

Jar bitez medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren AB, BC bi
zuzen, laukizuzen arrazional bat eratzen dutenak, halako moldez non ABren
karratua BCrena baino handiagoa den berekin neurtezina den zuzen baten karra-

EUKLIDES: ELEMENTUAK418

271 Orain, r eta zuzen arrazionalak hartu ditu Euklidesek (X, 30 eta 268. oin-

-oharra). Gero, x + y = r, sistema ebatzi du. Azkenik, x eta y-ren balioe-

kin u2 = rx, v2 = ry sistema ebatzi du. Bilatutako zuzenak eta

dira (H). Irudian: AB = r, BC = , x = AE, y = EB, u = AF,

v = FB.
  

r

1+ k2
  

r

2
1−

k

1+ k2

  

r

2
1+

k

1+ k2

  

xy =
r2

4 1+ k2( )

  

r

1+ k2



tuan [X, 31, ad finem]; eta egin bedi ADB zirkuluerdia ABren gainean, eta erdibitu
bedi BC Etik, eta gainezar bekio ABri BEren karratuaren berdina den eta irudi
karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat, hau da, AFB laukizuzena [VI,
28]; orduan, AF luzeran neurtezina da FBrekin [X, 18]. Marraz bedi FD ABrekin
angelu zuzenak eratuz Ftik, eta marraz bitez AD, DB.

AF luzeran neurtezina denez FBrekin, BA, AF zuzenek eratutako laukizuzena
ere neurtezina da AB, BF zuzenek eratutako laukizuzenarekin [X, 11]. Baina BA,
AF zuzenek eratutako laukizuzena ADren karratuaren berdina da, eta AB, BF zuze-
nek eratutako laukizuzena DBren karratuaren berdina da; orduan, ADren karratua
ere neurtezina da DBren karratuarekin.

Eta, ABren karratua mediala denez, AD, DB zuzenen karratuen batura ere
mediala da [III, 31; I, 47].

Eta, BC DFren bikoitza denez, AB, BC zuzenek eratutako laukizuzena ere AB, FD

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza da. Baina AB, BC zuzenek eratutako
laukizuzena arrazionala da; beraz, AB, FD zuzenek eratutako laukizuzena ere
arrazionala da [X, 6]. Baina AB, FD zuzenek eratutako laukizuzena AD, DB zuze-
nek eratutako laukizuzenaren berdina da [lema]; hortaz, AD, DB zuzenek eratu-
tako laukizuzena ere arrazionala da.

Ondorioz, karratuan elkarrekin neurtezinak diren AD, DB bi zuzen aurkitu
dira, beren karratuen batura mediala egiten dutenak, baina berek eratutako lau-
kizuzena arrazionala272.

Q. E. D.
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272 eta zuzen medialak hartu ditu oraingoan (X, 31 eta 269.

oin-oharra). Gero, , sistema ebatzi du. Bukatzeko,

, sistematik eta

lortu ditu. Hortaz, u eta v dira bilatutako zuzenak (H).

Irudian: AB = , BC = , x = AF, y = FB, u = AD, v = DB.
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35. PROPOSIZIOA

Aurkitu karratuan elkarrekin neurtezinak diren bi zuzen, beren karratuen
batura mediala egiten dutenak, eta berek eratutako laukizuzena mediala eta, gai-
nera, neurtezina beren karratuen baturarekin.

Jar bitez medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren AB, BC bi
zuzen, laukizuzen medial bat eratzen dutenak, halako moldez non ABren karra-
tua BCren karratua baino handiagoa den berekin neurtezina den zuzen baten
karratuan [X, 32, ad finem]; eta egin bedi ADB zirkuluerdia ABren gainean, eta
izan bedi eraikuntzaren gainerakoa aurrekoaren antzekoa.

Baina, AF FBrekin luzeran neurtezina
denez [X, 18], AD ere karratuan neurte-
zina da DBrekin [X, 11].

Eta, ABren karratua mediala denez,
AD, DB zuzenen karratuen batura ere
mediala da [III, 31; I, 47].

Baina, AF, FB zuzenek eratutako laukizuzena BE, DF zuzenetako bakoitzaren
karratuaren berdina denez, BE DFren berdina da; beraz, BC FDren bikoitza da; hor-
taz, AB, BC zuzenek eratutako laukizuzena AB, FD zuzenek eratutako laukizuze-
naren bikoitza da. Baina AB, BC zuzenek eratutako laukizuzena mediala da; hor-
taz, AB, FD zuzenek eratutako laukizuzena ere mediala da [X, 32, por.]. Eta AD,
DB zuzenek eratutako laukizuzenaren berdina da [X, 32.aren hurrengo lema];
beraz, AD, DB zuzenek eratutako laukizuzena ere mediala da.

Baina, AB luzeran neurtezina denez BCrekin, eta CB, aldiz, neurgarria denez
BErekin, orduan AB luzeran neurtezina da BErekin [X, 13]; hortaz, ABren karratua
neurtezina da AB, BE zuzenek eratutako laukizuzenarekin [X, 11].

Baina AD, DB zuzenen karratuak ABren karratuaren berdinak dira [I, 47], eta
AB, FD zuzenek eratutako laukizuzena, hau da, AD, DB zuzenek eratutako lauki-
zuzena, AB, BE zuzenek eratutako laukizuzenaren berdina da; hortaz, AD, DB

zuzenen karratuen batura neurtezina da AD, DB zuzenek eratutako laukizuzena-
rekin.

Ondorioz, karratuan elkarrekin neurtezinak diren AD, DB bi zuzen aurkitu
dira, beren karratuen batura mediala egiten dutenak, eta berek eratutako lauki-
zuzena mediala eta, gainera, neurtezina beren karratuen baturarekin273.

Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK420

273 eta zuzen medialak hartu ditu (X, 32 eta 270. oin-oharra).

Ondoren, , sistema ebatzi du. Horren soluzioekin ,

sistema osatu eta ebatzi du. Hortaz, eta
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36. PROPOSIZIOA

Arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren bi zuzen
batzen badira, osoa irrazionala da; dei bekio binomiala.

Batu bitez, bada, arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak
diren AB, BC bi zuzen.

Nik diot ezen AC guztizkoa irrazionala dela.
Bada, AB luzeran neurtezina denez

BCrekin, karratuan soilik direlako elkarre-
kin neurgarriak, eta, aldiz, AB BCrekiko
den bezalakoa denez ABC laukizuzena
BCren karratuarekiko, orduan AB, BC zuzenek eratutako laukizuzena neurtezina
da BCren karratuarekin [X, 11].

Baina AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza neurgarria da AB, BC

zuzenek eratutako laukizuzenarekin [X, 6]; eta AB, BC zuzenen karratuak, aldiz,
neurgarriak dira BCren karratuarekin, AB, BC arrazionalak eta karratuan soilik dire-
lako elkarrekin neurgarriak [X, 15]; beraz, AB, BC zuzenek eratutako laukizuze-
naren bikoitza neurtezina da AB, BC zuzenen karratuekin [X, 13].

Eta, konposizioz, AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza, AB, BC

zuzenen karratuekin batera, hau da, ACren karratua [II, 4], neurtezina da AB, BC

zuzenen karratuen baturarekin [X, 16].
Baina AB, BC zuzenen karratuen batura arrazionala da; orduan, ACren karra-

tua irrazionala da; hortaz, AC ere irrazionala da [X, 4. def.]; dei bekio bino-
miala274.

Q. E. D.
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soluzioak dira bilatutako zuzenak (H). Irudian: AB = ,

BC = , x = AF, y = FB, u = AD, v = DB.

274 Hemen hasten dira lehen sei proposizioak zuzen irrazionalei buruz. Sei zuzen irra-
zional konposatuak batuketaren bidez lortzen dira, eta horiei dagozkien beste seiak ken-
ketaren bidez lortuko dira 73. proposiziotik 78. proposiziora. Taisbak-ek dio zuzen irra-
zional hauen sailkapena eginda dagoela XIII. liburuan agertzen diren pentagono, hexa-
gono eta dekagonoaren aldeen eta zirkuluaren diametroaren arteko erlazioa azaltzeko.

Izen horien zergatiak ziur asko ahaztu badira ere, izenek bere horretan iraun dute.
Azpimarratzekoa da greziarrak jadanik hasiak zirela izen bereziak erabiltzen beren termi-
nologian (H, P).

Proposizio honetan bi zuzen arrazionalak r eta dira, eta zuzen binomiala

da. Dagokion apotoma izango da (X, 73). Biak dira ekuazio honen erro

positiboak: x4– 2(1 + k) r2 x2 + (1 – k)2 r4 = 0 (H). Irudian: AB = , BC = r. k r
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37. PROPOSIZIOA

Medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren bi zuzen batzen
badira, laukizuzen arrazionala eratzen dutenak, osoa irrazionala da; dei bekio
bimedial lehena 275.

Batu bitez, bada, medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren
AB, BC bi zuzen, laukizuzen arrazional bat eratzen dutenak.

Nik diot ezen AC guztizkoa irrazionala dela.
Bada, AB luzeran neurtezina denez

BCrekin, orduan AB, BC zuzenen karratuak
neurtezinak dira AB, BC zuzenek eratu-
tako laukizuzenaren bikoitzarekin [X, 36;
II, 9-20]; baina, konposizioz, AB, BC zuzenen karratuak, AB, BC zuzenek eratutako
laukizuzenaren bikoitzarekin batera, hots, ACren karratua [II, 4], neurtezina da
AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenarekin [X, 16].

Eta AB, BC zuzenek eratutako laukizuzena arrazionala da, AB, BC laukizuzen
arrazionala eratzen duten zuzenak direla suposatu delako; hortaz, ACren karra-
tua irrazionala da; beraz, AC irrazionala da [X, 4. def.]; dei bekio bimedial
lehena276.

Q. E. D.

38. PROPOSIZIOA

Medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren bi zuzen batzen
badira, laukizuzen mediala eratzen dutenak, osoa irrazionala da; dei bekio
bimedial bigarrena.

Batu bitez, bada, medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren
AB, BC bi zuzen, laukizuzen medial bat eratzen dutenak.

Nik diot ezen AC irrazionala dela.
Jar bedi, bada, DE zuzen arrazionala, eta gainezar bekio DEri ACren karratua-

ren berdina den DF laukizuzena, DG zabalera sortuz [I, 44].

EUKLIDES: ELEMENTUAK422

275 Grezierazko adierazpena hau da: d‚ ®k d¥o m™son pr√th (de ek duo meson prote);
gaztelaniaz primera bimedial itzuli dute; ingelesez first bimedial aukeratu dute, eta fran-
tsesez bimédiale première. Nik ‘bimedial lehena’ itzuli dut. Aurrerago, adjektibo modura
honela erabiliko da: zuzen bimedial lehena. Berdin egingo dut “bimedial bigarrena” eta
“zuzen bimedial bigarrena” adierazpenarekin.

276 Orain, bi zuzen medialak eta dira (X, 27 eta 264. oin-oharra).

Bimedial lehena da. Dagokion medial baten lehen apotoma 

da (X, 74). Biak dira ekuazio honen erro positiboak: 

(H). Irudian: AB = , BC = .  k4 r  k34 r
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Eta ACren karratua AB, BC zuzenen
karratuak gehi AB, BC zuzenek eratutako
laukizuzenaren bikoitzaren berdina
denez [II, 4], gainezar bekio, orain, DEri
AB, BC zuzenen karratuen berdina den EH

laukizuzena; orduan, gainerako HF lauki-
zuzena AB, BC zuzenek eratutako laukizu-
zenaren bikoitzaren berdina da.

Eta, AB, BC zuzenetako bakoitza mediala denez, AB, BC zuzenen karratuak ere
medialak dira. Baina suposatu da AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitza ere mediala dela. Eta EH laukizuzena AB, BCren karratuen berdina da; eta
FH, aldiz, AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina da;
orduan, EH, HF laukizuzenetako bakoitza mediala da.

Eta DE zuzen arrazionalari gainezarri zaizkio; beraz, DH, HG zuzenetako
bakoitza arrazionala da, eta luzeran neurtezina DErekin [X, 22].

Bada, AB luzeran neurtezina denez BCrekin, eta AB BCrekiko den bezalakoa
denez ABren karratua AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenarekiko, orduan ABren
karratua neurtezina da AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenarekin [X, 11]. Baina
AB, BC zuzenen karratuen batura neurgarria da ABren karratuarekin [X, 15], eta AB,
BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza neurgarria da AB, BC zuzenek era-
tutako laukizuzenarekin [X, 6]. Hortaz, AB, BC zuzenen karratuen batura neurte-
zina da AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin [X, 13]. Baina EH

laukizuzena AB, BC zuzenen karratuen berdina da, eta HF laukizuzena AB, BC

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina da. Beraz, EH neurtezina
da HFrekin; hortaz, DH ere luzeran neurtezina da HGrekin [VI, 1; X, 11].

Orduan, DH, HG arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak;
hortaz, DG irrazionala da [X, 36]. Baina DE arrazionala da; eta zuzen irrazional
batek eta zuzen arrazional batek eratutako laukizuzena irrazionala da [X, 20];
orduan, DF azalera irrazionala da, eta horren berdina den karratuaren aldea irra-
zionala da [X, 4. def.]. Baina AC da DFren berdina den karratuaren aldea; ondo-
rioz, AC irrazionala da; dei bekio bimedial bigarrena277.

Q. E. D.
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39. PROPOSIZIOA

Karratuan elkarrekin neurtezinak diren bi zuzen batzen badira, horien karra-
tuen batura arrazionala eta horiek eratutako laukizuzena mediala egiten dituzte-
nak, zuzen osoa irrazionala da; dei bekio majorea.

Batu bitez, bada, karratuan elkarrekin neurtezinak diren AB, BC bi zuzen, pro-
posaturiko baldintzak betetzen dituztenak [X, 33].

Nik diot ezen AC irrazionala dela.
Bada, AB, BC zuzenek eratutako laukizu-

zena mediala denez, AB, BC zuzenek eratu-
tako laukizuzenaren bikoitza mediala da
[X, 6 eta 23, por.].

Baina AB, BC zuzenen karratuen batura arrazionala da; orduan, AB, BC zuze-
nek eratutako laukizuzenaren bikoitza neurtezina da AB, BC zuzenen karratuen
baturarekin; hortaz, AB, BC zuzenen karratuak, AB, BC zuzenek eratutako laukizu-
zenaren bikoitzarekin batera, hau da, ACren karratua, neurtezina da AB, BC zuze-
nen karratuen baturarekin [X, 16]. Ondorioz, ACren karratua irrazionala da; hor-
taz, AC ere irrazionala da [X, 4. def.]; dei bekio majorea278.

Q. E. D.

40. PROPOSIZIOA

Karratuan elkarrekin neurtezinak diren bi zuzen batzen badira, horien karra-
tuen batura mediala eta horiek eratutako laukizuzena arrazionala egiten dituzte-
nak, zuzen osoa irrazionala da; dei bekio azalera arrazional baten eta azalera
medial baten baturaren baliokidea den karratuaren aldea.

Batu bitez, bada, karratuan elkarrekin neurtezinak diren AB, BC bi zuzen, pro-
posaturiko baldintzak betetzen dituztenak [X, 34].

EUKLIDES: ELEMENTUAK424
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Nik diot ezen AC irrazionala dela.
Bada, AB, BC zuzenen karratuen batura

mediala denez, eta AB, BC zuzenek eratutako
laukizuzenaren bikoitza arrazionala denez,
orduan AB, BC zuzenen karratuen batura neurtezina da AB, BC zuzenek eratutako
laukizuzenaren bikoitzarekin; hortaz, ACren karratua ere neurtezina da AB, BC

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin [X, 16].
Baina AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza arrazionala da;

beraz, ACren karratua irrazionala da. Hortaz, AC irrazionala da [X, 4. def.]; dei
bekio azalera arrazional baten eta azalera medial baten baturaren baliokidea
den karratuaren aldea279.

Q. E. D.

41. PROPOSIZIOA

Karratuan elkarrekin neurtezinak diren bi zuzen batzen badira, horien karra-
tuen batura mediala eta horiek eratutako laukizuzena mediala eta, gainera,
horien karratuen baturarekin neurtezina egiten dituztenak, zuzen osoa irrazio-
nala da; dei bekio bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren
aldea.

Batu bitez, bada, karratuan elkarrekin neurtezinak diren AB, BC bi zuzen, pro-
posaturiko baldintzak betetzen dituztenak [X, 35].
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Nik diot ezen AC irrazionala dela.
Jar bedi DE zuzen arrazionala, eta gainezar

bekio DEri AB, BC zuzenen karratuen berdina den
DF laukizuzena, eta AB, BC zuzenek eratutako
laukizuzenaren bikoitzaren berdina den GH lau-
kizuzena; orduan, DH osoa ACren karratuaren
berdina da [II, 4].

Eta, AB, BC zuzenen karratuen batura mediala
denez, eta DFren berdina denez, orduan DF

mediala da. Eta DE zuzen arrazionalari gaineza-
rri zaio; beraz, DG ere arrazionala da, eta luzeran
neurtezina DErekin [X, 22]. Arrazoi beragatik, GK

ere arrazionala da, eta luzeran neurtezina GFre-
kin, hau da, DErekin.

Eta, AB, BC zuzenen karratuak neurtezinak
direnez AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitzarekin, DF neurtezina da GHrekin; hortaz,
DG ere neurtezina da GKrekin [VI, 1; X, 11].

Eta arrazionalak dira; orduan, DG, GK zuzen
arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; beraz, DK irrazio-
nala da, binomiala deitu dena, [X, 36].

Baina DE arrazionala da; orduan, DH irrazionala da, eta horren berdina den
karratuaren aldea irrazionala da [X, 4. def.]. Baina AC da HDren berdina den
karratuaren aldea; hortaz, AC irrazionala da; dei bekio bi azalera medialen batu-
raren baliokidea den karratuaren aldea280.

Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK426
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LEMA

Eta lema hau aurreratu eta gero, berehala frogatuko dugu aipaturiko zuzen
irrazionalak era bakarrean zatitzen direla osatzen dituzten zuzenetan, proposa-
turiko motak281 ematen dituztenak.

Jar bedi AB zuzen bat, eta motz bedi osoa zati desberdinetan C, D puntuetako
bakoitzetik; eta suposa bedi AC DB baino handiagoa dela.

Nik diot ezen AC, CB zuzenen karratuak AD, DB zuzenen karratuak baino han-
diagoak direla.

Erdibitu bedi, bada, AB Etik.
Eta, AC DB baino handiagoa denez, ken bekie

biei DC; orduan, gainerako AD gainerako CB

baino handiagoa da. Baina AE EBren berdina da;
orduan, DE EC baino txikiagoa da; beraz, C, D

puntuak ez daude distantzia berdinera erdibitze-
-puntutik.

Eta, AC, CB zuzenek eratutako laukizuzena, ECren karratuarekin batera, EBren
karratuaren berdina denez [II, 5], eta AD, DB zuzenek eratutako laukizuzena,
DEren karratuarekin batera, EBren karratuaren berdina denez [II, 5], orduan AC, CB

zuzenek eratutako laukizuzena, ECren karratuarekin batera, AD, DB zuzenek era-
tutako laukizuzena gehi DEren karratuaren berdina da; zeinetatik DEren karratua
ECren karratua baino txikiagoa den; beraz, AC, CB zuzenek eratutako gainerako
laukizuzena AD, DB zuzenek eratutako laukizuzena baino txikiagoa da; hortaz,
AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza ere txikiagoa da AD, DB zuze-
nek eratutako laukizuzenaren bikoitza baino.

Ondorioz, hondarra, AC, CB zuzenen karratuen batura, AD, DB zuzenen karra-
tuen batura baino handiagoa da.

Q. E. D.

42. PROPOSIZIOA

Zuzen binomiala puntu bakar batetik zatitzen da bere gaietan.

Izan bedi zatitua AB zuzen binomiala bere gaietan Ctik; orduan, AC, CB zuze-
nak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak [X, 36].

Nik diot ezen AB ez dela beste puntu batetik zatitzen arrazionalak eta karra-
tuan soilik elkarrekin neurgarriak diren bi zuze-
netan.

Bada, ahal bada, zatitu bedi Dtik ere, arra-
zionalak eta karratuan soilik elkarrekin neurga-
rriak diren AD, DB bi zuzen izateko moduan.
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281 Grezierazko testuan agertzen den e¬dh (eide) hitzak eremu semantiko zabala du;
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Orduan, argi dago AC ez dela DB bera. Bada, ahal bada, izan bedi. Orduan,
AD ere CB bera izango da; eta, AC CBrekiko nolako, halako izango da BD DArekiko;
eta AB zatitua izango da Dtik Ctik zatitu den era berean; baina hori hipotesiaren
kontrakoa da. Beraz, AC ez da DB bera.

Horregatik ere C, D puntuak ez daude distantzia berdinera erdibitze-puntutik.
Beraz, zertan diren desberdinak AC, CB zuzenen karratuak AD, DB zuzenen karra-
tuetatik, horretan ere da desberdina AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitza AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzetik; izan ere, bai AC, CB

zuzenen karratuak, AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin
batera, eta bai AD, DB zuzenen karratuak, AD, DB zuzenek eratutako laukizuze-
naren bikoitzarekin batera, ABren karratuaren berdinak dira [II, 4].

Baina AC, CB zuzenen karratuak AD, DB zuzenen karratuetatik azalera arra-
zional batean dira desberdinak, biak arrazionalak baitira; beraz, AD, DB zuzenek
eratutako laukizuzenaren bikoitza ere azalera arrazional batean da desberdina
AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzetik, mediala bada ere [X, 21];
eta hori absurdoa da, azalera medial bat ez delako azalera medial bat baino han-
diagoa azalera arrazional batean [X, 26].

Ondorioz, zuzen binomiala ez da zatitzen puntu desberdinetatik; beraz,
bakar batetik zatitzen da.

Q. E. D.

43. PROPOSIZIOA

Bimedial lehena puntu bakar batetik zatitzen da.

Izan bedi zatitua AB zuzen bimedial lehena Ctik, halako moldez non AC, CB

zuzenak medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren eta laukizu-
zen arrazional bat eratzen duten [X, 37].

Nik diot ezen AB ez dela zatitzen
beste puntu batetik.

Bada, ahal bada, zatitu bedi Dtik ere,
halako moldez non AD, DB bi zuzenak
medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren eta laukizuzen arra-
zional bat eratzen duten.

Bada, zertan den desberdina AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoi-
tza AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzetik, horretan ere direnez
desberdinak AC, CB zuzenen karratuak AD, DB zuzenen karratuetatik, eta bestalde
AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza AC, CB zuzenek eratutako lau-
kizuzenaren bikoitzetik azalera arrazional batean denez desberdina –biak arra-
zionalak direlako–, orduan AC, CB zuzenen karratuak ere AD, DB zuzenen karra-
tuetatik azalera arrazional batean dira desberdinak, medialak badira ere; eta hori
absurdoa da [X, 26].

Ondorioz, zuzen bimedial lehena ez da bere gaietan zatitzen puntu desber-
dinetatik; beraz, bakar batetik zatitzen da.

Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK428
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44. PROPOSIZIOA

Bimedial bigarrena puntu bakar batetik zatitzen da.

Izan bedi zatitua AB zuzen bimedial bigarrena C puntutik, halako moldez non
AC, CB zuzenak medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren eta lau-
kizuzen medial bat eratzen duten [X, 38]; orduan, argi dago C ez dela erdibitze-
-puntua, segmentuak ez direlako luzeran elkarrekin neurgarriak.

Nik diot ezen AB ez dela zatitzen beste puntu batetik.

Bada, ahal bada, zatitu bedi Dtik, halako moldez non AC ez den DB bera, bai-
zik eta, hipotesiz, AC handiagoa den; orduan, argi dago ezen AD, DB zuzenen
karratuak ere, lehenago frogatu dugun bezala [lema], AC, CB zuzenen karratuak
baino txikiagoak direla; suposa bedi AD, DB medialak eta karratuan soilik elka-
rrekin neurgarriak diren eta laukizuzen medial bat eratzen duten zuzenak direla.

Eta jar bedi EF zuzen arrazionala, eta gainezar bekio EFri ABren karratuaren
berdina den EK paralelogramo zuzen bat; ken bedi, beste aldetik, AC, CB zuzenen
karratuen berdina den EG; orduan, HK hondarra AC, CB zuzenek eratutako lauki-
zuzenaren bikoitzaren berdina da [II, 4].

Ken bedi, berriz, EL laukizuzena, AD, DB zuzenen karratuen berdina dena,
azken horiek, frogatu denez, AC, CB zuzenen karratuak baino txikiagoak izanik
[lema]; orduan, gainerako MK ere AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitzaren berdina da.

Eta, AC, CB zuzenen karratuak medialak direnez, EG mediala da. Eta EF zuzen
arrazionalari gainezarri zaio; beraz, EH arrazionala da, eta luzeran neurtezina
EFrekin [X, 22].

Arrazoi beragatik, HN ere arrazionala da, eta luzeran neurtezina EFrekin.
Eta, AC, CB medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak direnez, AC

luzeran neurtezina da CBrekin. Baina, AC CBrekiko nolako, halako da ACren karra-
tua AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenarekiko; orduan, ACren karratua neurte-
zina da AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenarekin [X, 11]. Baina AC, CB zuzenen
karratuak neurgarriak dira ACren karratuarekin, AC, CB karratuan elkarrekin neur-
garriak direlako [X, 15]. Baina AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza
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neurgarria da AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenarekin [X, 6]. Orduan, AC, CB

zuzenen karratuak ere neurtezinak dira AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitzarekin [X, 13].

Baina EG paralelogramoa AC, CB zuzenen karratuen berdina da; eta HK, aldiz,
AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina da; beraz, EG neur-
tezina da HKrekin; hortaz, EH ere luzeran neurtezina da HNrekin [VI, 1; X, 11]. Eta
arrazionalak dira; orduan, EH, HN zuzen arrazionalak dira, eta karratuan soilik
elkarrekin neurgarriak. Baina, arrazionalak eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak diren bi zuzen batzen badira, osoa, binomiala deritzona, irrazionala da
[X, 36]. Orduan, EN zuzen binomial bat da, Htik zatitua.

Bide berari jarraituz frogatuko litzateke EM, MN arrazionalak direla, eta karra-
tuan soilik elkarrekin neurgarriak; eta EN zuzen binomial bat izango da, H, M

puntu desberdinetatik zatitua. Baina EH ez da MN bera, AC, CB zuzenen karratuak
AD, DB zuzenen karratuak baino handiagoak direlako.

Baina AD, DB zuzenen karratuak AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitza baino handiagoak dira; beraz, AC, CB zuzenen karratuak, EG alegia, AD,
DB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza, MK alegia, baino askoz handia-
goak dira; hortaz, EH ere MN baino handiagoa da.

Ondorioz, EH ez da MN bera.
Q. E. D.

45. PROPOSIZIOA

Majorea puntu bakarretik eta beretik zatitzen da.

Izan bedi zatitua AB majorea Ctik, halako moldez non AC, CB karratuan elka-
rrekin neurtezinak diren eta AC, CB zuzenen karratuen batura arrazionala, baina
AC, CB zuzenek eratutako laukizuzena mediala egiten dituzten [X, 39].

Nik diot ezen AB ez dela zatitzen beste puntu batetik.
Bada, ahal bada, zatitu bedi Dtik ere,

halako moldez non AD, DB karratuan
elkarrekin neurtezinak diren eta AD, DB

zuzenen karratuen batura arrazionala,
baina horiek eratutako laukizuzena
mediala egiten dituzten.

Eta, zertan diren desberdinak AC, CB zuzenen karratuak AD, DB zuzenen karra-
tuetatik, horretan ere denez desberdina AD, DB zuzenek eratutako laukizuzena-
ren bikoitza AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzetik, eta bestalde
AC, CB zuzenen karratuak AD, DB zuzenen karratuak baino handiagoak direnez
azalera arrazional batean –biak arrazionalak direlako–, orduan AD, DB zuzenek
eratutako laukizuzenaren bikoitza ere AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitza baino handiagoa da azalera arrazional batean, medialak badira ere; eta
hori ezinezkoa da [X, 26].

Beraz, majorea ez da zatitzen puntu desberdinetatik. Ondorioz, puntu baka-
rretik eta beretik zatitzen da.

Q. E. D.
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46. PROPOSIZIOA

Azalera arrazional baten eta azalera medial baten baturaren baliokidea den
karratuaren aldea puntu bakar batetik zatitzen da.

Izan bedi zatitua azalera arrazional baten eta azalera medial baten baturaren
baliokidea den karratuaren AB aldea Ctik, halako moldez non AC, CB karratuan
elkarrekin neurtezinak diren eta AC, CB zuzenen karratuen batura mediala eta AC,
CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza arrazionala egiten dituzten
[X, 40].

Nik diot ezen AB ez dela zatitzen beste puntu batetik.
Bada, ahal bada, zatitu bedi Dtik ere,

halako moldez non AD, DB karratuan
elkarrekin neurtezinak diren eta AD, DB

zuzenen karratuen batura mediala eta
AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitza mediala egiten dituzten.

Bada, zertan den desberdina AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoi-
tza AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzetik, horretan ere direnez
desberdinak AD, DB zuzenen karratuak AC, CB zuzenen karratuetatik, eta bestalde
AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza AD, DB zuzenek eratutako lau-
kizuzenaren bikoitza baino handiagoa denez azalera arrazional batean, orduan
AD, DB zuzenen karratuak ere AC, CB zuzenen karratuak baino handiagoak dira
azalera arrazional batean, medialak badira ere; eta hori ezinezkoa da [X, 26].

Beraz, azalera arrazional baten eta azalera medial baten baturaren balioki-
dea den karratuaren aldea ez da zatitzen puntu desberdinetatik.

Ondorioz, puntu bakar batetik zatitzen da.
Q. E. D.

47. PROPOSIZIOA

Bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea puntu bakar
batetik zatitzen da.

Izan bedi zatitua AB Ctik, halako moldez non AC, CB karratuan elkarrekin
neurtezinak diren eta AC, CB zuzenen karratuen batura mediala eta AC, CB zuze-
nek eratutako laukizuzena mediala eta horien karratuen baturarekin neurtezina
egiten dituzten.
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Nik diot ezen AB ez dela zatitzen beste puntu batetik, proposaturiko baldin-
tzak betez.

Bada, ahal bada, zatitu bedi Dtik, nabaria izateko AC ez dela DB bera, baizik
eta, hipotesiz, AC handiagoa izateko moduan.

Eta jar bedi EF zuzen arrazionala, eta gainezar bekio EFri AC, CB zuzenen
karratuen berdina den EG laukizuzena, eta AC, CB zuzenek eratutako laukizuze-
naren bikoitzaren berdina den HK laukizuzena; orduan, EK osoa ABren karratua-
ren berdina da [II, 4].

Gainezar bekio, berriz, EFri AD, DB zuzenen karratuen berdina den EL; orduan,
hondarra, AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza, MK hondarraren
berdina da.

Eta, suposatu denez AC, CB zuzenen karratuen batura mediala dela, EG ere
mediala da. Eta EF zuzen arrazionalari gainezarri zaio; beraz, HE arrazionala da,
eta luzeran neurtezina EFrekin [X, 22].

Arrazoi beragatik, orduan, HN zuzena arrazionala da, eta luzeran neurtezina
EFrekin.

Eta, AC, CB zuzenen karratuen batura AC, CB zuzenek eratutako laukizuzena-
ren bikoitzarekin neurtezina denez, EG neurtezina da GNrekin; hortaz, EH neurte-
zina da HNrekin [VI, 1; X, 11]. Eta arrazionalak dira; orduan, EH, HN arrazionalak
dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; beraz, EN zuzen binomial bat da,
Htik zatitua [X, 36].

Antzeko eran frogatuko genuke Mtik ere zatitzen dela. Baina EH ez da MN

bera; orduan, binomial bat bi puntu desberdinetatik zatitu da; eta hori absurdoa
da [X, 42].

Beraz, bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea ez da
zatitzen bi puntu desberdinetatik.

Ondorioz, bakar batetik zatitzen da.
Q. E. D.

BIGARREN DEFINIZIOAK

1. Zuzen arrazional bat emanik, eta binomial bat bere gaietan halako
moldez zatituta non gai handienaren karratua txikienaren karratua
baino handiagoa den handienarekin luzeran neurgarria den zuzen
baten karratuan; orduan, gai handiena luzeran neurgarria bada eman-
dako zuzen arrazionalarekin, dei bekio osoari binomial lehena282.

2. Eta gai txikiena luzeran neurgarria bada zuzen arrazionalarekin, dei
bekio osoari binomial bigarrena.

3. Baina, gaietako bat ere ez bada luzeran neurgarria emandako zuzen
arrazionalarekin, dei bekio osoari binomial hirugarrena.

EUKLIDES: ELEMENTUAK432

282 Euklidesek zuzen binomialen sailkapena eman du definizio hauetan. Bestalde, 48.
proposiziotik 53. proposiziora esango digu nola aurkitu horietako bakoitza.



4. Handienaren karratua, berriz, txikienarena baino handiagoa bada
handienarekin luzeran neurtezina den zuzen baten karratuan, orduan,
gai handiena luzeran neurgarria bada emandako zuzen arrazionalare-
kin, dei bekio osoari binomial laugarrena.

5. Baina, txikiena bada, (binomial) bosgarrena.

6. Eta, bat ere ez bada, (binomial) seigarrena.

48. PROPOSIZIOA

Aurkitu binomial lehen bat.

Jar bitez AC, CB bi zenbaki, halako moldez non horien AB baturak BCrekin
duen zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia, baina CAre-
kin ez dezan izan zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia
[X, 28.aren hurrengo 1. lema]; eta jar bedi D zuzen arrazional bat, eta izan bedi
EF luzeran neurgarria Drekin. Orduan, EF ere arrazionala da.

Eta, izan bedi EFren karratua FGren karratuarekiko BA zenbakia ACrekiko den
bezalakoa [X, 6, por.].

Baina ABk ACrekin du zenbaki batek zenbaki batekin duen arrazoia; orduan,
EFren karratuak ere FGren karratuarekin du zenbaki batek zenbaki batekin duen
arrazoia; hortaz, EFren karratua neurgarria da FGren karratuarekin [X, 6]. Eta EF

arrazionala da; beraz, FG ere arrazionala da.
Baina, BAk ez duenez ACrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin

duen arrazoia, orduan EFren karratuak ere ez du FGren karratuarekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, EF luzeran neurtezina
da FGrekin [X, 9].

Orduan, EF, FG zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak. Beraz, EG binomiala da [X, 36].

Nik diot ezen (binomial) lehena ere badela.
Bada, BA zenbakia ACrekiko den bezalakoa denez EFren karratua FGren karra-

tuarekiko, eta BA AC baino handiagoa denez, orduan EFren karratua ere FGren
karratua baino handiagoa da.

Izan bitez, bada, FG, H zuzenen karratuak EFren karratuaren berdinak.
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Eta, BA ACrekiko den bezalakoa denez EFren karratua FGren karratuarekiko,
orduan, bihurketaz, AB BCrekiko nolako, halako da EFren karratua Hren karratua-
rekiko [V, 19, por.].

Baina ABk BCrekin du zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia; orduan, EFren karratuak Hren karratuarekin du zenbaki karratu batek
zenbaki karratu batekin duen arrazoia. Beraz, EF luzeran neurgarria da Hrekin
[X, 9]; hortaz, EFren karratua FGren karratua baino handiagoa da berekin neurga-
rria den zuzen baten karratuan.

Eta EF, FG arrazionalak dira, eta EF luzeran neurgarria da Drekin.
Ondorioz, EG binomial lehena da283.

Q. E. D.

49. PROPOSIZIOA

Aurkitu binomial bigarren bat.

Jar bitez AC, CB bi zenbaki, halako moldez non horien AB baturak BCrekin
duen zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia, baina ACre-
kin ez dezan izan zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia;
eta jar bedi D zuzen arrazionala, eta izan bedi EF luzeran neurgarria Drekin;
orduan, EF arrazionala da.

Eta hala egin bedi EFren karratua
FGren karratuarekiko izan dadin CA zen-
bakia ABrekiko den bezalakoa [X, 6,
por.]; orduan, EFren karratua neurgarria
da FGren karratuarekin [X, 6]. Beraz, FG

arrazionala da.
Baina, CA zenbakiak ez duenez ABre-

kin zenbaki karratu batek zenbaki karratu
batekin duen arrazoia, eta EFren karra-
tuak ere ez duenez FGren karratuarekin
zenbaki karratu batek zenbaki karratu
batekin duen arrazoia, orduan EF luzeran
neurtezina da FGrekin [X, 9]; beraz, EF, FG

EUKLIDES: ELEMENTUAK434

283 r zuzen arrazionala bada eta p (m2 – n2) eta pn2 bi zenbaki baditugu, m2 – n2 karra-

tua izan gabe, ekuazioa osatu eta ebatzi du. Binomial lehena den

zuzena da. Orain, egiten badugu, binomial lehena

den zuzena idatziko dugu; dagokion apotoma lehena 

izango da (X, 85). Biak dira ekuazio honen erroak: x2 – 2krx + l2k2r2 = 0 (H). Irudian: D = r,
EF = kr, AB = pm2, AC = p(m2 – n2), FG = x.
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zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, EG

binomiala da [X, 36].
Frogatu behar da, orain, (binomial) bigarrena ere badela.
Bada, alderanzketaz, BA zenbakia ACrekiko den bezalakoa denez GFren karra-

tua FEren karratuarekiko, eta bestalde BA AC baino handiagoa denez, orduan
GFren karratua FErena baino handiagoa da.

Izan bitez EF, H zuzenen karratuak GFren karratuaren berdinak; orduan, bihur-
ketaz, AB BCrekiko nolako, halako da FGren karratua Hren karratuarekiko [V, 19,
por.]. Baina ABk BCrekin du zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia; beraz, FGren karratuak ere Hren karratuarekin du zenbaki karratu batek
zenbaki karratu batekin duen arrazoia. Hortaz, FG luzeran neurgarria da Hrekin
[X, 9]; beraz, FGren karratua FEren karratua baino handiagoa da berekin neurga-
rria den zuzen baten karratuan.

Baina FG, FE zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak, eta EF gai txikiena luzeran neurgarria da emandako D zuzen arraziona-
larekin [X, 29].

Ondorioz, EG binomial bigarrena da284.
Q. E. D.

50. PROPOSIZIOA

Aurkitu binomial hirugarren bat.

Jar bitez AC, CB bi zenbaki, halako moldez non horien AB baturak BCrekin
duen zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia, baina ACre-
kin ez dezan izan zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia.

Jar bedi beste edozein D zenbaki, karratua ez dena eta BA, AC zenbakietako
batekin ere ez duena zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arra-
zoia.
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284 Berriro ere, r zuzen arrazionala da, eta p (m2 – n2) eta pn2 bi zenbakiak. Orain,

ekuazioa da. Preseski, da binomial bigarrena (lehe-

nengo batugaia handiagoa delako); dagokion apotoma bigarrena da (X, 86).

Biak dira ekuazio honen soluzioak: (H). Irudian: D = r,
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Jar bedi E zuzen arrazional bat, eta hala egin bedi Eren karratua FGren karra-
tuarekiko izan dadin D ABrekiko den bezalakoa [X, 6, por.]; orduan, Eren karra-
tua neurgarria da FGren karratuarekin [X, 6]. Baina E arrazionala da; beraz, FG ere
arrazionala da.

Eta, Dk ez duenez ABrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia, eta Eren karratuak ere ez du FGren karratuarekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia, orduan E luzeran neurtezina da
FGrekin [X, 9].

Egin bedi FGren karratua GHren karratuarekiko izan dadin BA zenbakia ACre-
kiko den bezalakoa [X, 6, por.]; orduan, FGren karratua neurgarria da GHren
karratuarekin [X, 6]. Baina FG arrazionala da; hortaz, GH ere arrazionala da. Eta,
BAk ez duenez ACrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arra-
zoia, eta FGren karratuak ere ez duenez HGren karratuarekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia, orduan FG luzeran neurtezina da
GHrekin [X, 9].

Beraz, FG, GH zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak; hortaz, FH binomiala da [X, 36].

Nik diot ezen (binomial) hirugarrena ere badela.
Bada, D ABrekiko den bezalakoa denez Eren karratua FGren karratuarekiko,

eta, bestalde, BA ACrekiko den bezalakoa denez FGren karratua GHren karratuare-
kiko, orduan, berdintasunez, D ACrekiko nolako, halako da Eren karratua GHren
karratuarekiko [V, 22].

Baina Dk ez du ACrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia; orduan, Eren karratuak ere ez du GHren karratuarekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, E luzeran neurtezina da
GHrekin [X, 9].

Baina, BA ACrekiko den bezalakoa denez FGren karratua GHren karratuare-
kiko, FGren karratua GHren karratua baino handiagoa da.

Bada, izan bitez GH, K zuzenen karratuak FGren karratuaren berdinak;
orduan, bihurketaz, AB BCrekiko nolako, halako da FGren karratua Kren karratua-
rekiko [V, 19, por.]. Baina ABk BCrekin du zenbaki karratu batek zenbaki karratu
batekin duen arrazoia; orduan, FGren karratuak Kren karratuarekin du zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, FG luzeran neurga-
rria da Krekin [X, 9].

Hortaz, FGren karratua GHren karratua baino handiagoa da berekin neurgarria
den zuzen baten karratuan.

Eta FG, GH zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak, eta horietako bat ere ez da luzeran neurgarria Erekin.

Ondorioz, FH binomial hirugarrena da285.
Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK436

285 Euklidesek, orain, r zuzen arrazionala, q (m2 – n2) eta qn2 zenbakiak eta p hiru-

garren zenbakia hartu ditu. Horiekin eta ekuazioak
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51. PROPOSIZIOA

Aurkitu binomial laugarren bat.

Jar bitez AC, CB bi zenbaki, halako moldez non ABk ez duen BCrekin, ez ACre-
kin, zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia.

Jar bedi D zuzen arrazionala, eta izan bedi EF luzeran neurgarria Drekin;
orduan, EF arrazionala da.

Eta hala egin bedi EFren karratua FGren karratuarekiko izan dadin BA zenba-
kia ACrekiko den bezalakoa [X, 6, por.]; orduan, EFren karratua neurgarria da
FGren karratuarekin [X, 6]; beraz, FG ere arrazionala da.

Eta, BAk ez duenez ACrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia, ezta EFren karratuak ere ez duenez FGren karratuarekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia, orduan EF luzeran neurte-
zina da FGrekin [X, 9].

Beraz, EF, FG zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak; hortaz, EG binomiala da.

Nik diot, orain, ezen (binomial) laugarrena ere badela.
Bada, BA ACrekiko den bezalakoa denez EFren karratua FGren karratuarekiko,

EFren karratua FGren karratua baino handiagoa da.
Bada, izan bitez FG, H zuzenen karratuak EFren karratuaren berdinak; orduan,

bihurketaz, AB zenbakia BCrekiko nolako, halako da EFren karratua Hren karra-
tuarekiko [V, 19, por.]. Baina ABk ez du BCrekin zenbaki karratu batek zenbaki
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osatu eta ebatzi ditu. eta egiten baditugu, binomial hirugarrena

idatziko dugu; dagokion apotoma hirugarrena
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karratu batekin duen arrazoia; orduan, EFren karratuak ere ez du Hren karratua-
rekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia. Beraz, EF

luzeran neurtezina da Hrekin [X, 9]; hortaz, EFren karratua GFren karratua baino
handiagoa da berekin neurtezina den zuzen baten karratuan.

Baina EF, FG zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak, eta EF luzeran neurgarria da Drekin.

Ondorioz, EG binomial laugarrena da286.
Q. E. D.

52. PROPOSIZIOA

Aurkitu binomial bosgarren bat.

Jar bitez AC, CB bi zenbaki, halako moldez non ABk ez duen horietako bate-
kin ere zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; jar bedi
edozein zuzen arrazional, D, eta izan bedi EF neurgarria Drekin; orduan, EF arra-
zionala da.

Hala egin bedi EFren karratua FGren karratua-
rekiko izan dadin CA ABrekiko den bezalakoa
[X, 6, por.].

Baina CAk ABrekin ez du zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia;
orduan, EFren karratuak ere ez du FGren karra-
tuarekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu
batekin duen arrazoia. Beraz, EF, FG zuzenak
arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak [X, 9]; hortaz, EG binomiala da
[X, 36].

Nik diot, orain, ezen (binomial) bosgarrena
ere badela.

Bada, CA ABrekiko den bezalakoa denez EFren karratua FGren karratuarekiko,
orduan, alderanzketaz, BA ACrekiko nolako, halako da FGren karratua FEren karra-
tuarekiko; beraz, GFren karratua FEren karratua baino handiagoa da.

EUKLIDES: ELEMENTUAK438

286 Euklidesek m eta n zenbakiak hartu ditu, m + n baturak ez dezan izan m-rekin, ez

n-rekin, bi zenbaki karraturen arteko arrazoia. Gero, ekuazioa osatu eta

ebatzi du. Binomial laugarrena da; dagokion apotoma laugarrena

izango da (X, 88). Biak dira ekuazio honen erroak: 

(H). Irudian: D = r, EF = kr, AB = m + n, AC = m, FG = x.
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Bada, izan bitez EF, H zuzenen karratuak GFren karratuaren berdinak; orduan,
bihurketaz, AB zenbakia BCrekiko nolako, halako da GFren karratua Hren karra-
tuarekiko [V, 19, por.].

Baina ABk ez du BCrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia; orduan, FGren karratuak ere ez du Hren karratuarekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia. Beraz, FG luzeran neurtezina da
Hrekin [X, 9]; hortaz, FGren karratua FEren karratua baino handiagoa da berekin
neurgarria den zuzen baten karratuan.

Eta GF, FE zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurga-
rriak, eta EF gai txikiena luzeran neurgarria da emandako D zuzen arrazionalare-
kin.

Ondorioz, EG binomial bosgarrena da287.
Q. E. D.

53. PROPOSIZIOA

Aurkitu binomial seigarren bat.

Jar bitez AC, CB bi zenbaki, halako moldez non ABk ez duen horietako bate-
kin ere zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; eta egon
bedi beste zenbaki bat, D, karratua ez dena eta BA, AC zenbakietako batekin ere
ez duena zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; jar bedi
E zuzen arrazional bat, eta hala egin bedi Eren karratua FGren karratuarekiko
izan dadin D ABrekiko den bezalakoa [X, 6, por.]; orduan, Eren karratua neur-
garria da FGren karratuarekin [X, 6].
Baina E arrazionala da; beraz, FG ere
arrazionala da.

Eta, Dk ez duenez ABrekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia, orduan Eren karratuak ere
ez du FGren karratuarekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia; beraz, E luzeran neurte-
zina da FGrekin [X, 9].

Gainera, hala egin bedi FGren karra-
tua GHren karratuarekiko izan dadin BA

ACrekiko den bezalakoa [X, 6, por.];
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287 Aurreko zenbakiak m eta n badira, ekuazioa osatu eta ebatzi du

Euklidesek. Hortik, binomial bosgarrena lortu du (lehenengo batugaia han-

diagoa delako); dagokion apotoma bosgarrena izango da (X, 89). Biak dira

ekuazio honen soluzioak: (H). Irudian: D = r, EF = kr, AC = m,

AB = m + n, FG = x.
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orduan, FGren karratua neurgarria da HGren karratuarekin [X, 6]. Beraz, HGren
karratua arrazionala da; hortaz, HG arrazionala da.

Eta, BAk ez duenez ACrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia, ezta FGren karratuak ere ez duenez GHren karratuarekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia, orduan FG luzeran neurte-
zina da GHrekin [X, 9].

Beraz, FG, GH zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak; hortaz, FH binomiala da [X, 36].

Frogatu behar da, orain, (binomial) seigarrena ere badela.
Bada, D ABrekiko den bezalakoa denez Eren karratua FGren karratuarekiko,

eta BA ACrekiko den bezalakoa denez ere FGren karratua GHren karratuarekiko,
orduan, berdintasunez, D ACrekiko nolako, halako da Eren karratua GHren karra-
tuarekiko [V, 22]. Baina Dk ez du ACrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu
batekin duen arrazoia; orduan, Eren karratuak ez du GHren karratuarekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, E luzeran neurtezina
da GHrekin [X, 9].

Baina frogatu da FGrekin ere neurtezina dela; orduan, FG, GH zuzenetako
bakoitza luzeran neurtezina da Erekin.

Eta, BA ACrekiko den bezalakoa denez FGren karratua GHren karratuarekiko,
FGren karratua GHren karratua baino handiagoa da.

Izan bitez, bada, GH, K zuzenen karratuak FGren karratuaren berdinak;
orduan, bihurketaz, AB BCrekiko nolako, halako da FGren karratua Kren karratua-
rekiko [V, 19, por.]. Baina ABk ez du BCrekin zenbaki karratu batek zenbaki
karratu batekin duen arrazoia; hortaz, FGren karratuak ere ez du Kren karratua-
rekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia.

Beraz, FG luzeran neurtezina da Krekin [X, 9]; orduan, FGren karratua GHren
karratua baino handiagoa da berekin neurtezina den zuzen baten karratuan.

Baina FG, GH zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak, eta horietako bat ere ez da luzeran neurgarria emandako E zuzen arra-
zionalarekin.

Ondorioz, FH binomial seigarrena da288.
Q. E. D.
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LEMA

Izan bitez AB, BC bi karratu, eta jar bitez halako moldez non DB lerro zuze-
nean dagoen BErekin; orduan, FB ere lerro zuzenean dago BGrekin. Osa bedi AC

paralelogramoa.
Nik diot ezen AC karratu bat dela, DG laukizuzena AB, BC karratuen batezbes-

teko proportzionala dela eta, gainera, DC laukizuzena AC, CB karratuen batez-
besteko proportzionala dela289.

Bada, DB BFren berdina denez, eta BE

BGren berdina, orduan DE osoa FG osoa-
ren berdina da.

Baina DE zuzena AH, KC zuzenetako
bakoitzaren berdina da, eta FG, aldiz,
AK, HC zuzenetako bakoitzaren berdina
da [I, 34]; orduan, AH, KC zuzenak AK, HC

zuzenen berdinak dira, hurrenez
hurren. Beraz, AC paralelogramoa ekila-
teroa da.

Baina zuzena ere bada; orduan, AC

karratu bat da.
Eta, FB BGrekiko den bezalakoa denez DB BErekiko, eta, bestalde, FB BGrekiko

den bezalakoa denez AB DGrekiko, eta DB BErekiko den bezalakoa denez DG BCre-
kiko [VI, 1], eta AB DGrekiko den bezalakoa denez ere DG BCrekiko [V, 11];
orduan, DG laukizuzena AB, BC karratuen batezbesteko proportzionala da.

Nik diot, orain, ezen DC ere AC, CB karratuen batezbesteko proportzionala
dela.

Bada, AD DKrekiko den bezalakoa denez KG GCrekiko, hurrenez hurren ber-
dinak direlako, eta, konposizioz, AK KDrekiko den bezalakoa denez KC CGrekiko
[V, 18], eta, bestalde, AK KDrekiko den bezalakoa denez AC CDrekiko, eta KC CGre-
kiko den bezalakoa denez DC CBrekiko [VI, 1], orduan, AC DCrekiko nolako,
halako da ere DC BCrekiko [V, 11].

Ondorioz, DC laukizuzena AC, CB karratuen batezbesteko proportzionala da.
Eta hori da frogatzeko proposatu dena.

54. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial lehenak eratutakoa bada,
azaleraren baliokidea den karratuaren aldea binomiala deritzon zuzen irrazio-
nala da.

Izan bedi, bada, AC azalera AB zuzen arrazionalak eta AD binomial lehenak
eratutakoa.
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Nik diot ezen AC azaleraren balioki-
dea den karratuaren aldea binomiala
deritzon zuzen irrazionala dela.

Bada, AD zuzena binomial lehena
denez, zatitu bedi horren gaietan Etik, eta
izan bedi AE gai handiena. Argi dago,
orduan, ezen AE, ED zuzenak arrazionalak
direla, eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak, eta AEren karratua EDrena
baino handiagoa dela berekin neurgarria
den zuzen baten karratuan, eta AE luze-
ran neurgarria dela emandako AB zuzen
arrazionalarekin [X, big. def., 1].

Erdibitu bedi, bada, ED F puntutik.
Eta, AEren karratua EDrena baino handiagoa denez berekin neurgarria den

zuzen baten karratuan, AE handienari gainezartzen bazaio txikienaren karratua-
ren laurdenaren, hau da, EFren karratuaren, berdina den eta irudi karratu batean
txikiagoa den paralelogramo bat, orduan zati elkarrekin neurgarrietan zatitzen
du [X, 17].

Gainezar bekio, bada, AEri EFren karratuaren berdina den AG, GE zuzenek era-
tutako laukizuzena; orduan, AG luzeran neurgarria da EGrekin.

Marraz bitez G, E, Ftik AB, CD zuzenetako bakoitzaren paraleloak diren GH, EK,
FL zuzenak; eta eraiki bedi SN karratua AH paralelogramoaren berdina, eta NQ

karratua GKren berdina [II, 14], eta hala egin bedi MN lerro zuzenean egon dadin
NOrekin; orduan, RN lerro zuzenean dago NPrekin. Eta osa bedi SQ paralelogra-
moa; orduan SQ karratu bat da [lema].

Eta, AG, GE zuzenek eratutako laukizuzena EFren karratuaren berdina denez,
orduan, AG EFrekiko nolako, halako da FE EGrekiko [VI, 17]; beraz, AH ELrekiko
nolako, halako da ere EL KGrekiko [VI, 1]; hortaz, EL laukizuzena AH, GK laukizu-
zenen batezbesteko proportzionala da.

Baina AH SNren berdina da, eta GK NQren berdina; beraz, EL laukizuzena SN,
NQ karratuen batezbesteko proportzionala da. Baina MR ere SN, NQ beren batez-
besteko proportzionala da [lema]; beraz, EL MRren berdina da; hortaz, POren ber-
dina ere bada.

Baina AH, GK laukizuzenak SN, NQ karratuen berdinak dira; orduan, AC osoa
SQ osoaren berdina da, hau da, MOren karratuaren berdina; orduan, MO da ACren
baliokidea den karratuaren aldea.

Nik diot ezen MO binomiala dela.
Bada, AG neurgarria denez GErekin, AE ere neurgarria da AG, GE zuzenetako

bakoitzarekin [X, 15]. Baina suposatu da AE ABrekin ere dela neurgarria; beraz,
AG, GE neurgarriak dira ABrekin [X, 12].

Eta AB arrazionala da; beraz, AG, GE zuzenetako bakoitza ere arrazionala da;
hortaz, AH, GK laukizuzenetako bakoitza arrazionala da [X, 19], eta AH neurga-
rria da GKrekin. Baina AH SNren berdina da, eta GK NQren berdina; orduan, SN,
NQ, hau da, MN, NO zuzenen karratuak, arrazionalak dira, eta elkarrekin neur-
garriak.
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Baina, AE luzeran neurtezina denez EDrekin, eta bestalde AE neurgarria denez
AGrekin, eta DE neurgarria denez EFrekin, orduan AG neurtezina da EFrekin [X, 13];
hortaz, AH neurtezina da ELrekin [VI, 1; X, 11]. Baina AH SNren berdina da, eta EL

MRren berdina; orduan, SN neurtezina da MRrekin. Baina, SN MRrekiko nolako,
halako da PN NRrekiko [VI, 1]; beraz, PN neurtezina da NRrekiko [X, 11].

Baina PN MNren berdina da, eta NR NOren berdina; beraz, MN neurtezina da
NOrekin. Eta MNren karratua neurgarria da NOren karratuarekin, eta horietako
bakoitza arrazionala da; hortaz, MN, NO zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan
soilik elkarrekin neurgarriak.

Ondorioz, MO binomiala da [X, 36] eta, gainera, ACren baliokidea den karra-
tuaren aldea da.

Q. E. D.

55. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial bigarrenak eratutakoa bada,
azaleraren baliokidea den karratuaren aldea bimedial lehena deritzon zuzen
irrazionala da.

Izan bedi, bada, ABCD azalera AB zuzen arrazionalak eta AD binomial biga-
rrenak eratutakoa.

Nik diot ezen AC azaleraren baliokidea den karratuaren aldea bimedial
lehena dela.

Bada, AD binomial bigarrena
denez, zatitu bedi horren gaietan
Etik, halako moldez non AE gai
handiena den; orduan, AE, ED

zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak, eta AEren karratua EDren
karratua baino handiagoa da
berekin neurgarria den zuzen
baten karratuan, eta ED gai txi-
kiena luzeran neurgarria da ABre-
kin [X, big. def., 2].

Erdibitu bedi ED Ftik, eta gai-
nezar bekio AEri EFren karratuaren
berdina den eta irudi karratu
batean txikiagoa den AGE laukizu-
zena; orduan, AG luzeran neurgarria da GErekin [X, 17].

Eta marraz bitez G, E, F puntuetatik AB, CD zuzenen paraleloak diren GH, EK,
FL zuzenak, eta eraiki bedi SN karratua AH paralelogramoaren berdina, eta NQ

karratua GKren berdina, eta egin bedi hori MN, NO lerro zuzenean egoteko
moduan; orduan, RN ere lerro zuzenean dago NPrekin. Osa bedi SQ karratua. Argi
dago, orduan, lehenago frogatu denetik, MR laukizuzena SN, NQ karratuen batez-
besteko proportzionala dela, eta ELren berdina dela, eta MO dela AC azaleraren
baliokidea den karratuaren aldea.
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Frogatu behar da, orain, MO bimedial lehena dela.
AE luzeran neurtezina denez EDrekin, eta ED neurgarria denez ABrekin, orduan

AE neurtezina da ABrekin [X, 13].
Baina, AG neurgarria denez EGrekin, AE ere neurgarria da AG, GE zuzenetako

bakoitzarekin [X, 15]. Baina AE luzeran neurtezina da ABrekin; beraz, AG, GE ere
neurtezinak dira ABrekin [X, 13].

Hortaz, BA, AG, GE zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak290; hortaz, AH, GK laukizuzenetako bakoitza mediala da [X, 21].
Beraz, SN, NQ karratuetako bakoitza ere mediala da. Orduan, MN, NO ere media-
lak dira.

Eta, AG luzeran neurgarria denez GErekin, AH ere neurgarria da GKrekin [VI, 1;
X, 11]; hau da, SN NQrekin, hau da, MNren karratua NOren karratuarekin.

Baina, AE luzeran neurtezina denez EDrekin, eta AE neurgarria denez AGrekin,
eta ED neurgarria denez EFrekin, orduan AG neurtezina da EFrekin [X, 13]; hortaz,
AH neurtezina da ELrekin, hau da, SN MRrekin, hau da, PN NRrekin [VI, 1; X, 11],
hau da, MN luzeran neurtezina da NOrekin.

Baina frogatu da MN, NO medialak direla, eta karratuan elkarrekin neurga-
rriak; orduan, MN, NO zuzenak medialak dira, eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak.

Nik diot, gainera, ezen laukizuzen arrazional bat eratzen dutela.
Bada, suposatu denez DE neurgarria dela AB, EF zuzenetako bakoitzarekin, EF

ere neurgarria da EKrekin [X, 12]. Eta horietako bakoitza arrazionala da; hortaz,
EL, hau da, MR, arrazionala da [X, 19], eta MR MNO laukizuzena da.

Eta, medialak eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak diren bi zuzen
batzen badira, laukizuzen arrazional bat eratzen dutenak, osoa irrazionala da
eta bimedial lehena deritzo [X, 37].

Ondorioz, MO bimedial lehena da.
Q. E. D.

56. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial hirugarrenak eratutakoa
bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea bimedial bigarrena deritzon
zuzen irrazionala da.

Izan bedi, bada, ABCD azalera AB zuzen arrazionalak eta AD binomial hiruga-
rrenak eratutakoa, Etik zatitua bere gaietan, zeinetatik handiena AE den.

Nik diot ezen AC azaleraren baliokidea den karratuaren aldea bimedial biga-
rrena deritzon zuzen irrazionala dela.

Jarrai bekio, bada, aurreko proposizioaren eraikuntza berari.
Eta, AD binomial hirugarrena denez, AE, ED zuzenak arrazionalak dira, eta

karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, eta AEren karratua EDrena baino handia-
goa da berekin neurgarria den zuzen baten karratuan, eta AE, ED gaietako bat ere
ez da luzeran neurgarria ABrekin [X, big. def., 3].

EUKLIDES: ELEMENTUAK444
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Aurreko teoremen antzeko eran fro-
gatuko genuke MO dela AC azaleraren
baliokidea den karratuaren aldea, eta MN,
NO zuzenak medialak dira, eta karratuan
soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, MO

bimediala da.
Frogatu behar da, orain, (bimedial)

bigarrena ere badela.
DE luzeran neurtezina denez ABrekin,

hau da, EKrekin, eta DE neurgarria denez
EFrekin, orduan EF luzeran neurtezina da
EKrekin [X, 13]. Eta arrazionalak dira;
orduan, FE, EK zuzenak arrazionalak dira,
eta karratuan soilik elkarrekin neurga-
rriak. Beraz, EL, hau da, MR, mediala da [X, 21]. Eta MNO zuzenek eratutakoa da;
orduan, MNO laukizuzena mediala da.

Ondorioz, MO bimedial bigarrena da [X, 38].
Q. E. D.

57. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial laugarrenak eratutakoa
bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea majorea deritzon zuzen irra-
zionala da.

Izan bedi, bada, AC azalera AB zuzen arrazionalak eta AD binomial laugarre-
nak eratutakoa, Etik zatitua bere gaietan, izan bedi AE horietako handiena.

Nik diot ezen AC azaleraren baliokidea den karratuaren aldea majorea deri-
tzon zuzen irrazionala dela.

Bada, AD binomial laugarrena denez,
AE, ED zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak,
eta AEren karratua EDrena baino handia-
goa da berekin neurtezina den zuzen
baten karratuan, eta AE luzeran neurgarria
da ABrekin [X, big. def., 4].

Erdibitu bedi DE Ftik, eta gainezar
bekio AEri paralelogramo bat, AG, GE

zuzenek eratutako laukizuzena, EFren
karratuaren berdina; orduan, AG luzeran
neurtezina da GErekin [X, 18].

Marraz bitez ABren paraleloak diren
GH, EK, FL zuzenak, eta jarrai bekio
aurreko proposizioen eraikuntza berari;
argi dago, orduan, MO dela AC azaleraren baliokidea den karratuaren aldea.

Frogatu behar da, orain, MO dela majorea deritzon zuzen irrazionala.
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AG luzeran neurtezina denez EGrekin, AH ere neurtezina da GKrekin, hau da,
SN NQrekin [VI, 1; X, 11]; orduan, MN, NO karratuan elkarrekin neurtezinak dira.

Eta, AE neurgarria denez ABrekin, AK arrazionala da [X, 19]; eta MN, NO zuze-
nen karratuen berdina da; orduan, MN, NO zuzenen karratuen batura ere arra-
zionala da.

Baina, DE luzeran neurtezina denez ABrekin, hau da, EKrekin, eta DE neurga-
rria denez EFrekin, orduan EF luzeran neurtezina da EKrekin [X, 13].

Hortaz, EK, EF zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak; beraz, LE, hau da, MR, mediala da [X, 21].

Eta MN, NO zuzenek eratutakoa da; beraz, MN, NO zuzenek eratutako lauki-
zuzena mediala da. Eta MN, NO zuzenen karratuen [batura] arrazionala da, eta
MN, NO karratuan elkarrekin neurtezinak dira.

Baina, karratuan elkarrekin neurtezinak diren bi zuzen batzen badira, beren
karratuen batura arrazionala eta berek eratutako laukizuzena mediala egiten
dituztenak, zuzen osoa irrazionala da eta majorea deritzo [X, 39].

Ondorioz, MO majorea deritzon zuzen irrazionala da eta AC azaleraren balio-
kidea den karratuaren aldea da.

Q. E. D.

58. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial bosgarrenak eratutakoa
bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea zuzen irrazionala da, azalera
arrazional baten eta azalera medial baten baturaren baliokidea den karratuaren
aldea deritzona.

Izan bedi, bada, AC azalera AB zuzen arrazionalak eta AD binomial bosgarre-
nak eratutakoa, Etik zatitua bere gaietan, AE gai handiena izanik.

Nik diot ezen AC azaleraren baliokidea den karratuaren aldea zuzen irrazio-
nala dela, azalera arrazional baten eta azalera medial baten baturaren balioki-
dea den karratuaren aldea deritzona.
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Jarrai bekio aurreko frogabideen eraikuntza berari. Argi dago, orduan, MO

dela AC azaleraren baliokidea den karratuaren aldea.
Frogatu behar da, orain, MO dela azalera arrazional baten eta azalera medial

baten baturaren baliokidea den karratuaren aldea.
Bada, AG neurtezina denez GErekin [X, 18], AH neurtezina da HErekin [VI, 1;

X, 11], hau da, MNren karratua NOren karratuarekin; orduan, MN, NO karratuan
elkarrekin neurtezinak dira.

Eta, AD binomial bosgarrena denez, eta ED segmentua horren segmentu txi-
kiena denez, orduan ED luzeran neurgarria da ABrekin [X, big. def., 5]. Baina AE

neurtezina da EDrekin; orduan, AB ere luzeran neurtezina da AErekin [X, 13].
Beraz, AK, hau da, MN, NO zuzenen karratuen batura, mediala da [X, 21].

Eta, DE luzeran neurgarria denez ABrekin, hau da, EKrekin, eta DE neurgarria
denez EFrekin, orduan EF neurgarria da EKrekin [X, 12]. Eta EK arrazionala da;
orduan, EL, hau da, MR, hau da, MN, NO laukizuzena, ere arrazionala da [X, 19].

Beraz, MN, NO zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak dira, beren karra-
tuen batura mediala eta berek eratutako laukizuzena arrazionala egiten dituzte-
nak.

Ondorioz, MO da azalera arrazional baten eta azalera medial baten batura-
ren baliokidea den karratuaren aldea [X, 40], eta AC azaleraren baliokidea den
karratuaren aldea da.

Q. E. D.

59. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial seigarrenak eratutakoa
bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea zuzen irrazionala da, bi aza-
lera medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea deritzona.

Izan bedi, bada, ABCD azalera AB zuzen arrazionalak eta AD binomial seiga-
rrenak eratutakoa, Etik zatitua bere gaietan, AE gai handiena izanik.

Nik diot ezen AC azaleraren baliokidea den karratuaren aldea dela bi azalera
medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea.
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Jarrai bekio aurreko frogabideen eraikuntza berari. Argi dago, orduan, MO

dela AC azaleraren baliokidea den karratuaren aldea eta MN karratuan neurtezina
dela NOrekin.

Eta, EA luzeran neurtezina denez ABrekin, EA, AB zuzen arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; orduan, AK, hau da, MN, NO zuzenen
karratuen batura, mediala da [X, 21].

Bestalde, ED luzeran neurtezina denez ABrekin, FE ere luzeran neurtezina da
EKrekin [X, 13]; beraz, FE, EK zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elka-
rrekin neurgarriak; hortaz, EL, hau da, MR, hau da, MNO laukizuzena, ere mediala
da [X, 21].

Eta, AE neurtezina denez EFrekin, AK ere neurtezina da ELrekin [VI, 1; X, 11].
Baina AK laukizuzena MN, NO zuzenen karratuen batura da eta EL MNO laukizu-
zena da; beraz, MNO zuzenen karratuen batura neurtezina da MNO laukizuzena-
rekin. Baina horietako bakoitza mediala da eta MN, NO karratuan elkarrekin neur-
tezinak dira.

Ondorioz, MO da bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren
aldea [X, 41] eta AC azaleraren baliokidea den karratuaren aldea.

Q. E. D.

[LEMA291

Zuzen bat zati desberdinetan mozten bada, zati desberdinen karratuak han-
diagoak dira zati desberdinek eratutako laukizuzenaren bikoitza baino.

Izan bedi AB zuzena, eta motz bedi zati desberdinetan Ctik, eta izan bedi AC

handiena.
Nik diot ezen AC, CB zuzenen karra-

tuak handiagoak direla AC, CB zuzenek
eratutako laukizuzenaren bikoitza baino.

Erdibitu bedi AB Dtik.
Bada, zuzen bat moztu denez zati berdinetan Dtik eta zati desberdinetan

Ctik, orduan AC, CB zuzenek eratutako laukizuzena, CDren karratuarekin batera,
ADren karratuaren berdina da [II, 5]; hortaz, AC, CB zuzenek eratutako laukizu-
zena ADren karratua baino txikiagoa da; beraz, AC, CB zuzenek eratutako lauki-
zuzenaren bikoitza ADren karratuaren bikoitza baino txikiagoa da.

Baina AC, CB zuzenen karratuak AD, DC zuzenen karratuen bikoitza dira 
[II, 9].

Ondorioz, AC, CB zuzenen karratuak handiagoak dira AC, CB zuzenek eratu-
tako laukizuzenaren bikoitza baino.

Q. E. D.]
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60. PROPOSIZIOA

Binomial baten karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, binomial
lehena sortzen du zabalera gisa.

Izan bedi AB zuzen binomiala, Ctik zatitua bere gaietan, AC gai handiena iza-
nik; eta jar bedi DE zuzen arrazionala, eta gainezar bekio DEri ABren karratuaren
berdina den eta DG zabalera sortzen duen DEFG paralelogramoa.

Nik diot ezen DG binomial lehena dela.

Bada, gainezar bekizkio DEri ACren karratuaren berdina den DH laukizuzena,
eta BCren karratuaren berdina den KL laukizuzena; orduan, hondarra, AC, CB

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza, MFren berdina da.
Erdibitu bedi MG Ntik, eta marraz bedi [ML, GF zuzenetako bakoitzaren] para-

leloa den NO. Orduan, MO, NF laukizuzenetako bakoitza ACB laukizuzenaren ber-
dina da aldi bakarrez.

Eta, AB binomial bat denez Ctik bere gaietan zatitua, AC, CB zuzenak arrazio-
nalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak [X, 36]; beraz, AC, CB zuze-
nen karratuak arrazionalak dira, eta elkarrekin neurgarriak; hortaz, AC, CB zuze-
nen karratuen batura ere arrazionala da [X, 15]. Eta DLren berdina da; orduan, DL

ere arrazionala da. Eta DE zuzen arrazionalari gainezarri zaio; beraz, DM ere arra-
zionala da, eta luzeran neurgarria DErekin [X, 20].

Bestalde, AC, CB zuzenak arrazionalak direnez, eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak, orduan AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza, hau da,
MF, mediala da [X, 21]. Eta ML zuzen arrazionalari gainezarri zaio; orduan, MG

ere arrazionala da, eta luzeran neurtezina MLrekin, hau da, DErekin, [X, 22].
Baina MD ere arrazionala da, eta luzeran neurgarria DErekin; orduan, DM luze-

ran neurtezina da MGrekin [X, 13]. Eta arrazionalak dira; orduan, DM, MG zuze-
nak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; beraz, DG bino-
miala da [X, 36].

Frogatu behar da (binomial) lehena ere badela.
Bada, ACB laukizuzena AC, CB zuzenen karratuen batezbesteko proportzio-

nala denez [X, 53.aren hurrengo lema], MO ere DH, KL laukizuzenen batezbes-
teko proportzionala da; hortaz, DH MOrekiko nolako, halako da MO KLrekiko, hau
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da, DK MNrekiko nolako, halako da MN MKrekiko [VI, 1]; beraz, DK, KM zuzenek
eratutako laukizuzena MNren karratuaren berdina da [VI, 17].

Eta, ACren karratua neurgarria denez CBren karratuarekin, DH ere neurgarria
da KLrekin; hortaz, DK ere neurgarria da KMrekin [VI, 1; X, 11].

Eta AC, CB zuzenen karratuak AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoi-
tza baino handiagoak direnez [lema], DL ere MF baino handiagoa da; hortaz, DM

ere MG baino handiagoa da [VI, 1].
Baina DK, KM zuzenek eratutako laukizuzena MNren karratuaren berdina da,

hau da, MGren karratuaren laurdenaren berdina, eta DK neurgarria da KMrekin.
Baina, bi zuzen desberdin baldin badaude, eta handienari gainezartzen

bazaio txikienaren karratuaren laurdenaren berdina den eta irudi karratu batean
txikiagoa den paralelogramo bat, eta zati elkarrekin neurgarritan zatitzen badu,
handienaren karratua txikienarena baino handiagoa da handienarekin neurgarria
den zuzen baten karratuan [X, 17]; orduan, DMren karratua MGren karratua baino
handiagoa da berekin neurgarria den zuzen baten karratuan.

Baina DM, MG zuzen arrazionalak dira, eta DM, gai handiena dena, luzeran
neurgarria da emandako DE zuzen arrazionalarekin.

Ondorioz, DG binomial lehena da [X, big. def., 1]292.
Q. E. D.

61. PROPOSIZIOA

Bimedial lehenaren karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, binomial
bigarrena sortzen du zabalera gisa.

Izan bedi AB zuzena bimedial lehena, Ctik zatitua bere medialetan, zeineta-
tik AC handiena den; jar bedi DE zuzen arrazionala, eta gainezar bekio DEri ABren
karratuaren berdina den eta DG zabalera sortzen duen DF paralelogramoa.

Nik diot ezen DG binomial bigarrena dela.
Jarrai bekio, bada, aurrekoen eraikuntza berari.
Eta, AB C puntutik zatitutako bimedial lehena denez, AC, CB zuzenak media-

lak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, laukizuzen arrazional bat
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eratzen dutenak [X, 37]; hortaz, AC, CB zuzenen karratuak ere medialak dira
[X, 21].

Beraz, DL ere mediala da [X, 15 eta 23, por.]. Eta DE zuzen arrazionalari gai-
nezarri zaio; beraz, MD arrazionala da, eta luzeran neurtezina DErekin [X, 22].

Bestalde, AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza arrazionala
denez, MF ere arrazionala da. Eta ML zuzen arrazionalari gainezarri zaio; beraz,
MG ere arrazionala da, eta luzeran neurgarria MLrekin, hau da, DErekin, [X, 20];
orduan, DM luzeran neurtezina da MGrekin [X, 13]. Eta biak arrazionalak dira;
bada, DM, MG zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurga-
rriak; beraz, DG binomiala da [X, 36].

Frogatu behar da, orain, (binomial) bigarrena ere badela.
Bada, AC, CB zuzenen karratuak AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren

bikoitza baino handiagoak direnez, DL ere MF baino handiagoa da; hortaz, DM ere
MG baino handiagoa da [VI, 1].

Eta, ACren karratua CBren karratuarekin neurgarria denez, DH ere neurgarria
da KLrekin; hortaz, DK ere neurgarria da KMrekin [VI, 1; X, 11].

Baina DKM laukizuzena MNren karratuaren berdina da; hortaz, DMren karra-
tua MGrena baino handiagoa da berekin neurgarria den zuzen baten karratuan
[X, 17]. Eta MG luzeran neurgarria da DErekin.

Ondorioz, DG binomial bigarrena da [X, big. def., 2].

62. PROPOSIZIOA

Bimedial bigarrenaren karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, bino-
mial hirugarrena sortzen du zabalera gisa.

Izan bedi AB zuzena bimedial bigarrena, Ctik zatitua bere medialetan, AC seg-
mentu handiena izanik; eta izan bedi DE zuzen arrazional bat, eta gainezar bekio
DEri ABren karratuaren berdina den eta zabalera gisa DG sortzen duen DF parale-
logramoa.

Nik diot ezen DG binomial hirugarrena dela.
Jarrai bekio aurreko frogabideen eraikuntza berari.
Eta, AB Ctik zatitutako bimedial bigarrena denez, AC, CB zuzenak medialak

dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, laukizuzen medial bat eratzen
dutenak [X, 38]; hortaz, AC, CB zuzenen karratuen batura ere mediala da [X, 15
eta 23, por.].
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Eta DLren berdina da; beraz, DL ere mediala da. Eta DE zuzen arrazionalari
gainezarri zaio; bada, MD ere arrazionala da, eta luzeran neurtezina DErekin
[X, 22].

Arrazoi beragatik, MG ere arrazionala da, eta luzeran neurtezina MLrekin, hau
da, DErekin; beraz, DM, MG zuzenetako bakoitza ere arrazionala da, eta luzeran
neurtezina DErekin.

Baina, AC luzeran neurtezina denez CBrekin, eta AC CBrekiko den bezalakoa
denez ACren karratua ACB laukizuzenarekiko, orduan ACren karratua ere neurte-
zina da ACB laukizuzenarekin [X, 11]. Hortaz, AC, CB zuzenen karratuen batura
ere neurtezina da ACB laukizuzenaren bikoitzarekin [X, 12 eta 13], hau da, DL

MFrekin; hortaz, DM ere neurtezina da MGrekin [VI, 1; X, 11]. Eta arrazionalak
dira; hortaz, DG binomial bat da [X, 36].

Frogatu behar da, orain, (binomial) hirugarrena ere badela.
Aurrekoen antzeko eran ondorioztatuko genuke DM MG baino handiagoa

dela, eta DK neurgarria dela KMrekin.
Eta DKM laukizuzena MNren karratuaren berdina da; orduan, DMren karratua

MGrena baino handiagoa da berekin neurgarria den zuzen baten karratuan. Eta
DM, MG zuzenetako bat ere ez da luzeran neurgarria DErekin.

Ondorioz, DG binomial hirugarrena da [X, big. def., 3].
Q. E. D.

63. PROPOSIZIOA

Majorearen karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, binomial lauga-
rrena sortzen du zabalera gisa.

Izan bedi AB majore bat, Ctik halako moldez zatitua non AC CB baino handia-
goa den, eta izan bedi DE zuzen arrazional bat, eta gainezar bekio DEri ABren
karratuaren berdina den eta zabalera gisa DG sortzen duen DF paralelogramoa.

Nik diot ezen DG binomial laugarrena
dela.

Jarrai bekio aurreko frogabideen erai-
kuntza berari.

Eta, AB Ctik zatitutako majore bat
denez, AC, CB zuzenak karratuan elkarre-
kin neurtezinak dira, beren karratuen
batura arrazionala baina berek eratutako
laukizuzena mediala egiten dituztenak
[X, 39].

Bada, AC, CB zuzenen karratuen
batura arrazionala denez, DL ere arrazio-
nala da; beraz, DM ere arrazionala da, eta
luzeran neurgarria DErekin [X, 20].

Bestalde, AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza, hau da, MF,
mediala denez, eta ML zuzen arrazionalari gainezarri zaionez, orduan MG ere
arrazionala da, eta luzeran neurtezina DErekin [X, 22]; beraz, DM ere luzeran
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neurtezina da MGrekin [X, 13]. Bada, DM, MG zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, DG binomial bat da [X, 36].

Frogatu behar da (binomial) laugarrena ere badela.
Aurrekoen antzeko eran frogatuko genuke DM MG baino handiagoa dela, eta

DKM laukizuzena MNren karratuaren berdina dela.
Bada, ACren karratua neurtezina denez CBren karratuarekin, DH ere neurte-

zina da KLrekin; hortaz, DK ere neurtezina da KMrekin [VI, 1; X, 11].
Baina, bi zuzen desberdin baldin badaude, eta handienari gainezartzen

bazaio txikienaren karratuaren laurdenaren berdina den eta irudi karratu batean
txikiagoa den paralelogramo bat, eta elkarrekin neurtezinak diren zatietan zati-
tzen badu, handienaren karratua txikienarena baino handiagoa izango da han-
dienarekin luzeran neurtezina den zuzen baten karratuan [X, 18]; beraz, DMren
karratua MGrena baino handiagoa da berekin neurtezina den zuzen baten karra-
tuan.

Baina DM, MG zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak, eta DM neurgarria da emandako DE zuzen arrazionalarekin.

Ondorioz, DG binomial laugarrena da [X, big. def., 4].
Q. E. D.

64. PROPOSIZIOA

Azalera arrazional baten eta medial baten baturaren aldearen karratuak,
zuzen arrazional bati gainezarrita, binomial bosgarrena sortzen du zabalera gisa.

Izan bedi AB azalera arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea
den karratuaren aldea, Ctik halako moldez zatitua bere zuzenetan non AC han-
diena den, eta jar bedi DE zuzen arrazionala, eta gainezar bekio DEri ABren karra-
tuaren berdina den eta DG zabalera sortzen duen DF paralelogramoa.

Nik diot ezen DG binomial bosgarrena dela.

Jarrai bekio aurrekoen eraikuntza berari.
Bada, AB, azalera arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea den

karratuaren aldea, Ctik zatitua izan denez, AC, CB zuzenak karratuan elkarrekin
neurtezinak dira, beren karratuen batura mediala eta berek eratutako laukizu-
zena arrazionala egiten dituztenak [X, 40].
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Bada, AC, CB zuzenen karratuen batura mediala denez, DL mediala da; hor-
taz, DM arrazionala da, eta luzeran neurtezina DErekin [X, 22].

Bestalde, ACB laukizuzenaren bikoitza, hau da, MF, arrazionala denez, MG ere
arrazionala da, eta neurgarria DErekin [X, 20].

Beraz, DM neurtezina da MGrekin [X, 13]; beraz, DM, MG zuzenak arraziona-
lak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, DG binomial bat da
[X, 36].

Nik diot, orain, ezen (binomial) bosgarrena ere badela.
Bada, antzeko eran frogatuko genuke DKM laukizuzena MNren karratuaren

berdina dela, eta DK luzeran neurtezina dela KMrekin; orduan, DMren karratua
MGrena baino handiagoa da berekin neurtezina den zuzen baten karratuan
[X, 18].

Eta DM, MG karratuan soilik elkarrekin neurgarriak dira, eta MG txikiena luze-
ran neurgarria da DErekin.

Ondorioz, DG binomial bosgarrena da.
Q. E. D.

65. PROPOSIZIOA

Bi azalera medialen baturaren aldearen karratuak, zuzen arrazional bati gai-
nezarrita, binomial seigarrena sortzen du zabalera gisa.

Izan bedi AB bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea,
Ctik zatitua, eta izan bedi DE zuzen arrazional bat, eta gainezar bekio DEri ABren
karratuaren berdina den eta DG zabalera sortzen duen DF paralelogramoa.

Nik diot ezen DG binomial seigarrena dela.

Jarrai bekio, bada, aurrekoen eraikuntza berari.
Eta, AB, bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea, Ctik

zatitua izan denez, AC, CB zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak dira, beren
karratuen batura mediala, berek eratutako laukizuzena ere mediala eta, gainera,
beren karratuen batura berek eratutako laukizuzenarekin neurtezina egiten
dituztenak [X, 41]; hortaz, aurreko frogabideen arabera, DL, MF laukizuzenetako
bakoitza mediala da.

Eta DE zuzen arrazionalari gainezarri zaizkio; bada, DM, MG zuzenetako
bakoitza arrazionala da, eta luzeran neurtezina DErekin [X, 22].
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Baina, AC, CB zuzenen karratuen batura AC, CB zuzenek eratutako laukizuze-
naren bikoitzarekin neurtezina denez, DL neurtezina da MFrekin. Beraz, DM neur-
tezina da MGrekin [VI, 1; X, 11]; orduan, DM, MG zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, DG binomial bat da [X, 36].

Nik diot, orain, ezen (binomial) seigarrena ere badela.
Bada, antzeko eran frogatuko genuke, berriz, DKM laukizuzena MNren karra-

tuaren berdina dela, eta DK luzeran neurtezina dela KMrekin; eta, arrazoi beraga-
tik orduan, DMren karratua MGrena baino handiagoa da berekin luzeran neurte-
zina den zuzen baten karratuan.

Baina DM, MG zuzenetako bat ere ez da luzeran neurgarria proposatutako DE

zuzenarekin.
Ondorioz, DG binomial seigarrena da.

Q. E. D.

66. PROPOSIZIOA

Binomial batekin luzeran neurgarria den zuzena bera ere binomiala da eta
ordena berekoa.

Izan bedi AB zuzen binomiala eta izan bedi CD luzeran neurgarria ABrekin.
Nik diot ezen CD binomiala dela eta ABren ordena berekoa.
Bada, AB binomiala denez, zatitu bedi horren gaietan Etik, eta izan bedi AE

gairik handiena; orduan, AE, EB zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik
elkarrekin neurgarriak [X, 36].

Hala egin bedi AE CFrekiko izan dadin
AB CDrekiko den bezalakoa [VI, 12];
orduan, gainerako EB ere bada gainerako
FDrekiko AB CDrekiko den bezalakoa [V,
19]. Baina AB luzeran neurgarria da CDre-
kin; beraz, AE ere neurgarria da CFrekin,
eta EB FDrekin [X, 11]. Baina AE, EB arra-
zionalak dira; beraz, CF, FD ere arraziona-
lak dira.

Eta, AE CFrekiko nolako, halako da EB FDrekiko [V, 11]. Orduan, txandaketaz,
AE EBrekiko nolako, halako da CF FDrekiko [V, 16]. Baina AE, EB karratuan soilik
dira elkarrekin neurgarriak; orduan, CF, FD karratuan soilik dira elkarrekin neur-
garriak [X, 11]. Eta arrazionalak dira; hortaz, CD binomial bat da [X, 36].

Nik diot, gainera, ezen ABren ordena berekoa dela.
Bada, AEren karratua EBrena baino handiagoa da berekin neurgarria den edo

harekin neurtezina den zuzen baten karratuan.
Bada, AEren karratua EBrena baino handiagoa bada berekin neurgarria den

zuzen baten karratuan, orduan CFren karratua ere izango da FDrena baino han-
diagoa CFrekin neurgarria den zuzen baten karratuan [X, 14].

Eta, AE neurgarria bada proposatutako zuzen arrazionalarekin, CF ere neurga-
rria izango da harekin [X, 12], eta horregatik ere, AB, CD zuzenetako bakoitza
binomial lehena da; hau da, biak ordena berekoak dira [X, big. def., 1].
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Baina, EB neurgarria bada proposatutako zuzen arrazionalarekin, orduan
FD ere neurgarria da harekin [X, 12], eta horregatik, ABren ordena berekoa
izango da293, horietako bakoitza binomial bigarrena izango delako [X, big.
def., 2].

Baina, AE, EB zuzenetako bat ere ez bada neurgarria proposatutako zuzen
arrazionalarekin, orduan CF, FD zuzenetako bat ere ez da izango neurgarria hare-
kin [X, 13], eta bakoitza binomial hirugarrena izango da [X, big. def., 3].

Baina, AEren karratua EBrena baino handiagoa bada berekin neurtezina den
zuzen baten karratuan, orduan CFren karratua ere izango da FDrena baino han-
diagoa berekin neurtezina den zuzen baten karratuan [X, 14].

Eta, AE neurgarria bada proposatutako zuzen arrazionalarekin, orduan CF ere
neurgarria da harekin, eta bakoitza binomial laugarrena da [X, big. def., 4].

Baina, EB neurgarria bada, orduan FD ere bada neurgarria, eta bakoitza bino-
mial bosgarrena izango da [X, big. def., 5].

Eta, AE, EB zuzenetako bat ere ez bada neurgarria proposatutako zuzen arra-
zionalarekin, orduan CF, FD zuzenetako bat ere ez da neurgarria eta bakoitza
binomial seigarrena izango da [X, big. def., 6].

Hortaz, binomial batekin luzeran neurgarria den zuzena bera ere binomiala
da eta ordena berekoa.

Q. E. D.

67. PROPOSIZIOA

Bimedial batekin luzeran neurgarria den zuzena bera ere bimediala da eta
ordena berekoa.

Izan bedi AB bimedial bat eta izan bedi CD luzeran neurgarria horrekin.
Nik diot ezen CD bimediala dela eta

ABren ordena berekoa.
Bada, AB bimedial bat denez, zatitu

bedi horren medialetan Etik; orduan,
AE, EB zuzenak medialak dira, eta karra-
tuan soilik elkarrekin neurgarriak
[X, 37, 38].

Hala egin bedi  AE CFrekiko izan dadin AB CDrekiko den bezalakoa; orduan,
gainerako EB ere bada gainerako FDrekiko AB CDrekiko den bezalakoa [V, 19].
Baina AB luzeran neurgarria da CDrekin; orduan, AE, EB neurgarriak dira CF, FD

zuzenekin, hurrenez hurren [X, 11]. Baina AE, EB medialak dira; beraz, CF, FD ere
medialak dira [X, 23].

Eta, AE EBrekiko den bezalakoa denez CF FDrekiko [V, 11], eta AE, EB karratuan
soilik elkarrekin neurgarriak direnez, orduan CF, FD karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak dira [X, 11]. Baina medialak direla ere frogatu da; hortaz, CD bime-
diala da.

Nik diot, orain, ezen ABren ordena berekoa ere badela.
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Bada, AE EBrekiko den bezalakoa denez CF FDrekiko, orduan, AEren karratua
AEB laukizuzenarekiko nolako, halako da CFren karratua CFD laukizuzenarekiko;
txandaketaz, AEren karratua CFren karratuarekiko nolako, halako da AEB laukizu-
zena CFD laukizuzenarekiko [V, 16].

Eta AEren karratua neurgarria da CFren karratuarekin; beraz, AEB laukizuzena
ere neurgarria da CFD laukizuzenarekin. Bada, AEB laukizuzena arrazionala bada,
CFD laukizuzena ere arrazionala da, [eta horregatik CD bimedial lehena da] [X,
37]; baina, mediala bada, mediala [X, 23, por.], eta AB, CD bakoitza (bimedial)
bigarrena da [X, 38].

Horregatik, CD ABren ordena berekoa da.
Q. E. D.

68. PROPOSIZIOA

Majore batekin neurgarria den zuzena bera ere majorea da.

Izan bedi AB majorea, eta izan bedi CD neurgarria ABrekin.
Nik diot ezen CD majorea dela.
Zatitu bedi AB Etik; orduan, AE, EB zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak

dira, beren karratuen batura arrazionala baina berek eratutako laukizuzena
mediala egiten dituztenak [X, 39].

Egin bedi aurrekoen era berean.
AB CDrekiko den bezalakoa denez AE CFre-

kiko, eta EB FDrekiko, orduan, AE CFrekiko nolako,
halako da EB FDrekiko [V, 11]. Baina AB neurga-
rria da CDrekin; beraz, AE, EB neurgarriak dira CF,
FD zuzenekin, hurrenez hurren [X, 11].

Baina, AE CFrekiko den bezalakoa denez EB

FDrekiko, eta, txandaketaz, AE EBrekiko den beza-
lakoa denez CF FDrekiko [V, 16], orduan, konpo-
sizioz, AB BErekiko nolako, halako da CD DFrekiko
[V, 18]; beraz, ABren karratua BEren karratuare-
kiko nolako, halako da CDren karratua DFren karratuarekiko [VI, 20].

Antzeko eran frogatuko genuke ABren karratua AEren karratuarekiko den
bezalakoa dela CDren karratua CFren karratuarekiko.

Orduan, ABren karratua AE, EB zuzenen karratuekiko nolako, halako da CDren
karratua CF, FD zuzenen karratuekiko; beraz, txandaketaz, ABren karratua CDren
karratuarekiko nolako, halako dira AE, EB zuzenen karratuak CF, FD zuzenen
karratuekiko [V, 16].

Baina ABren karratua neurgarria da CDren karratuarekin; orduan, AE, EB karra-
tuak ere neurgarriak dira CF, FD karratuekin. Eta AE, EB karratuak, batera, arrazio-
nalak dira; orduan, CF, FD karratuak ere, batera, arrazionalak dira.

Baina, antzeko eran, AE, EB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza ere
neurgarria da CF, FD zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin. Eta AE, EB

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala da; orduan, CF, FD zuzenek
eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala da [X, 23, por.].
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Beraz, CF, FD zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak dira, beren karratuen
batura arrazionala baina berek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala egiten
dituztenak; hortaz, CD osoa majorea deritzon zuzen irrazionala da [X, 39].

Ondorioz, majore batekin neurgarria den zuzen bat majorea da.
Q. E. D.

69. PROPOSIZIOA

Azalera arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea den karra-
tuaren aldearekin neurgarria den zuzena bera ere azalera arrazional baten eta
medial baten baturaren baliokidea den karratuaren aldea da.

Izan bedi AB azalera arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea
den karratuaren aldea eta izan bedi CD neurgarria ABrekin.

Frogatu behar da ezen CD ere badela azalera
arrazional baten eta medial baten baturaren
baliokidea den karratuaren aldea.

Zatitu bedi AB bere zuzenetan Etik; orduan,
AE, EB zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak
dira, beren karratuen batura mediala eta berek
eratutako laukizuzena arrazionala egiten dituz-
tenak [X, 40].

Jarrai bekio aurrekoen eraikuntza berari.
Antzeko eran frogatuko genuke CF, FD karratuan elkarrekin neurtezinak

direla, eta AE, EB zuzenen karratuen batura neurgarria dela CF, FD zuzenen karra-
tuen baturarekin, eta AE, EB zuzenek eratutako laukizuzena CF, FD zuzenek eratu-
tako laukizuzenarekin; hortaz, CF, FD zuzenen karratuen batura mediala da, eta
CF, FD zuzenek eratutako laukizuzena arrazionala.

Ondorioz, CD azalera arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea
den karratuaren aldea da.

Q. E. D.

70. PROPOSIZIOA

Bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldearekin neur-
garria den zuzena bera ere bi azalera medialen baturaren baliokidea den karra-
tuaren aldea da.

Izan bedi AB bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea
eta izan bedi CD neurgarria ABrekin.

Frogatu behar da CD ere bi azalera medialen
baturaren baliokidea den karratuaren aldea dela.

Bada, AB bi azalera medialen baturaren
baliokidea den karratuaren aldea denez, zatitu
bedi horren zuzenetan Etik; orduan, AE, EB zuze-
nak karratuan elkarrekin neurtezinak dira, beren

EUKLIDES: ELEMENTUAK458

A

B

C

D

E F

A

B

C

D

E F



karratuen batura mediala, berek eratutako laukizuzena ere mediala eta, gainera,
AE, EB zuzenen karratuen batura AE, EB zuzenek eratutako laukizuzenarekin neur-
tezina egiten dituztenak [X, 41].

Jarrai bekio aurrekoen eraikuntza berari.
Antzeko eran frogatuko genuke CF, FD karratuan elkarrekin neurtezinak

direla, eta AE, EB zuzenen karratuen batura neurgarria dela CF, FD zuzenen karra-
tuen baturarekin, eta AE, EB zuzenek eratutako laukizuzena CF, FD zuzenek eratu-
tako laukizuzenarekin; hortaz, CF, FD zuzenen karratuen batura mediala da, eta
CF, FD zuzenek eratutako laukizuzena ere mediala da, eta, gainera, CF, FD zuze-
nen karratuen batura neurtezina da CF, FD zuzenek eratutako laukizuzenarekin.

Ondorioz, CD bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren
aldea da.

Q. E. D.

71. PROPOSIZIOA

Azalera arrazional bat eta medial bat batzen badira, lau zuzen irrazional ate-
ratzen dira: edo binomial bat edo bimedial lehena edo majore bat edo azalera
arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea den karratuaren aldea.

Izan bedi AB arrazionala, eta CD mediala.
Nik diot ezen AD azaleraren baliokidea den karratuaren aldea binomiala dela

edo bimedial lehena dela edo majorea edo azalera arrazional baten eta medial
baten baturaren baliokidea den karratuaren aldea dela.

Bada, AB CD baino handiagoa edo txikiagoa da.

Izan bedi, lehendabizi, handiagoa; eta jar bedi EF zuzen arrazionala, eta gai-
nezar bekio EFri ABren berdina den eta EH zabalera sortzen duen EG laukizuzena;
eta gainezar bekio EFri DCren berdina den eta HK zabalera sortzen duen HI lauki-
zuzena.

Eta, AB arrazionala denez eta EGren berdina denez, orduan EG ere arrazionala
da. Eta EFri gainezarri zaio EH zabalera sortuz; beraz, EH arrazionala da, eta luze-
ran neurgarria EFrekin [X, 20].

Bestalde CD mediala denez, eta HIren berdina denez, orduan HI ere mediala
da. Eta EF zuzen arrazionalari gainezarri zaio HK zabalera sortuz; beraz, HK arra-
zionala da, eta luzeran neurtezina EFrekin [X, 22].
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Eta, CD mediala denez, eta AB arrazionala denez, orduan AB neurtezina da
CDrekin; hortaz, EG neurtezina da HIrekin. Baina, EG HIrekiko nolako, halako da
EH HKrekiko [VI, 1]; beraz, EH luzeran neurtezina da HKrekin [X, 11].

Eta biak arrazionalak dira; orduan, EH, HK zuzen arrazionalak dira, eta karra-
tuan soilik elkarrekin neurgarriak; beraz, EK zuzen binomial bat da, Htik zatitua
[X, 36].

Eta, AB CD baino handiagoa denez, eta AB EGren berdina denez, eta CD HIren
berdina, orduan EG ere HI baino handiagoa da; beraz, EH ere HK baino handiagoa
da. Bada, EHren karratua HKrena baino handiagoa da berekin luzeran neurgarria
den edo berekin neurtezina den zuzen baten karratuan.

Lehendabizi, izan bedi haren karratua handiagoa harekin neurgarria den
zuzen baten karratuan.

Baina handiena den HE luzeran neurgarria da proposatutako EF zuzenarekin;
orduan, EK binomial lehena da [X, big. def., 1].

Eta EF arrazionala da; baina, azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial
lehenak eratutakoa bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea binomial
bat da [X, 54]. Bada, EIren baliokidea den karratuaren aldea binomiala da; hor-
taz, ADren baliokidea den karratuaren aldea ere binomiala da.

Baina, orain, izan bedi EHren karratua HKrena baino handiagoa berekin neur-
tezina den zuzen baten karratuan.

Baina handiena den EH luzeran neurgarria da proposatutako EF zuzen arra-
zionalarekin; orduan, EK binomial laugarrena da [X, big. def., 4].

Baina EF arrazionala da; eta azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial
laugarrenak eratutakoa bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea majo-
rea deritzon zuzen irrazionala da [X, 57]. Bada, EI azaleraren baliokidea den
karratuaren aldea zuzen majore bat da; hortaz, ADren baliokidea den karratua-
ren aldea ere majorea da.

Baina, orain, izan bedi AB CD baino txikiagoa; orduan, EG HI baino txikiagoa
da; hortaz, EH ere HK baino txikiagoa da. Baina HKren karratua EHrena baino han-
diagoa da berekin neurgarria den edo berekin neurtezina den zuzen baten karra-
tuan.

Lehendabizi, izan bedi haren
karratua handiagoa harekin luze-
ran neurgarria den zuzen baten
karratuan.

Baina txikiena den EH luzeran
neurgarria da proposatutako EF

zuzenarekin; orduan, EK binomial
bigarrena da [X, big. def., 2].

Baina EF arrazionala da; eta
azalera bat zuzen arrazional
batek eta binomial bigarrenak
eratutakoa bada, azaleraren
baliokidea den karratuaren aldea
bimedial lehena da [X, 55]; bada,
EI azaleraren baliokidea den
karratuaren aldea bimedial
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lehena da; hortaz, AD azaleraren baliokidea den karratuaren aldea ere bimedial
lehena da.

Baina, orain, izan bedi HKren karratua HErena baino handiagoa HKrekin neur-
tezina den zuzen baten karratuan.

Baina txikiena den EH zuzena neurgarria da proposatutako EF zuzen arrazio-
nalarekin; orduan, EK binomial bosgarrena da [X, big. def., 5].

Baina EF arrazionala da; eta, azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial
bosgarrenak eratutakoa bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea aza-
lera arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea den karratuaren
aldea da [X, 58]. Hortaz, EI azaleraren baliokidea den karratuaren aldea azalera
arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea den karratuaren aldea
da; hortaz, ADren baliokidea den karratuaren aldea azalera arrazional baten eta
medial baten baturaren baliokidea den karratuaren aldea da.

Ondorioz, azalera arrazional bat eta medial bat batzen badira, lau zuzen
irrazional ateratzen dira: edo binomial bat edo bimedial lehena edo majore bat
edo azalera arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea den karra-
tuaren aldea.

Q. E. D.

72. PROPOSIZIOA

Bi azalera medial eta elkarrekin neurtezin batzen badira, gainerako bi zuzen
irrazionalak ateratzen dira: edo bimedial bigarrena edo bi azalera medialen
baturaren baliokidea den karratuaren aldea.

Batu bitez, bada, medialak eta elkarrekin neurtezinak diren AB, CD bi azalera.
Nik diot ezen ADren berdina den karratuaren aldea bimedial bigarrena dela

edo bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea dela.
Bada, AB CD baino handiagoa edo txikiagoa da.
Izan bedi, lehendabizi, hala gertatzen bada, AB CD baino handiagoa; eta jar

bedi EF zuzen arrazionala, eta gainezar bekio EFri ABren berdina den eta EH zaba-
lera sortzen duen EG laukizuzena, eta CDren berdina den eta HK zabalera sortzen
duen HI laukizuzena.

Eta, AB, CD azaleretako bakoitza
mediala denez, EG, HI azaleretako bakoi-
tza ere mediala da. Eta biak FE zuzen
arrazionalari gainezarri zaizkio, EH, HK

zabalerak sortuz; bada, EH, HK zuzene-
tako bakoitza arrazionala da, eta luzeran
neurtezina EFrekin [X, 22].

Eta, AB neurtezina denez CDrekin, eta
AB EGren berdina denez, eta CD HIren ber-
dina, orduan EG ere neurtezina da HIre-
kin. Baina, EG HIrekiko nolako, halako da
EH HKrekiko [VI, 1]; orduan, EH luzeran
neurtezina da HKrekin [X, 11].
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Bada, EH, HK zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak; beraz, EK binomiala da [X, 36].

Baina EHren karratua HKrena baino handiagoa da berekin neurgarria den edo
berekin neurtezina den zuzen baten karratuan.

Izan bedi haren karratua handiagoa, lehendabizi, harekin luzeran neurgarria
den zuzen baten karratuan.

Baina EH, HK zuzenetako bat ere ez da luzeran neurgarria proposatutako EF

zuzen arrazionalarekin; orduan, EK binomial hirugarrena da [X, big. def., 3].
Baina EF arrazionala da; eta azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial

hirugarrenak eratutakoa bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea
bimedial bigarrena da [X, 56]; beraz, EIren aldea, hau da, ADrena, bimedial 
bigarrena da.

Baina, orain, izan bedi EHren karratua HKrena baino handiagoa berekin luze-
ran neurtezina den zuzen baten karratuan.

Baina EH, HK zuzenetako bakoitza luzeran neurtezina da EFrekin; beraz, EK

binomial seigarrena da [X, big. def., 6].
Baina, azalera bat zuzen arrazional batek eta binomial seigarrenak eratuta-

koa bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea bi azalera medialen batu-
raren baliokidea den karratuaren aldea da [X, 59]; hortaz, AD azaleraren balio-
kidea den karratuaren aldea bi azalera medialen baturaren baliokidea den karra-
tuaren aldea da.

Ondorioz, bi azalera medial eta elkarrekin neurtezin batzen badira, gaine-
rako bi zuzen irrazionalak ateratzen dira: edo bimedial bigarrena edo bi azalera
medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea.

Q. E. D.

Zuzen binomialak eta hurrengo irrazionalak ez dira mediala bera, eta
elkarren desberdinak dira.

Bada, zuzen medial baten karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita,
arrazionala eta gainezartzen zaion zuzenarekin luzeran neurtezina den
zuzen bat sortzen du zabalera gisa [X, 22].

Binomial baten karratuak, aldiz, zuzen arrazional bati gainezarrita,
binomial lehena sortzen du zabalera gisa [X, 60].

Eta bimedial lehenaren karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita,
binomial bigarrena sortzen du zabalera gisa [X, 61].

Baina bimedial bigarrenaren karratuak, zuzen arrazional bati gaineza-
rrita, binomial hirugarrena sortzen du zabalera gisa [X, 62].

Eta majore baten karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, bino-
mial laugarrena sortzen du zabalera gisa [X, 63].

Azalera arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea den
karratuaren aldearen karratuak, aldiz, zuzen arrazional bati gainezarrita,
binomial bosgarrena sortzen du zabalera gisa [X, 64].

Baina bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea-
ren karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, binomial seigarrena sor-
tzen du zabalera gisa [X, 65].
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Aipatu zabalerak lehenengoaren desberdinak eta elkarren desberdinak
dira; lehenengoaren desberdinak, arrazionala delako, eta elkarren desber-
dinak, ordena berekoak ez direlako; hortaz, zuzen irrazionalak berak ere
elkarren desberdinak dira294.

73. PROPOSIZIOA

Zuzen arrazional bati osoarekin karratuan soilik neurgarria den beste zuzen
arrazional bat kentzen bazaio, gainerakoa irrazionala da; dei bekio apotoma295.

Ken bekio, bada, AB zuzen arrazionalari osoarekin karratuan soilik neurgarria
den BC zuzen arrazionala.

Nik diot ezen gainerako AC apotoma deritzon zuzen irrazionala dela.
Bada, AB luzeran neurtezina denez BCrekin,

eta AB BCrekiko den bezalakoa denez ABren
karratua AB, BC zuzenek eratutako laukizuzena-
rekiko, orduan ABren karratua neurtezina da AB,
BC zuzenek eratutako laukizuzenarekin [X, 11].

Baina AB, BC zuzenen karratuak neurgarriak dira ABren karratuarekin [X, 15],
eta AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza neurgarria da AB, BC zuze-
nek eratutako laukizuzenarekin [X, 6]. Eta, AB, BC zuzenen karratuak AB, BC zuze-
nek eratutako laukizuzenaren bikoitza gehi CAren karratuaren berdinak direnez
[II, 7], orduan AB, BC zuzenen karratuak ere neurtezinak dira hondarrarekin,
ACren karratuarekin [X, 13, 16].

Baina AB, BC zuzenen karratuak arrazionalak dira; hortaz, AC irrazionala da
[X, 4. def.]; dei bekio apotoma.

Q. E. D.

74. PROPOSIZIOA

Zuzen medial bati kentzen bazaio osoarekin karratuan soilik neurgarria den
beste zuzen medial bat, eta zuzen osoarekin laukizuzen arrazional bat eratzen
duena, gainerakoa irrazionala da; dei bekio medial baten apotoma lehena.

Ken bekio, bada, AB zuzen medialari ABrekin karratuan soilik neurgarria den
BC zuzen mediala, eta, ABrekin batera, AB, BC zuzenek eratutako laukizuzen arra-
zionala eratzen duena.

Nik diot ezen gainerako AC irrazionala dela; dei bekio medial baten apotoma
lehena.
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Bada, AB, BC medialak direnez, AB, BC zuzenen karratuak ere medialak dira.
Baina AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza arrazio-

nala da; orduan, AB, BC zuzenen karratuak neurtezinak dira AB, BC

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin; beraz, AB, BC zuze-
nek eratutako laukizuzenaren bikoitza neurtezina da hondarrarekin,
ACren karratuarekin [II, 7]; zeren, magnitude guztizko bat magnitu-
deetako batekin neurtezina bada, hasierako magnitudeak ere elka-
rrekin neurtezinak izango baitira [X, 16].

Baina AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza arrazio-
nala da; beraz, ACren karratua irrazionala da; ondorioz, AC irrazio-
nala da [X, 4. def.]; dei bekio medial baten apotoma lehena.

75. PROPOSIZIOA

Zuzen medial bati osoarekin karratuan soilik neurgarria den beste zuzen
medial bat kentzen bazaio, eta zuzen osoarekin laukizuzen medial bat eratzen
duena, gainerako zuzena irrazionala da; dei bekio medial baten apotoma biga-
rrena.

Ken bekio, bada, AB zuzen medialari AB osoarekin karratuan soilik neurgarria
den CB mediala, eta AB osoarekin AB, BC laukizuzen mediala eratzen duena
[X, 28].

Nik diot ezen gainerako AC irrazionala dela; dei bekio medial baten apotoma
bigarrena.

Jar bedi, bada, DI zuzen arrazionala, gainezar bekio DIri AB, BC zuzenen karra-
tuen berdina den eta DG zabalera sortzen duen DE paralelogramoa, eta gainezar
bekio DIri AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina den eta
DF zabalera sortzen duen DH paralelogramoa; orduan, FE hondarra ACren karra-
tuaren berdina da [II, 7].

Baina, AB, BC zuzenen karratuak medialak direnez, eta elkarrekin neurga-
rriak, orduan DE ere mediala da [X, 15 eta 23, por.]. Eta DI zuzen arrazionalari
gainezarri zaio, DG zabalera sortuz; hortaz, DG arrazionala da, eta luzeran neur-
tezina DIrekin [X, 22].

Bestalde, AB, BC zuzenek eratutako laukizuzena mediala denez, AB, BC zuze-
nek eratutako laukizuzenaren bikoitza ere mediala da [X, 23, por.]. Eta DHren
berdina da; beraz, DH ere mediala da. Eta DI zuzen arrazionalari gainezarri zaio,
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DF zabalera sortuz; bada, DF arrazionala da, eta luzeran neurtezina DIrekin
[X, 22].

Eta, AB, BC karratuan soilik direnez elkarrekin neurgarriak, AB luzeran neurte-
zina da BCrekin; beraz, ABren karratua ere neurtezina da AB, BC zuzenek eratu-
tako laukizuzenarekin [X, 11]. Baina AB, BC zuzenen karratuak neurgarriak dira
ABren karratuarekin [X, 15], eta AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoi-
tza neurgarria da AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenarekin [X, 6]; orduan, AB,
BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza neurtezina da AB, BC zuzenen
karratuekin [X, 13].

Baina DE AB, BC zuzenen karratuen berdina da, eta DH, aldiz, AB, BC zuzenek
eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina da; orduan, DE neurtezina da DHre-
kin. Baina, DE DHrekiko nolako, halako da GD DFrekiko [VI, 1]; hortaz, GD neur-
tezina da DFrekin [X, 11].

Eta biak arrazionalak dira; orduan, GD, DF zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; beraz, FG apotoma da [X, 73].

Baina DI arrazionala da; eta zuzen arrazional batek eta irrazional batek era-
tutako laukizuzena irrazionala da [dedukzioa X, 20.etik abiatuta], eta karratu
baliokidearen aldea irrazionala da. Baina AC da FEren baliokidea den karratuaren
aldea; ondorioz, AC irrazionala da; dei bekio medial baten apotoma bigarrena.

Q. E. D.

76. PROPOSIZIOA

Zuzen bati osoarekin karratuan neurtezina den beste zuzen bat kentzen
bazaio, eta, osoarekin, beren karratuen batura arrazionala eta berek eratutako
laukizuzena mediala egiten dituena, gainerakoa irrazionala da; dei bekio mino-
rea.

Ken bekio AB zuzenari zuzen osoarekin karratuan neurtezina den BC zuzena,
eta aipatu baldintzak betetzen dituena [X, 33].

Nik diot ezen gainerako AC minorea deritzon zuzen irrazionala dela.
Bada, AB, BC zuzenen karratuen

batura arrazionala denez, eta AB, BC

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoi-
tza mediala, orduan AB, BC zuzenen
karratuak neurtezinak dira AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzare-
kin; eta, bihurketaz, AB, BC zuzenen karratuak neurtezinak dira hondarrarekin,
ACren karratuarekin [II, 7; X, 16].

Baina AB, BC zuzenen karratuak arrazionalak dira; beraz, ACren karratua irra-
zionala da; ondorioz, AC irrazionala da; dei bekio minorea.

Q. E. D.

77. PROPOSIZIOA

Zuzen bati osoarekin karratuan neurtezina den beste zuzen bat kentzen
bazaio, eta, zuzen osoarekin, beren karratuen batura mediala, baina berek era-
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tutako laukizuzenaren bikoitza arrazionala egiten dituena, gainerakoa irrazio-
nala da; dei bekio azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen
duena.

Ken bekio, bada, AB zuzenari ABrekin karratuan neurtezina den BC

zuzena, aipaturiko baldintzak betetzen dituena [X, 34].
Nik diot ezen gainerako AC aipaturiko zuzen irrazionala dela.
Bada, AB, BC zuzenen karratuen batura mediala denez, eta AB, BC

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza arrazionala, orduan AB, BC

zuzenen karratuak neurtezinak dira AB, BC zuzenek eratutako laukizu-
zenaren bikoitzarekin; beraz, hondarra, ACren karratua, neurtezina da
AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin [II, 7; X, 16].

Baina AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza arrazio-
nala da; hortaz, ACren karratua irrazionala da; ondorioz, AC irrazionala
da; dei bekio azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen
duena.

Q. E. D.

78. PROPOSIZIOA

Zuzen bati osoarekin karratuan neurtezina den beste zuzen bat kentzen
bazaio, eta, osoarekin, beren karratuen batura mediala, berek eratutako laukizu-
zenaren bikoitza mediala eta, gainera, beren karratuak berek eratutako laukizu-
zenaren bikoitzarekin neurtezinak egiten dituena, gainerakoa irrazionala da; dei
bekio azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen duena.

Ken bekio, bada, AB zuzenari ABrekin karratuan neurtezina den BC zuzena,
aipaturiko baldintzak betetzen dituena [X, 35].

Nik diot ezen gainerako AC zuzen irrazionala dela, azalera medial batekin
azalera oso medial bat sortzen duena deritzona.

Jar bedi, bada, DI zuzen arrazionala, gainezar bekio
DIri AB, BC zuzenen karratuen berdina den eta DG zaba-
lera sortzen duen DE, eta ken bedi AB, BC zuzenek eratu-
tako laukizuzenaren bikoitzaren berdina den DH.
Orduan, gainerako FE ACren karratuaren berdina da
[II, 7]; hortaz, AC FEren baliokidea den karratuaren aldea
da.

Baina, AB, BC zuzenen karratuen batura mediala
denez, eta DEren berdina denez, orduan DE mediala da.
Eta DI zuzen arrazionalari gainezarri zaio, DG zabalera
sortuz; beraz, DG arrazionala da, eta luzeran neurtezina
DIrekin [X, 22].

Bestalde, AB, BC zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala denez,
eta DHren berdina denez, orduan DH mediala da. Eta DI zuzen arrazionalari gai-
nezarri zaio, DF zabalera sortuz; beraz, DF ere arrazionala da, eta luzeran neur-
tezina DIrekin [X, 22].
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Eta, AB, BC zuzenen karratuak neurtezinak direnez AB, BC zuzenek eratutako
laukizuzenaren bikoitzarekin, DE ere neurtezina da DHrekin. Baina, DE DHrekiko
nolako, halako da DG DFrekiko [VI, 1]; beraz, DG neurtezina da DFrekin [X, 11].

Eta biak arrazionalak dira; orduan, GD, DF zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak. Beraz, FG apotoma bat da [X, 73].

Eta FH arrazionala da; baina zuzen arrazional batek eta apotoma batek era-
tutako laukizuzena irrazionala da [dedukzioa X, 20.etik abiatuta], eta horren
baliokidea den karratuaren aldea irrazionala da. Baina AC da FEren baliokidea
den karratuaren aldea; ondorioz, AC irrazionala da; dei bekio azalera medial
batekin azalera oso medial bat sortzen duena.

Q. E. D.

79. PROPOSIZIOA

Apotoma bati zuzen osoarekin karratuan soilik neurgarria den zuzen arra-
zional bat bakarrik eransten zaio.

Izan bedi AB apotoma, eta BC horri erantsia; orduan, AC, CB zuzenak arrazio-
nalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak [X, 73].

Nik diot ezen ABri ez zaiola eransten osoarekin karratuan soilik neurgarria
den beste ezein zuzen arrazionalik.

Bada, ahal bada, erants bedi BD;
orduan, AD, DB zuzenak arrazionalak
dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak [X, 73].

Eta, zenbat handiagoak diren AD, DB zuzenen karratuak AD, DB zuzenek era-
tutako laukizuzenaren bikoitza baino, hainbat handiagoak direnez ere AC, CB

zuzenen karratuak AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza baino, biak
ABren karratuan handiagoak direlako [II, 7], orduan, txandaketaz, zenbat han-
diagoak diren AD, DB zuzenen karratuak AC, CB zuzenen karratuak baino, hainbat
handiagoa da AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza AC, CB zuzenek
eratutako laukizuzenaren bikoitza baino.

Baina AD, DB zuzenen karratuak AC, CB zuzenen karratuak baino handiagoak
dira azalera arrazional batean, biak arrazionalak direlako; hortaz, AD, DB zuze-
nek eratutako laukizuzenaren bikoitza AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitza baino handiagoa da azalera arrazional batean; baina hori ezinezkoa da,
biak azalera medialak direlako [X, 21], eta azalera medial bat ez delako azalera
medial bat baino handiagoa azalera arrazional batean [X, 26].

Hortaz, ABri ez zaio eransten osoarekin karratuan soilik neurgarria den beste
ezein zuzen arrazionalik.

Ondorioz, apotoma bati zuzen osoarekin karratuan soilik neurgarria den
zuzen arrazional bat bakarrik eransten zaio.

Q. E. D.

HAMARGARREN LIBURUA 467

A CB D



80. PROPOSIZIOA

Medial baten apotoma lehenari, osoarekin karratuan soilik neurgarria den eta
zuzen osoarekin laukizuzen arrazional bat eratzen duen zuzen medial bat baka-
rrik eransten zaio.

Izan bedi, bada, AB medial baten apotoma lehena, eta erants bekio ABri BC;
orduan, AC, CB zuzenak medialak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurga-
rriak, eta AC, CB laukizuzen arrazionala eratzen dute [X, 74].

Nik diot ezen ABri ez zaiola eransten osoarekin karratuan soilik neurgarria
den eta, osoarekin, laukizuzen arrazional bat eratzen duen beste ezein zuzen
medialik.

Bada, ahal bada, egoki bedi DB ere; orduan, AD, DB zuzenak
medialak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, eta
AD, DB laukizuzen arrazionala eratzen dute [X, 74].

Eta, zenbat handiagoak diren AD, DB zuzenen karratuak AD,
DB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza baino, hainbat
handiagoak direnez AC, CB zuzenen karratuak ere AC, CB zuze-
nek eratutako laukizuzenaren bikoitza baino, biak ABren karra-
tuan handiagoak direlako [II, 7], orduan, txandaketaz, zenbat
handiagoak diren AD, DB zuzenen karratuak AC, CB zuzenen
karratuak baino, hainbat handiagoa da AD, DB zuzenek eratu-
tako laukizuzenaren bikoitza ere AC, CB zuzenek eratutako lau-
kizuzenaren bikoitza baino.

Baina AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza AC, CB zuzenek era-
tutako laukizuzenaren bikoitza baino handiagoa da azalera arrazional batean,
biak arrazionalak direlako; bada AD, DB zuzenen karratuak AC, CB zuzenen karra-
tuak baino handiagoak dira azalera arrazional batean; eta hori ezinezkoa da,
biak medialak direlako [X, 15 eta 23, por.], eta azalera medial bat ez da azalera
medial bat baino handiagoa azalera arrazional batean [X, 26].

Ondorioz, medial baten apotoma lehenari, osoarekin karratuan soilik neur-
garria den eta zuzen osoarekin laukizuzen arrazional bat eratzen duen zuzen
medial bat bakarrik eransten zaio.

Q. E. D.

81. PROPOSIZIOA

Medial baten apotoma bigarrenari, osoarekin karratuan soilik neurgarria den
eta zuzen osoarekin laukizuzen medial bat eratzen duen zuzen medial bat baka-
rrik eransten zaio.

Izan bedi AB medial baten apotoma bigarrena, eta BC ABri erantsia; orduan,
AC, CB zuzenak medialak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, eta AC,
CB laukizuzen mediala eratzen dute [X, 75].

Nik diot ezen ABri ez zaiola erantsiko osoarekin karratuan soilik neurgarria
den eta, osoarekin, laukizuzen medial bat eratzen duen beste ezein zuzen
medialik.
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Bada, ahal bada, erants bedi BD; orduan, AD,
DB zuzenak medialak dira, eta karratuan soilik
elkarrekin neurgarriak, eta AD, DB laukizuzen
mediala eratzen dute [X, 75].

Jar bedi EF zuzen arrazionala, gainezar bekio
EFri AC, CB zuzenen karratuen berdina den eta EM

zabalera sortzen duen EG, eta ken bedi AC, CB

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren
berdina den eta HM zabalera sortzen duen HG;
orduan, EL hondarra ABren karratuaren berdina
da [II, 7]; hortaz, AB ELren baliokidea den karra-
tuaren aldea da.

Bada, gainezar bekio EFri, berriz, AD, DB

zuzenen karratuen berdina den eta EN zabalera
sortzen duen EI; baina EL ere ABren karratuaren
berdina da; orduan, gainerako HI azalera AD, DB

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren
berdina da [II, 7].

Baina, AC, CB medialak direnez, AC, CB zuze-
nen karratuak ere medialak dira. Eta EGren berdi-
nak dira; hortaz, EG ere mediala da [X, 15 eta 23,
por.]. Eta EF zuzen arrazionalari gainezarri zaio,
EM zabalera sortuz; beraz, EM arrazionala da, eta
luzeran neurtezina EFrekin [X, 22].

Bestalde, AC, CB zuzenek eratutako laukizuzena mediala denez, AC, CB zuze-
nek eratutako laukizuzenaren bikoitza ere mediala da [X, 23, por.]. Eta HGren
berdina da; beraz, HG ere mediala da. Baina EF zuzen arrazionalari gainezarri
zaio, HM zabalera sortuz; beraz, HM ere arrazionala da, eta luzeran neurtezina
EFrekin [X, 22].

Eta, AC, CB karratuan soilik elkarrekin neurgarriak direnez, AC luzeran neurte-
zina da CBrekin. Baina, AC CBrekiko nolako, halako da ACren karratua AC, CB zuze-
nek eratutako laukizuzenarekiko; orduan, ACren karratua neurtezina da AC, CB

zuzenek eratutako laukizuzenarekin [X, 11].
Baina AC, CB zuzenen karratuak neurgarriak dira ACren karratuarekin, eta AC,

CB zuzenek eratutako laukizuzena, aldiz, neurgarria da AC, CB zuzenek eratutako
laukizuzenaren bikoitzarekin [X, 6]; beraz, AC, CB zuzenen karratuak neurtezinak
dira AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin [X, 13].

Eta EG laukizuzena AC, CB zuzenen karratuen berdina da, eta GH, aldiz, AC, CB

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina da; hortaz, EG neurtezina
da HGrekin. Baina, EG HGrekiko nolako, halako da EM HMrekiko [VI, 1]; beraz, EM

luzeran neurtezina da MHrekin [X, 11]. Eta biak arrazionalak dira; beraz, EM, MH

zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, EH

apotoma bat da, eta HM horri erantsitakoa [X, 73].
Antzeko eran frogatuko genuke, orain, HN ere horri erantsitakoa dela;

orduan, apotoma bati osoarekin karratuan soilik neurgarriak diren bi zuzen des-
berdin eransten zaizkio; baina hori ezinezkoa da [X, 79].
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Ondorioz, medial baten apotoma bigarrenari, osoarekin karratuan soilik
neurgarria den eta zuzen osoarekin laukizuzen medial bat eratzen duen zuzen
medial bat bakarrik eransten zaio.

Q. E. D.

82. PROPOSIZIOA

Minore bati osoarekin karratuan neurtezina den zuzen bat bakarrik eransten
zaio, zuzen osoarekin beren karratuen batura arrazional eta berek eratutako lau-
kizuzenaren bikoitza medial egiten dituena.

Izan bedi AB minorea, eta izan bedi BC ABri erantsia; orduan, AC, CB zuzenak
karratuan elkarrekin neurtezinak dira, beren karratuen batura arrazionala eta
berek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala egiten dituztenak [X, 76].

Nik diot ezen ABri ez zaiola erantsiko baldintza berak beteko dituen beste
ezein zuzenik.

Bada, ahal bada, erants bedi BD;
orduan, AD, DB dira karratuan elkarrekin
neurtezinak diren eta aipaturiko baldin-
tzak betetzen dituzten zuzenak [X, 76].

Baina, zenbat handiagoak diren AD, DB zuzenen karratuak AC, CB zuzenen
karratuak baino, hainbat handiagoa denez AD, DB zuzenek eratutako laukizuze-
naren bikoitza ere AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza baino, eta
AD, DB zuzenen karratuak AC, CB zuzenen karratuak baino handiagoak direnez
azalera arrazional batean, biak arrazionalak direlako, orduan AD, DB zuzenek
eratutako laukizuzenaren bikoitza AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitza baino handiagoa da azalera arrazional batean; baina hori ezinezkoa da,
biak medialak direlako [X, 26].

Ondorioz, minore bati osoarekin karratuan neurtezina den zuzen bat baka-
rrik eransten zaio, zuzen osoarekin beren karratuen batura arrazional eta berek
eratutako laukizuzenaren bikoitza medial egiten dituena.

Q. E. D.

83. PROPOSIZIOA

Azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzen bati
osoarekin karratuan neurtezina den zuzen bat bakarrik eransten zaio, zuzen oso-
arekin beren karratuen batura medial eta berek eratutako laukizuzenaren bikoi-
tza arrazional egiten dituena.

Izan bedi AB azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen duen
zuzena, eta erants bekio ABri BC; orduan, AC, CB dira karratuan elkarrekin neurte-
zinak diren eta proposaturikoa betetzen duten zuzenak [X, 77].

Nik diot ezen ABri ez zaiola erantsiko baldintza berak beteko dituen beste
zuzen bat.
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Bada, ahal bada, erants bedi BD; orduan, AD, DB dira karra-
tuan elkarrekin neurtezinak diren eta proposaturikoa betetzen
duten zuzenak [X, 77].

Bada, aurrekoarekin bat etorriz, zenbat handiagoak diren
AD, DB zuzenen karratuak AC, CB zuzenen karratuak baino, hain-
bat handiagoa denez AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitza ere AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza
baino, eta AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza
AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza baino han-
diagoa denez azalera arrazional batean, biak arrazionalak dire-
lako, orduan AD, DB zuzenen karratuak ere AC, CB zuzenen
karratuak baino handiagoak dira azalera arrazional batean;
baina hori ezinezkoa da, biak medialak direlako [X, 26].

Hortaz, ABri ez zaio erantsiko osoarekin karratuan neurtezina den eta, zuzen
osoarekin, proposaturiko baldintzak betetzen dituen beste zuzen bat.

Ondorioz, zuzen bat bakarrik erantsiko da.
Q. E. D.

84. PROPOSIZIOA

Azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzenari zuzen
osoarekin karratuan neurtezina den zuzen bat bakarrik eransten zaio, zuzen oso-
arekin beren karratuen batura medial eta berek eratutako laukizuzenaren bikoi-
tza ere medial eta, gainera, beren karratuen baturarekin neurtezina egiten
dituena.

Izan bedi AB azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen duen
zuzena, eta BC ABri erantsia; orduan, AC, CB dira karratuan elkarrekin neurtezinak
diren eta aipaturiko baldintzak betetzen dituzten zuzenak [X, 78].

Nik diot ezen ABri ez zaiola erantsiko aipatua beteko duen beste zuzen bat.
Bada, ahal bada, erants bedi BD,

halako moldez non AD, DB zuzen karra-
tuan elkarrekin neurtezinak diren, eta AD,
DB zuzenen karratuen batura mediala,
AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren
bikoitza ere mediala eta, gainera, AD, DB

zuzenen karratuak AD, DB zuzenek eratu-
tako laukizuzenaren bikoitzarekin neur-
tezinak egiten dituzten [X, 78].

Jar bedi EF zuzen arrazionala, gaine-
zar bekio EFri AC, CB zuzenen karratuen
berdina den eta EM zabalera sortzen duen
EG, eta gainezar bekio EFri AC, CB zuzenek
eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina den eta HM zabalera sortzen duen
HG; orduan, hondarra, hots, ABren karratua [II, 7], ELren berdina da; beraz, AB

ELren baliokidea den karratuaren aldea da.

HAMARGARREN LIBURUA 471

A

C

B

D

A CB D

F G I

HE

L

M N



Bada, gainezar bekio EFri, berriz, AD, DB zuzenen karratuen berdina den eta
EN zabalera sortzen duen EI; baina ABren karratua ere ELren berdina da; orduan,
hondarra, hots, AD, DB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza [II, 7], HIren
berdina da.

Baina, AC, CB zuzenen karratuen batura mediala denez, eta EGren berdina
denez, orduan EG ere mediala da. Eta EF zuzen arrazionalari gainezarri zaio, EM

zabalera sortuz; beraz, EM arrazionala da, eta luzeran neurtezina EFrekin [X, 22].
Bestalde, AC, CB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala denez,

eta HGren berdina denez, orduan HG ere mediala da. Eta EF zuzen arrazionalari
gainezarri zaio, HM zabalera sortuz; beraz, HM arrazionala da, eta luzeran neur-
tezina EFrekin [X, 22].

Eta, AC, CB zuzenen karratuak neurtezinak direnez AC, CB zuzenek eratutako
laukizuzenaren bikoitzarekin, EG ere neurtezina da HGrekin; orduan, EM luzeran
neurtezina da MHrekin [VI, 1; X, 11].

Eta biak arrazionalak dira; beraz, EM, MH zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, EH apotoma da, eta HM horri eran-
tsitakoa [X, 73].

Antzeko eran frogatuko genuke, halaber, EH apotoma dela, eta HN horri eran-
tsitakoa. Orduan, apotoma bati zuzen osoarekin karratuan soilik neurgarria diren
bi zuzen arrazional desberdin eransten zaizkio; baina hori ezinezkoa dela fro-
gatu da [X, 79].

Hortaz, ABri ez zaio erantsiko beste zuzen bat ere.
Ondorioz, AB zuzenari zuzen osoarekin karratuan neurtezina den zuzen bat

bakarrik eransten zaio, zuzen osoarekin beren karratuen batura medial, berek
eratutako laukizuzenaren bikoitza medial eta, gainera, beren karratuak berek
eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin neurtezinak egiten dituena.

Q. E. D.

HIRUGARREN DEFINIZIOAK

1. Zuzen arrazional bat eta apotoma bat emanik, osoaren karratua eran-
tsiarena baino handiagoa bada osoarekin luzeran neurgarria den
zuzen baten karratuan, eta osoa luzeran neurgarria bada emandako
zuzen arrazionalarekin, dei bekio apotomari apotoma lehena296.

2. Eta, zuzen erantsia luzeran neurgarria bada emandako zuzen arrazio-
nalarekin, eta osoaren karratua erantsiarena baino handiagoa bada
osoarekin neurgarria den zuzen baten karratuan, dei bekio apotomari
apotoma bigarrena.

3. Eta, bietako bat ere ez bada luzeran neurgarria emandako zuzen arra-
zionalarekin, eta osoaren karratua erantsiarena baino handiagoa bada

EUKLIDES: ELEMENTUAK472

296 Definizio hauetan apotomen sailkapena egin du Euklidesek; 85. eta 90. arteko pro-
posizioetan esango digu nola aurkitu.



osoarekin neurgarria den zuzen baten karratuan, dei bekio apotomari
apotoma hirugarrena.

4. Bestalde, osoaren karratua, erantsiarena baino handiagoa bada osoa-
rekin neurtezina den zuzen baten karratuan, eta osoa luzeran neur-
garria bada emandako zuzen arrazionalarekin, dei bekio apotomari
apotoma laugarrena.

5. Baina, erantsia neurgarria bada, bosgarrena.

6. Eta, bietako bat ere ez bada, seigarrena.

85. PROPOSIZIOA

Aurkitu apotoma lehena.

Jar bedi A zuzen arrazionala, eta izan bedi BG luzeran neurgarria Arekin;
orduan, BG ere arrazionala da.

Jar bitez DE, EF bi zenbaki karratu, zeinen kendura, FD, ez den zenbaki karra-
tua; orduan, EDk ere ez du DFrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia.

Eta hala egin bedi BGren karratua GCren karratuarekiko izan dadin ED DFre-
kiko den bezalakoa [X, 6, por.]; orduan, BGren karratua neurgarria da GCren
karratuarekin [X, 6]. Baina BGren karratua arrazionala da; hortaz, GCren karratua
ere arrazionala da; beraz, GC arrazionala da.

Eta, EDk ez duenez DFrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia, orduan BGren karratuak ere ez du GCren karratuarekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, BG luzeran neurte-
zina da GCrekin [X, 9].

Eta biak arrazionalak dira; orduan, BG, GC zuzen arrazionalak dira, eta karra-
tuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, BC apotoma bat da [X, 73].

Nik diot, orain, ezen (apotoma) lehena ere badela.
Bada, izan bedi Hren karratua BGren karratuak GCrenari kentzen diona.
Eta, ED FDrekiko den bezalakoa denez BGren karratua GCren karratuarekiko,

orduan, bihurketaz [V, 19, por.], DE EFrekiko nolako, halako da GBren karratua
Hren karratuarekiko. Baina DEk EFrekin du zenbaki karratu batek zenbaki karratu
batekin duen arrazoia, horietako bakoitza karratua baita; orduan, GBren karra-
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tuak Hren karratuarekin du zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia; beraz, BG luzeran neurgarria da Hrekin [X, 9].

Baina BGren karratua GCren karratua baino handiagoa da Hren karratuan;
orduan, BGren karratua GCrena baino handiagoa da BGrekin luzeran neurgarria
den zuzen baten karratuan. Eta BG osoa luzeran neurgarria da emandako A zuzen
arrazionalarekin. Beraz, BC apotoma lehena da [X, hir. def., 1].

Ondorioz, apotoma lehena, BC, aurkitu da297.
Eta hori da aurkitu behar zena.

86. PROPOSIZIOA

Aurkitu apotoma bigarrena.

Jar bedi A zuzen arrazionala, eta GC luzeran neurgarria Arekin; orduan, GC

arrazionala da.
Eta jar bitez DE, EF bi zenbaki karratu, zeinen kendura, DF, ez den zenbaki

karratua.
Eta hala egin bedi CGren karratua GBren

karratuarekiko izan dadin FD DErekiko den
bezalakoa [X, 6, por.]. Orduan, CGren karratua
neurgarria da GBren karratuarekin [X, 6]. Baina
CGren karratua arrazionala da; beraz, GBren
karratua ere arrazionala da; hortaz, BG arrazio-
nala da.

Eta, GCren karratuak ez duenez GBren karra-
tuarekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu
batekin duen arrazoia, orduan CG luzeran neur-
tezina da GBrekin [X, 9].

Eta biak arrazionalak dira; orduan, CG, GB zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; beraz, BC apotoma da [X, 73].

Nik diot, orain, ezen (apotoma) bigarrena ere badela.
Bada, izan bedi Hren karratua BGren karratuak GCrenari kentzen diona.
Bada, BGren karratua GCren karratuarekiko den bezalakoa denez ED zenbakia

DF zenbakiarekiko, orduan, bihurketaz, BGren karratua Hren karratuarekiko
nolako, halako da DE EFrekiko [V, 19, por.]. Eta DE, EF zenbakietako bakoitza
karratua da; orduan, BGren karratuak Hren karratuarekin du zenbaki karratu

EUKLIDES: ELEMENTUAK474

297 Bi zuzenak r eta kr eta zenbaki karratuak m2 eta n2 badira, m2 – n2 karratua izan
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eginez, idatz dezakegu. Frogabidean H = y hartzen du,
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batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, BG luzeran neurgarria da
Hrekin [X, 9].

Eta BGren karratua GCrena baino handiagoa da Hren karratuan; bada, BGren
karratua GCrena baino handiagoa da berekin luzeran neurgarria den zuzen baten
karratuan. Eta erantsitako CG luzeran neurgarria da proposatutako A zuzen arra-
zionalarekin. Hortaz, BC apotoma bigarrena da [X, hir. def., 2].

Ondorioz, apotoma bigarrena, BC, aurkitu da298.
Q. E. D.

87. PROPOSIZIOA

Aurkitu apotoma hirugarrena.

Jar bedi A zuzen arrazionala, eta jar bitez E, BC, CD hiru zenbaki, zeinek ez
duten elkarrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia,
baina izan beza CBk BDrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia.

Eta hala egin bedi Aren karratua FGren
karratuarekiko izan dadin E BCrekiko den
bezalakoa, eta FGren karratua GHren
karratuarekiko izan dadin BC CDrekiko
den bezalakoa [X, 6, por.].

Bada, E BCrekiko den bezalakoa
denez Aren karratua FGren karratuare-
kiko, Aren karratua neurgarria da FGren
karratuarekin [X, 6]. Eta Aren karratua
arrazionala da; beraz, FGren karratua ere
arrazionala da; hortaz, FG arrazionala da.

Eta, Ek ez duenez BCrekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia, orduan Aren karratuak ere ez du FGren karratuarekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, A luzeran neurtezina
da FGrekin [X, 9].

Bestalde, BC CDrekiko den bezalakoa denez FGren karratua GHren karratuare-
kiko, FGren karratua neurgarria da GHren karratuarekin [X, 6]. Baina FGren karra-
tua arrazionala da; beraz, GHren karratua ere arrazionala da; hortaz, GH arrazio-
nala da.
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Baina, BCk ez duenez CDrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia, orduan FGren karratuak ere ez du GHren karratuarekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, FG luzeran neurte-
zina da GHrekin [X, 9]. Eta biak arrazionalak dira; bada, FG, GH zuzen arrazio-
nalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, FH apotoma bat da
[X, 73].

Nik diot, orain, ezen (apotoma) hirugarrena ere badela.
Bada, E BCrekiko den bezalakoa denez Aren karratua FGren karratuarekiko,

eta BC CDrekiko den bezalakoa denez FGren karratua HGren karratuarekiko,
orduan, berdintasunez, E CDrekiko nolako, halako da Aren karratua HGren karra-
tuarekiko [V, 22].

Baina Ek ez du CDrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia; orduan, Aren karratuak ere ez du GHren karratuarekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, A luzeran neurtezina da
GHrekin [X, 9].

Hortaz, FG, GH zuzenetako bat ere ez da luzeran neurgarria proposatutako A
zuzen arrazionalarekin.

Bada, izan bedi Kren karratua FGren karratuak GHrenari kentzen diona.
Bada, BC CDrekiko den bezalakoa denez FGren karratua GHren karratuarekiko,

orduan, bihurketaz, BC BDrekiko nolako, halako da FGren karratua Kren karratua-
rekiko [V, 19, por.]. Baina BCk BDrekin du zenbaki karratu batek zenbaki karratu
batekin duen arrazoia; orduan, FGren karratuak Kren karratuarekin du zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia. Beraz, FG luzeran neurga-
rria da Krekin [X, 9].

Eta FGren karratua GHrena baino handiagoa da berekin neurgarria den zuzen
baten karratuan. Eta, gainera, FG, GH zuzenetako bat ere ez da luzeran neurga-
rria proposatutako A zuzen arrazionalarekin; hortaz, FH apotoma hirugarrena da
[X, hir. def., 3].

Ondorioz, apotoma hirugarrena, FH, aurkitu da299.
Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK476
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88. PROPOSIZIOA

Aurkitu apotoma laugarrena.

Jar bedi A zuzen arrazionala, eta BG luzeran neurgarria Arekin; orduan, BG

arrazionala da.
Eta jar bitez DF, FE bi zenbakiak, DE osoak ez izateko moduan DF, EF zenba-

kietako bakoitzarekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arra-
zoia.

Eta hala egin bedi BGren karratua GCren karratuarekiko izan dadin DE EFrekiko
den bezalakoa [X, 6, por.]; orduan, BGren karratua neurgarria da GCren karratua-
rekin [X, 6]. Baina BGren karratua arrazionala da; beraz, GCren karratua ere arra-
zionala da; hortaz, GC arrazionala da.

Baina, DEk ez duenez EFrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia, orduan BGren karratuak ere ez du GCren karratuarekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, BG luzeran neurte-
zina da GCrekin [X, 9]. Eta biak arrazionalak dira; orduan, BG, GC zuzenak arra-
zionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, BC apotoma da
[X, 73].

Izan bedi, orain, Hren karratua BGren karratuak GCrenari kentzen diona.
Bada, DE EFrekiko den bezalakoa denez BGren karratua GCren karratuarekiko,

orduan, bihurketaz, ED DFrekiko nolako, halako da GBren karratua Hren karratua-
rekiko [V, 19, por.]. Baina EDk ez du DFrekin zenbaki karratu batek zenbaki
karratu batekin duen arrazoia; beraz, GBren karratuak ere ez du Hren karratuare-
kin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; hortaz, BG luze-
ran neurtezina da Hrekin [X, 9].

Baina BGren karratua GCrena baino handiagoa da Hren karratuan; orduan,
BGren karratua GCrena baino handiagoa da berekin luzeran neurtezina den
zuzen baten karratuan. Eta BG osoa luzeran neurgarria da proposatutako A zuzen
arrazionalarekin. Hortaz, BC apotoma laugarrena da [X, hir. def., 4].

Ondorioz, apotoma laugarrena aurkitu da300.
Q. E. D.
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89. PROPOSIZIOA

Aurkitu apotoma bosgarrena.

Jar bedi A zuzen arrazionala, eta izan bedi CG luzeran neurgarria Arekin;
orduan, CG arrazionala da.

Jar bitez, berriz, DF, FE bi zenbaki, DEk ez izateko moduan DF, FE bietako bate-
kin ere zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia.

Eta hala egin bedi CGren karratua
GBren karratuarekiko izan dadin FE EDre-
kiko den bezalakoa. Orduan, GBren
karratua ere arrazionala da [X, 6]; beraz,
BG ere arrazionala da.

DE EFrekiko den bezalakoa denez
BGren karratua GCren karratuarekiko, eta
DEk ez duenez EFrekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arra-
zoia, orduan BGren karratuak ere ez du
GCren karratuarekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, BG luzeran neurtezina da
GCrekin [X, 9]. Eta biak arrazionalak dira; orduan, BG, GC zuzenak arrazionalak
dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, BC apotoma bat da [X,
73].

Nik diot, orain, ezen (apotoma) bosgarrena ere badela.
Izan bedi, bada, Hren karratua BGren karratuak GCrenari kentzen diona.
Bada, BGren karratua GCren karratuarekiko den bezalakoa denez DE EFrekiko,

orduan, bihurketaz, ED DFrekiko nolako, halako da BGren karratua Hren karratua-
rekiko [V, 19, por.]. Baina EDk ez du DFrekin zenbaki karratu batek zenbaki
karratu batekin duen arrazoia; orduan, BGren karratuak ere ez du Hren karratua-
rekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, BG

luzeran neurtezina da Hrekin [X, 9].
Eta BGren karratua GCrena baino handiagoa da Hren karratuan; orduan, GBren

karratua GCrena baino handiagoa da berekin luzeran neurtezina den zuzen
baten karratuan. Eta erantsitako CG luzeran neurgarria da proposatutako A zuzen
arrazionalarekin; hortaz, BC apotoma bosgarrena da [X, hir. def., 5].

Ondorioz, apotoma bosgarrena, BC, aurkitu da301.
Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK478
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90. PROPOSIZIOA

Aurkitu apotoma seigarrena.

Jar bedi A zuzen arrazionala, eta E, BC, CD hiru zenbaki, zeinek ez duten elka-
rrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia, eta, gainera,
ez beza izan CBk BDrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia.

Eta hala egin bedi Aren karratua FGren karra-
tuarekiko izan dadin E BCrekiko den bezalakoa,
eta FGren karratua GHren karratuarekiko izan
dadin BC CDrekiko den bezalakoa [X, 6, por.].

Bada, E BCrekiko den bezalakoa denez Aren
karratua FGren karratuarekiko, Aren karratua
neurgarria da FGren karratuarekin [X, 6]. Baina
Aren karratua arrazionala da; beraz, FGren karra-
tua ere arrazionala da; hortaz, FG ere arrazionala
da.

Eta, Ek ez duenez BCrekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia,
orduan Aren karratuak ere ez du FGren karratua-
rekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu
batekin duen arrazoia; beraz, A luzeran neurte-
zina da FGrekin [X, 9].

Bestalde, BC CDrekiko den bezalakoa denez FGren karratua GHren karratuare-
kiko, FGren karratua neurgarria da GHren karratuarekin [X, 6]. Baina FGren karra-
tua arrazionala da; beraz, GHren karratua ere arrazionala da; hortaz, GH arrazio-
nala da.

Baina, BCk ez duenez CDrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin
duen arrazoia, orduan FGren karratuak ere ez du GHren karratuarekin zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, FG luzeran neurte-
zina da GHrekin [X, 9]. Eta biak arrazionalak dira; orduan, FG, GH zuzenak arra-
zionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, FH apotoma bat
da [X, 73].

Nik diot, orain, ezen (apotoma) seigarrena ere badela.
Bada, E BCrekiko den bezalakoa denez Aren karratua FGren karratuarekiko,

eta BC CDrekiko den bezalakoa denez FGren karratua GHren karratuarekiko,
orduan, berdintasunez, E CDrekiko nolako, halako da Aren karratua GHren karra-
tuarekiko [V, 22].

Baina Ek ez du CDrekin zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen
arrazoia; orduan, Aren karratuak ere ez du GHren karratuarekin zenbaki karratu
batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; beraz, A luzeran neurtezina da
GHrekin [X, 9]; hortaz, FG, GH zuzenetako bat ere ez da luzeran neurgarria A

zuzen arrazionalarekin.
Bada, izan bedi Kren karratua FGren karratuak GHrenari kentzen diona.
BC CDrekiko den bezalakoa denez FGren karratua GHren karratuarekiko,

orduan, bihurketaz, CB BDrekiko nolako, halako da FGren karratua Kren karratua-
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rekiko [V, 19, por.]. Baina CBk ez du BDrekin zenbaki karratu batek zenbaki
karratu batekin duen arrazoia; beraz, FGren karratuak ez du Kren karratuarekin
zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; hortaz, FG luzeran
neurtezina da Krekin [X, 9].

Eta FGren karratua GHrena baino handiagoa da Kren karratuan; orduan, FGren
karratua GHren karratua baino handiagoa da FGrekin luzeran neurtezina den
zuzen baten karratuan. Eta FG, GH zuzenetako bat ere ez da luzeran neurgarria
proposatutako A zuzen arrazionalarekin. Hortaz, FH apotoma seigarrena da [X,
hir. def., 6].

Ondorioz, apotoma seigarrena, FH, aurkitu da302.
Q. E. D.

91. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta apotoma lehenak eratutakoa bada,
azaleraren baliokidea den karratuaren aldea apotoma bat da303.

Izan bedi, bada, AB azalera AC zuzen arrazionalak eta AD apotoma lehenak
eratutakoa.

Nik diot ezen AB azaleraren baliokidea den
karratuaren aldea apotoma bat dela.

Bada, AD apotoma lehena denez, izan bedi
DG horri erantsitakoa; orduan, AG, GD zuzenak
arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak [X, 73]. Eta AG osoa neurgarria da
proposatutako AC zuzen arrazionalarekin, eta
AGren karratua GDrena baino handiagoa da bere-
kin luzeran neurgarria den zuzen baten karra-
tuan [X, hir. def., 1]; orduan, AGri gainezartzen
bazaio DGren karratuaren laurdenaren berdina
den eta irudi karratu batean txikiagoa den para-
lelogramo bat, zati elkarrekin neurgarrietan zati-
tzen du [X, 17].
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Erdibitu bedi DG Etik, eta gainezar bekio AGri EGren karratuaren berdina den
eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat, eta izan bedi AF, FG

zuzenek eratutako laukizuzena; orduan, AF neurgarria da FGrekin.
Eta marraz bitez E, F, G puntuetatik ACren paraleloak diren EH, FI, GK zuzenak.
Eta, AF luzeran neurgarria denez FGrekin, AG ere luzeran neurgarria da AF, FG

zuzenetako bakoitzarekin [X, 15]. Baina AG neurgarria da ACrekin; beraz, AF, FG

zuzenetako bakoitza luzeran neurgarria da ACrekin [X, 12]. Eta AC arrazionala da;
hortaz, AF, FG zuzenetako bakoitza ere arrazionala da; hortaz, AI, FK laukizuze-
netako bakoitza ere arrazionala da [X, 19].

Baina, DE ere luzeran neurgarria denez EGrekin, DG ere luzeran neurgarria da
DE, EG zuzenetako bakoitzarekin [X, 15]. Baina DG arrazionala da, eta luzeran
neurtezina ACrekin; beraz, DE, EG zuzenetako bakoitza ere arrazionala da, eta
luzeran neurtezina ACrekin [X, 13]; beraz, DH, EK laukizuzenetako bakoitza
mediala da [X, 21].

Orain, egin bedi LM karratua AIren berdina, eta ken bedi LPM angelu komuna
duen eta FKren berdina den NO karratu bat; orduan, LM, NO karratuak diametro
beraren inguruan daude [VI, 26].

Izan bedi PR horien diametroa, eta eraiki bedi irudia.
Bada, AF, FG zuzenek eratutako laukizuzena EGren karratuaren berdina

denez, orduan, AF EGrekiko nolako, halako da EG FGrekiko [VI, 17]. Baina, AF

EGrekiko nolako, halako da AI EKrekiko; eta aldiz, EG FGrekiko nolako, halako da
EK KFrekiko [VI, 1]; beraz, EK laukizuzena AI, KF laukizuzenen batezbesteko pro-
portzionala da [V, 11].

Baina MN ere LM, NO karratuen batezbesteko proportzionala da, lehenago fro-
gatu den bezala [X, 53.aren hurrengo lema], eta AI LM karratuaren berdina da, eta
KF NOren berdina; orduan, MN EKren berdina da.

Baina EK DHren berdina da, eta MN LOren berdina; beraz, DK UVW gnomona-
ren eta NOren berdina da.

Baina AK ere LM, NO karratuen berdina da; bada, gainerako AB STren berdina
da. Baina ST LNren karratua da; beraz, LNren karratua ABren berdina da; hortaz,
LN ABren baliokidea den karratuaren aldea da.

Nik diot, orain, ezen LN apotoma bat dela.
Bada, AI, FK laukizuzenetako bakoitza arrazionala denez, eta LM, NO karra-

tuen berdinak direnez, orduan LM, NO azaleretako bakoitza –hau da, LP, PN zuze-
nen karratuak, hurrenez hurren– ere arrazionala da; beraz, LP, PN zuzenetako
bakoitza ere arrazionala da.

Bestalde, DH mediala denez, eta LOren berdina denez, orduan LO ere mediala
da. Bada, LO mediala denez, eta NO arrazionala, orduan LO neurtezina da NOre-
kin. Baina, LO NOrekiko nolako, halako da LP PNrekiko [VI, 1]; hortaz, LP luzeran
neurtezina da PNrekin [X, 11].

Baina biak arrazionalak dira; orduan, LP, PN zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; beraz, LN apotoma bat da [X, 73]. Eta AB

azaleraren baliokidea den karratuaren aldea da; hortaz, AB azaleraren baliokidea
den karratuaren aldea apotoma bat da.

Ondorioz, azalera bat zuzen arrazional batek eta..., etab.
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92. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta apotoma bigarrenak eratutakoa bada,
azaleraren baliokidea den karratuaren aldea medial baten apotoma lehena da.

Izan bedi, bada, AB azalera, AC zuzen arrazionalak eta AD apotoma bigarre-
nak eratutakoa.

Nik diot ezen AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea medial baten
apotoma lehena dela.

Izan bedi, bada, DG ADri erantsitakoa;
orduan, AG, GD zuzenak arrazionalak dira,
eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak
[X, 73], eta DG zuzen erantsia neurgarria da
proposatutako AC zuzen arrazionalarekin, eta
AG osoaren karratua GD erantsiarena baino
handiagoa da berekin luzeran neurgarria den
zuzen baten karratuan [X, hir. def., 2].

Bada, AGren karratua GDrena baino han-
diagoa denez berekin neurgarria den zuzen
baten karratuan, AGri gainezartzen bazaio
GDren karratuaren laurdenaren berdina den
eta irudi karratu batean txikiagoa den parale-
logramo bat, orduan zati elkarrekin neurga-
rrietan zatitzen du [X, 17].

Bada, erdibitu bedi DG Etik, eta gainezar bekio AGri EGren karratuaren berdina
den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat, eta izan bedi AF,
FG zuzenek eratutako laukizuzena; orduan, AF luzeran neurgarria da FGrekin.
Beraz, AG ere luzeran neurgarria da AF, FG zuzenetako bakoitzarekin [X, 15].

Baina AG arrazionala da, eta luzeran neurtezina ACrekin; orduan, AF, FG zuze-
netako bakoitza arrazionala da, eta luzeran neurtezina ACrekin [X, 13]; beraz, AI,
FK laukizuzenetako bakoitza mediala da [X, 21].

Bestalde, DE neurgarria denez EGrekin, DG ere neurgarria da DE, EG zuzene-
tako bakoitzarekin [X, 15].

Baina DG luzeran neurgarria da ACrekin. Beraz, DH, EK laukizuzenetako bakoi-
tza arrazionala da [X, 19].

Bada, eraiki bedi LM karratu bat AIren berdina, eta ken bedi NO, FKren berdina
dena eta LMren angelu beraren, hots, LPMren, inguruan dagoena; orduan, LM, NO

karratuak diametro beraren inguruan daude [VI, 26].
Izan bedi PR horien diametroa, eta eraiki bedi irudia.
Bada, AI, FK medialak direnez eta LP, PN zuzenen karratuen berdinak direnez,

orduan LP, PN zuzenen karratuak ere medialak dira; beraz, LP, PN zuzenak media-
lak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak304.

Eta, AF, FG zuzenek eratutako laukizuzena EGren karratuaren berdina denez,
orduan, AF EGrekiko nolako, halako da EG FGrekiko [VI, 17]; baina, AF EGrekiko
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nolako, halako da AI EKrekiko; eta aldiz, EG FGrekiko nolako, halako da EK FKre-
kiko [V, 1]; beraz, EK laukizuzena AI, FK laukizuzenen batezbesteko proportzio-
nala da [V, 11].

Baina MN ere LM, NO karratuen batezbesteko proportzionala da; eta AI LMren
berdina da, eta FK NOren berdina; hortaz, MN EKren berdina da.

Baina DH EKren berdina da; eta LO, aldiz, MNren berdina da; hortaz, DK osoa
UVW gnomona gehi NOren berdina da.

Bada, AK osoa LM, NO karratuen berdina denez, non DK UVW gnomona gehi
NOren berdina den, gainerako AB TSren berdina da. Baina TS LNren karratua da;
beraz, LNren karratua AB azaleraren berdina da; hortaz, LN AB azaleraren balioki-
dea den karratuaren aldea da.

Nik diot ezen LN medial baten apotoma lehena dela.
Bada, EK arrazionala denez eta LOren berdina denez, orduan LO, hau da, LP,

PN zuzenek eratutako laukizuzena, arrazionala da. Baina frogatu da NO mediala
dela; orduan, LO neurtezina da NOrekin. Baina, LO NOrekiko nolako, halako da LP

PNrekiko [VI, 1]; beraz, LP, PN luzeran elkarrekin neurtezinak dira [X, 11].
Bada, LP, PN medialak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, lauki-

zuzen arrazional bat eratzen dutenak; hortaz, LN medial baten apotoma lehena
da [X, 74]. Eta AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea da.

Ondorioz, AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea medial baten apo-
toma lehena da.

Q. E. D.

93. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta apotoma hirugarrenak eratutakoa
bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea medial baten apotoma 
bigarrena da.

Izan bedi, bada, AB azalera AC zuzen arrazionalak eta AD apotoma hirugarre-
nak eratutakoa.

Nik diot ezen AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea medial baten
apotoma bigarrena dela.

Izan bedi, bada, DG ADri erantsitakoa;
orduan, AG, GD zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, eta AG,
GD zuzenetako bat ere ez da luzeran neurgarria
proposatutako AC zuzen arrazionalarekin, eta AG

osoaren karratua DG erantsiarena baino handia-
goa da berekin neurgarria den zuzen baten
karratuan [X, hir. def., 3].

Bada, AGren karratua GDrena baino handia-
goa denez berekin neurgarria den zuzen baten
karratuan, AGri gainezartzen bazaio DGren karra-
tuaren laurdenaren berdina den eta irudi karratu
batean txikiagoa den paralelogramo bat, orduan
zati elkarrekin neurgarrietan zatitzen du [X, 17].
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Bada, erdibitu bedi DG Etik, eta gainezar bekio AGri EGren karratuaren berdina
den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat, eta izan bedi AF,
FG zuzenek eratutako laukizuzena.

Eta marraz bitez E, F, G puntuetatik ACren paraleloak diren EH, FI, GK zuzenak.
Orduan, AF, FG elkarrekin neurgarriak dira; beraz, AI ere neurgarria da FKrekin

[VI, 1; X, 11]. Eta, AF, FG luzeran elkarrekin neurgarriak direnez, AG ere luzeran
neurgarria da AF, FG zuzenetako bakoitzarekin [X, 15]. Baina AG arrazionala da,
eta luzeran neurtezina ACrekin; hortaz, AF, FG ere horrelakoak dira [X, 13]. Beraz,
AI, FK laukizuzenetako bakoitza mediala da [X, 21].

Bestalde, DE luzeran neurgarria denez EGrekin, DG ere luzeran neurgarria da
DE, EG zuzenetako bakoitzarekin [X, 15]. Baina GD arrazionala da, eta luzeran
neurtezina ACrekin; hortaz, DE, EG zuzenetako bakoitza arrazionala da, eta luze-
ran neurtezina ACrekin [X, 13]; beraz, DH, EK laukizuzenetako bakoitza mediala
da [X, 21].

Eta, AG, GD karratuan soilik elkarrekin neurgarriak direnez, AG luzeran neur-
tezina da GDrekin. Baina AG luzeran neurgarria da AFrekin, eta DG EGrekin; beraz,
AF luzeran neurtezina da EGrekin [X, 13]. Baina, AF EGrekiko nolako, halako da AI

EKrekiko [VI, 1]; hortaz, AI neurtezina da EKrekin [X, 11].
Bada, eraiki bedi LM karratua AIren berdina, eta ken bedi NO, FKren berdina

dena eta LMren angelu beraren inguruan dagoena; orduan, LM, NO diametro bera-
ren inguruan daude [VI, 26].

Izan bedi PR horien diametroa, eta eraiki bedi irudia.
Bada, AF, FG zuzenek eratutako laukizuzena EGren karratuaren berdina

denez, orduan, AF EGrekiko nolako, halako da EG FGrekiko [VI, 17]. Eta, AF EGre-
kiko nolako, halako da AI EKrekiko; eta, EG FGrekiko nolako, halako da EK FKrekiko
[VI, 1]; beraz, AI EKrekiko nolako, halako da EK FKrekiko [V, 11]; beraz, EK lauki-
zuzena AI, FK laukizuzenen batezbesteko proportzionala da.

Eta MN ere LM, NO karratuen batezbesteko proportzionala da, eta AI LMren ber-
dina da, eta FK NOren berdina; hortaz, EK MNren berdina da.

Baina MN LOren berdina da; eta EK DHren berdina da; hortaz, DK osoa UVW

gnomona gehi NOren berdina da.
Eta AK LM, NO karratuen berdina da; beraz, AB hondarra STren berdina da, hau

da, LNren karratuaren berdina; hortaz, LN AB azaleraren baliokidea den karratua-
ren aldea da.

Nik diot ezen LN medial baten apotoma bigarrena dela.
Bada, AI, FK arrazionalak direla frogatu denez, eta LP, PN zuzenen karratuen

berdinak ere badirenez, orduan LP, PN zuzenen karratuetako bakoitza ere
mediala da; beraz, LP, PN zuzenetako bakoitza ere mediala da.

Eta, AI neurgarria denez FKrekin [VI, 1; X, 11], LPren karratua ere neurgarria
da PNren karratuarekin.

Bestalde, frogatu denez AI neurtezina dela EKrekin, LM ere neurtezina da
MNrekin, hau da, LPren karratua LP, PN zuzenek eratutako laukizuzenarekin; hor-
taz, LP ere luzeran neurtezina da PNrekin [VI, 1; X, 11]; beraz, LP, PN medialak
dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak.

Nik diot, orain, ezen laukizuzen medial bat ere eratzen dutela.
Bada, EK mediala dela frogatu denez, eta LP, PN zuzenek eratutako laukizu-

zenaren berdina denez, orduan LP, PN zuzenek eratutako laukizuzena ere
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mediala da; hortaz, LP, PN zuzenak medialak dira, eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak, laukizuzen medial bat eratzen dutenak. Beraz, LN medial baten apo-
toma bigarrena da [X, 75]; eta AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea
da.

Ondorioz, AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea medial baten apo-
toma bigarrena da.

Q. E. D.

94. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta apotoma laugarrenak eratutakoa
bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea minore bat da.

Bada, izan bedi AB azalera AC zuzen arrazionalak eta AD apotoma laugarre-
nak eratutakoa.

Nik diot ezen AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea minore bat
dela.

Bada, izan bedi DG ADri erantsitakoa;
orduan, AG, GD zuzenak arrazionalak dira,
eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak,
eta AG luzeran neurgarria da proposatutako
AC zuzen arrazionalarekin, eta AG osoaren
karratua DG erantsiarena baino handiagoa da
berekin luzeran neurtezina den zuzen baten
karratuan [X, hir. def., 4].

Bada, AGren karratua GDrena baino han-
diagoa denez berekin luzeran neurtezina
den zuzen baten karratuan, AGri gainezar-
tzen bazaio DGren karratuaren laurdenaren
berdina den eta irudi karratu batean txikia-
goa den paralelogramo bat, zati elkarrekin
neurtezinetan zatituko du [X, 18].

Bada, erdibitu bedi DG Etik, eta gainezar bekio AGri EGren karratuaren berdina
den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat, eta izan bedi AF,
FG zuzenek eratutako laukizuzena; orduan, AF luzeran neurtezina da FGrekin.

Marraz bitez, bada, E, F, G puntuetatik AC, BD zuzenen paraleloak diren EH, FI,
GK zuzenak.

Hain zuzen, AG arrazionala denez, eta luzeran neurgarria ACrekin, AK osoa
arrazionala da [X, 19].

Eta bestalde, DG luzeran neurtezina denez ACrekin, eta biak arrazionalak
direnez, orduan DK mediala da [X, 21].

Bestalde, AF luzeran neurtezina denez FGrekin, AI ere neurtezina da FKrekin
[VI, 1; X, 11].

Bada, eraiki bedi LM karratua AIren berdina, eta ken bedi NO FKren berdina
dena eta LPM angelu beraren inguruan dagoena. Orduan, LM, NO karratuak dia-
metro beraren inguruan daude [VI, 26].

Izan bedi PR horien diametroa, eta eraiki bedi irudia.
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Bada, AF, FG zuzenek eratutako laukizuzena EGren karratuaren berdina
denez, orduan, proportzioan, AF EGrekiko nolako, halako da EG FGrekiko [VI, 17].
Eta, AF EGrekiko nolako, halako da AI EKrekiko; eta, EG FGrekiko nolako, halako da
EK FKrekiko [VI, 1]; orduan, EK laukizuzena AI, FK laukizuzenen batezbesteko pro-
portzionala da [V, 11].

Baina MN ere LM, NO karratuen batezbesteko proportzionala da, eta AI LMren
berdina da, eta FK NOren berdina; beraz, EK MNren berdina da.

Baina DH EKren berdina da, eta LO MNren berdina da; hortaz, DK osoa UVW

gnomona gehi NOren berdina da.
Bada, AK osoa LM, NO karratuen berdina denez, non DK azalera UVW gnomona

gehi NO karratuaren berdina den, gainerako AB STren berdina da, hau da, LNren
karratuaren berdina; beraz, LN AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea
da.

Nik diot ezen LN minore deitutako zuzen irrazionala dela.
Izan ere, AK arrazionala denez, eta LP, PNren karratuen berdina denez, orduan

LP, PN zuzenen karratuen batura arrazionala da.
Bestalde, DK mediala denez, eta DK azalera LP, PN zuzenek eratutako lauki-

zuzenaren bikoitzaren berdina denez, orduan LP, PN zuzenek eratutako laukizu-
zenaren bikoitza mediala da.

Eta, frogatu denez AI neurtezina dela FKrekin, LPren karratua ere neurtezina da
PNren karratuarekin.

Beraz, LP, PN zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak dira, beren karratuen
batura arrazionala eta berek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala egiten
dituztenak. Hortaz, LN minorea deritzon zuzen irrazionala da [X, 76]; eta AB aza-
leraren baliokidea den karratuaren aldea da.

Ondorioz, AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea minore bat da.
Q. E. D.

95. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta apotoma bosgarrenak eratutakoa
bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea azalera arrazional batekin
azalera oso medial bat sortzen duen zuzena da.

Bada, izan bedi AB azalera AC zuzen arrazionalak eta AD apotoma bosgarre-
nak eratutakoa.

Nik diot ezen AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea azalera arra-
zional batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzena dela.

Izan bedi, bada, DG ADri erantsitakoa; orduan, AG, GD zuzenak arrazionalak
dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, GD zuzen erantsia luzeran neur-
garria da proposatutako AC zuzen arrazionalarekin, eta AG osoaren karratua DG

erantsiarena baino handiagoa da berekin luzeran neurtezina den zuzen baten
karratuan [X, hir. def., 5].

Orduan, AGri gainezartzen bazaio DGren karratuaren laurdenaren berdina
den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat, zati elkarrekin
neurtezinetan zatituko du [X, 18].
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Bada, erdibitu bedi DG E puntutik, eta
gainezar bekio AGri EGren karratuaren
berdina den eta irudi karratu batean txi-
kiagoa den paralelogramo bat, eta izan
bedi AF, FG zuzenek eratutako laukizu-
zena; orduan, AF luzeran neurtezina da
FGrekin.

Eta, AG luzeran neurtezina denez
CArekin, eta biak arrazionalak direnez,
orduan AK mediala da [X, 21].

Bestalde, DG arrazionala denez, eta
luzeran neurgarria ACrekin, DK arrazio-
nala da [X, 19].

Bada, eraiki bedi LM karratua AIren
berdina, eta ken bedi NO karratua FKren
berdina dena eta LPM angelu beraren inguruan dagoena; orduan, LM, NO karra-
tuak diametro beraren inguruan daude [VI, 26].

Izan bedi PR horien diametroa, eta eraiki bedi irudia.
Antzeko eran frogatuko genuke LN dela AB azaleraren berdina den karratua-

ren aldea.
Nik diot ezen LN dela azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sor-

tzen duen zuzena.
Bada, AK mediala dela frogatu denez, eta LP, PN zuzenen karratuen berdina

denez, orduan LP, PN zuzenen karratuen batura mediala da.
Bestalde, DK arrazionala denez, eta LP, PN zuzenek eratutako laukizuzenaren

bikoitzaren berdina denez, orduan hori bera ere arrazionala da.
Eta, AI neurtezina denez FKrekin, LPren karratua neurtezina da PNren karra-

tuarekin; beraz, LP, PN zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak dira, beren
karratuen batura mediala eta berek eratutako laukizuzenaren bikoitza arrazio-
nala egiten dituztenak.

Hortaz, gainerako LN zuzen irrazionala da, eta azalera arrazional batekin
azalera oso medial bat sortzen duena deritzo [X, 77]; eta AB azaleraren balioki-
dea den karratuaren aldea da.

Ondorioz, AB azaleraren baliokidea den karratuaren aldea azalera arrazional
batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzena da.

Q. E. D.

96. PROPOSIZIOA

Azalera bat zuzen arrazional batek eta apotoma seigarrenak eratutakoa
bada, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea azalera medial batekin aza-
lera oso medial bat sortzen duen zuzena da.

Bada, izan bedi AB azalera AC zuzen arrazionalak eta AD apotoma seigarre-
nak eratutakoa.

Nik diot ezen ABren baliokidea den karratuaren aldea azalera medial batekin
azalera oso medial bat sortzen duen zuzena dela.
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Bada, izan bedi DG ADri erantsitakoa; orduan, AG, GD zuzenak arrazionalak
dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, eta horietako bat ere ez da luze-
ran neurgarria proposatutako AC zuzen arrazionalarekin, eta AG osoaren karratua
DG erantsiarena baino handiagoa da berekin luzeran neurtezina den zuzen baten
karratuan [X, hir. def., 6].

Bada, AGren karratua GDrena baino handiagoa denez berekin luzeran neur-
tezina den zuzen baten karratuan, AGri gainezartzen bazaio DGren karratuaren
laurdenaren berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo
bat, orduan zati elkarrekin neurtezinetan zatituko du [X, 18].

Bada, erdibitu bedi DG Etik, eta gainezar bekio AGri EGren karratuaren berdina
den eta irudi karratu batean txikiagoa den paralelogramo bat, eta izan bedi AF,
FG zuzenek eratutako laukizuzena; orduan, AF luzeran neurtezina da FGrekin.

Baina, AF FGrekiko nolako, halako da AI FKrekiko [VI, 1]; beraz, AI neurtezina
da FKrekin [X, 11].

Eta, AG, AC zuzenak arrazionalak direnez,
eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, AK

mediala da [X, 21].
Bestalde, AC, DG arrazionalak direnez, eta

luzeran elkarrekin neurtezinak, DK ere
mediala da [X, 21].

Bada, AG, GD karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak direnez, AG luzeran neurtezina
da GDrekin. Baina, AG GDrekiko nolako,
halako da AK KDrekiko [VI, 1]; beraz, AK neur-
tezina da KDrekin [X, 11].

Eraiki bedi, bada, LM karratua AIren ber-
dina, eta ken bedi NO, FKren berdina dena eta
angelu beraren inguruan dagoena; orduan,
LM, NO karratuak diametro beraren inguruan
daude [VI, 26].

Izan bedi PR horien diametroa, eta eraiki bedi irudia.
Aurrekoen antzeko eran frogatuko genuke LN dela AB azaleraren baliokidea

den karratuaren aldea.
Nik diot ezen LN dela azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen

duen zuzena.
Bada, AK mediala dela frogatu denez, eta LP, PN zuzenen karratuen berdina

ere badenez, orduan LP, PN zuzenen karratuen batura mediala da.
Bestalde, DK mediala dela frogatu denez, eta LP, PN zuzenek eratutako lauki-

zuzenaren bikoitzaren berdina denez, orduan LP, PN zuzenek eratutako laukizu-
zenaren bikoitza mediala da.

Eta, frogatu denez AK neurtezina dela DKrekin, LP, PN zuzenen karratuak ere
neurtezinak dira LP, PN zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin.

Eta, AI neurtezina denez FKrekin, LPren karratua neurtezina da PNren karra-
tuarekin; beraz, LP, PN zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak dira, beren
karratuen batura mediala, berek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala eta,
gainera, beren karratuak berek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin neurtezi-
nak egiten dituztenak.
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Hortaz, LN zuzen irrazionala da, eta azalera medial batekin azalera oso
medial bat sortzen duena deritzo [X, 78]; eta AB azaleraren baliokidea den karra-
tuaren aldea da.

Ondorioz, azaleraren baliokidea den karratuaren aldea azalera medial bate-
kin azalera oso medial bat sortzen duen zuzena da.

Q. E. D.

97. PROPOSIZIOA

Apotoma baten karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, apotoma
lehena sortzen du zabalera gisa305.

Izan bedi AB apotoma,
eta CD zuzen arrazionala,
eta gainezar bekio CDri
ABren karratuaren berdina
den eta CF zabalera sor-
tzen duen CE paralelogra-
moa.

Nik diot ezen CF apo-
toma lehena dela.

Izan bedi, bada, BG

ABri erantsitakoa; orduan,
AG, GB zuzenak arrazio-
nalak dira, eta karratuan
soilik elkarrekin neurgarriak [X, 73].

Eta gainezar bekizkio CDri AGren karratuaren berdina den CH eta BGren karra-
tuaren berdina den KL. Orduan, CL osoa AG, GB zuzenen karratuen berdina da,
non CE ABren karratuaren berdina den; beraz, gainerako FL azalera AG, GB zuze-
nek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina da [II, 7].

Erdibitu bedi FM N puntutik, eta marraz bedi Ntik CDren paraleloa den NO;
orduan, FO, LN laukizuzenetako bakoitza AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena-
ren berdina da.

Eta AG, GB zuzenen karratuak arrazionalak direnez, eta DM azalera AG, GB

zuzenen karratuen berdina denez, orduan DM arrazionala da. Eta CD zuzen arra-
zionalari gainezarri zaio, CM zabalera sortuz; beraz, CM arrazionala da, eta luze-
ran neurgarria CDrekin [X, 20].

Bestalde, AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala denez,
eta FL azalera AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina
denez, orduan FL mediala da. Eta CD zuzen arrazionalari gainezarri zaio, FM

zabalera sortuz; orduan, FM arrazionala da, eta luzeran neurtezina CDrekin [X,
22].

Eta, AG, GB zuzenen karratuak arrazionalak direnez, eta AG, GB zuzenek era-
tutako laukizuzenaren bikoitza mediala denez, orduan AG, GB zuzenen karratuak
neurtezinak dira AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin.
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Eta CL azalera AG, GB zuzenen karratuen berdina da, eta FL azalera AG, GB

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina; hortaz, DM neurtezina da
FLrekin.

Baina, DM FLrekiko nolako, halako da CM FMrekiko [VI, 1]; orduan, CM luze-
ran neurtezina da FMrekin [X, 11]. Eta biak arrazionalak dira; beraz, CM, MF zuze-
nak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, CF apo-
toma bat da [X, 73].

Nik diot, orain, ezen (apotoma) lehena ere badela.
Bada, AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena AG, GB zuzenen karratuen batez-

besteko proportzionala denez, eta CH AGren karratuaren berdina denez, eta bes-
talde, KL BGren karratuaren berdina denez, eta NL laukizuzena AG, GB zuzenek
eratutako laukizuzenaren berdina, orduan NL laukizuzena CH, KL laukizuzenen
batezbesteko proportzionala da; beraz, CH NLrekiko nolako, halako da NL KLre-
kiko.

Baina, CH NLrekiko nolako, halako da CK NMrekiko; eta, NL KLrekiko nolako,
halako da NM KMrekiko [VI, 1]; orduan, CK, KM zuzenek eratutako laukizuzena
NMren karratuaren berdina da [VI, 17], hau da, FMren karratuaren laurdenaren
berdina.

Baina, AGren karratua neurgarria denez GBren karratuarekin, CH ere neurga-
rria da KLrekin. Baina, CH KLrekiko nolako, halako da CK KMrekiko [VI, 1]; orduan,
CK neurgarria da KMrekin [X, 11].

Bada, CM, MF bi zuzen desberdin direnez, eta CMri gainezarri zaionez CK, KM

zuzenek eratutako laukizuzena, FMren karratuaren laurdenaren berdina eta irudi
karratu batean txikiagoa dena, eta CK neurgarria denez KMrekin, orduan CMren
karratua MFrena baino handiagoa da berekin luzeran neurgarria den zuzen baten
karratuan [X, 17].

Eta CM luzeran neurgarria da proposatutako CD zuzen arrazionalarekin; hor-
taz, CF apotoma lehena da [X, hir. def., 1].

Ondorioz, apotoma baten karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, apo-
toma lehena sortzen du zabalera gisa.

Q. E. D.

98. PROPOSIZIOA

Medial baten apotoma lehenaren karratuak, zuzen arrazional bati gaineza-
rrita, apotoma bigarrena sortzen du zabalera gisa.

Izan bedi, bada, AB medial baten apotoma lehena, eta CD zuzen arrazionala,
eta gainezar bekio CDri ABren karratuaren berdina den eta CF zabalera sortzen
duen CE paralelogramoa.

Nik diot ezen CF apotoma bigarrena dela.
Izan bedi, bada, BG ABri erantsitakoa; orduan, AG, GB medialak dira, eta karra-

tuan soilik elkarrekin neurgarriak, laukizuzen arrazional bat eratzen dutenak
[X, 74].

Eta gainezar bekizkio CDri AGren karratuaren berdina den CH paralelogramoa,
CK zabalera sortuz, eta GBren karratuaren berdina den KL, KM zabalera sortuz;
orduan, CL osoa AG, GB zuzenen karratuen berdina da; beraz, CL ere mediala da
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[X, 15 eta 23, por.]. Eta CD

zuzen arrazionalari gaine-
zarri zaio, CM zabalera sor-
tuz; orduan, CM arrazionala
da, eta luzeran neurtezina
CDrekin [X, 22].

Eta, CL azalera AG,
GBren karratuen berdina
denez, non ABren karratua
CEren berdina den, orduan
gainerakoa, AG, GB zuze-
nek eratutako laukizuzena-
ren bikoitza dena, FLren berdina da [II, 7]. Baina AG, GB zuzenek eratutako lau-
kizuzenaren bikoitza arrazionala da; beraz, FL arrazionala da. Eta FE zuzen arra-
zionalari gainezarri zaio, FM zabalera sortuz; hortaz, FM ere arrazionala da, eta
luzeran neurgarria CDrekin [X, 20].

Bestalde, AG, GB zuzenen karratuen batura, hau da, CL, mediala denez, eta
AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza, hau da, FL, arrazionala denez,
orduan CL neurtezina da FLrekin. Baina, CL FLrekiko nolako, halako da CM FMre-
kiko [VI, 1]; orduan, CM luzeran neurtezina da FMrekin [X, 11].

Eta biak arrazionalak dira; beraz, CM, MF zuzenak arrazionalak dira, eta karra-
tuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, CF apotoma bat da [X, 73].

Nik diot, orain, ezen (apotoma) bigarrena ere badela.
Bada, erdibitu bedi FM Ntik, eta marraz bedi Ntik CDren paraleloa den NO;

orduan, FO, NL laukizuzenetako bakoitza AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena-
ren berdina da.

Eta, AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena AG, GB zuzenen karratuen batez-
besteko proportzionala denez, eta AGren karratua CHren berdina denez, eta bes-
talde, AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena NLren berdina denez, eta BGren
karratua KLren berdina, orduan NL laukizuzena CH, KL laukizuzenen batezbesteko
proportzionala da; beraz, CH NLrekiko nolako, halako da NL KLrekiko.

Baina, CH NLrekiko nolako, halako da CK NMrekiko, eta, NL KLrekiko nolako,
halako da NM MKrekiko [VI, 1]; orduan, CK NMrekiko nolako, halako da NM KMre-
kiko [V, 11]; beraz, CK, KM zuzenek eratutako laukizuzena NMren karratuaren ber-
dina da [VI, 17], hau da, FMren karratuaren laurdenaren berdina.

Bada, CM, MF bi zuzen desberdin direnez, eta CM handienari gainezarri zaio-
nez CK, KM zuzenek eratutako laukizuzena, MFren karratuaren laurdenaren ber-
dina eta irudi karratu batean txikiagoa dena, eta zati elkarrekin neurgarrietan
zatitzen duenez, orduan CMren karratua MFrena baino handiagoa da berekin
luzeran neurgarria den zuzen baten karratuan [X, 17].

Eta FM erantsia luzeran neurgarria da proposatutako CD zuzen arrazionalare-
kin; beraz, CF apotoma bigarrena da [X, hir. def., 2].

Ondorioz, medial baten apotoma lehenaren karratuak, zuzen arrazional bati
gainezarrita, apotoma bigarrena sortzen du zabalera gisa.

Q. E. D.
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99. PROPOSIZIOA

Medial baten apotoma bigarrenaren karratuak, zuzen arrazional bati gaine-
zarrita, apotoma hirugarrena sortzen du zabalera gisa.

Izan bedi AB medial baten apotoma bigarrena, eta CD arrazionala, eta gaine-
zar bekio CDri ABren karratuaren berdina den CE paralelogramoa CF zabalera 
sortuz.

Nik diot ezen CF apotoma hirugarrena dela.

Izan bedi, bada, BG ABri erantsitakoa; orduan, AG, GB zuzenak medialak dira,
eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, laukizuzen medial bat eratzen dute-
nak [X, 75].

Eta gainezar bekio CDri AGren karratuaren berdina den CH, CK zabalera sor-
tuz, eta gainezar bekio KHri BGren karratuaren berdina den KL, KM zabalera sor-
tuz; orduan, CL osoa AG, GB zuzenen karratuen berdina da; beraz, CL ere mediala
da [X, 15 eta 23, por.].

Eta CD zuzen arrazionalari gainezarri zaio, CM zabalera sortuz; hortaz, CM

arrazionala da, eta luzeran neurtezina CDrekin [X, 22].
Eta, CL osoa AG, GB zuzenen karratuen berdina denez, non CE ABren karratua-

ren berdina den, orduan gainerako LF azalera AG, GB zuzenek eratutako laukizu-
zenaren bikoitzaren berdina da [II, 7].

Bada, erdibitu bedi FM N puntutik, eta marraz bedi CDren paraleloa den NO;
orduan, FO, NL laukizuzenetako bakoitza AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena-
ren berdina da. Baina AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena mediala da; hortaz,
FL ere mediala da.

Eta EF zuzen arrazionalari gainezarri zaio FM zabalera sortuz; beraz, FM ere
arrazionala da, eta luzeran neurtezina CDrekin [X, 22].

Eta AG, GB karratuan soilik elkarrekin neurgarriak direnez, AG luzeran neurte-
zina da GBrekin; beraz, AGren karratua ere neurtezina da AG, GB zuzenek eratu-
tako laukizuzenarekin [VI, 1; X, 11]. Baina AG, GB zuzenen karratuak neurgarriak
dira AGren karratuarekin, eta AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza
AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenarekin; hortaz, AG, GB zuzenen karratuak
neurtezinak dira AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin [X, 13].

Baina CL azalera AG, GB zuzenen karratuen berdina da, eta FL, aldiz, AG, GB

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina da; orduan, CL neurtezina
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da FLrekin. Baina, CL FLrekiko nolako, halako da CM FMrekiko [VI, 1]; orduan, CM

luzeran neurtezina da FMrekin [X, 11]. Eta biak arrazionalak dira; beraz, CM, MF

zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, CF

apotoma da [X, 73].
Nik diot, orain, ezen (apotoma) hirugarrena ere badela.
Bada, AGren karratua GBren karratuarekin neurgarria denez, CH neurgarria da

KLrekin; hortaz, CK ere neurgarria da KMrekin [VI, 1; X, 11].
Eta, AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena AG, GB zuzenen karratuen batez-

besteko proportzionala denez, eta CH AGren karratuaren berdina denez, eta bes-
talde, KL GBren karratuaren berdina denez, eta NL laukizuzena AG, GB zuzenek
eratutako laukizuzenaren berdina, orduan NL ere CH, KLren batezbesteko propor-
tzionala da; beraz, CH NLrekiko nolako, halako da NL KLrekiko.

Baina, CH NLrekiko nolako, halako da CK NMrekiko, eta, NL KLrekiko nolako,
halako da NM KMrekiko [VI, 1]; orduan, CK MNrekiko nolako, halako da MN KMre-
kiko [V, 11]; beraz, CK, KM zuzenek eratutako laukizuzena []306, FMren karratua-
ren laurdenaren berdina da.

Bada, CM, MF bi zuzen desberdin direnez, eta CMri gainezarri zaionez FMren
karratuaren laurdenaren berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa den para-
lelogramo bat, eta zati elkarrekin neurgarrietan zatitzen duenez, orduan CMren
karratua MFrena baino handiagoa da berekin neurgarria den zuzen baten karra-
tuan [X, 17]. Eta CM, MF zuzenetako bat ere ez da luzeran neurgarria proposatu-
tako CD zuzen arrazionalarekin; hortaz, CF apotoma hirugarrena da [X, hir.
def., 3].

Ondorioz, medial baten apotoma bigarrenaren karratuak, zuzen arrazional
bati gainezarrita, apotoma hirugarrena sortzen du zabalera gisa.

Q. E. D.

100. PROPOSIZIOA

Minore baten karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, apotoma lau-
garrena sortzen du zabalera gisa.

Izan bedi AB minorea, eta CD zuzen arrazionala, eta gainezar bekio CDri ABren
karratuaren berdina den CE paralelogramoa, CF zabalera sortuz.

Nik diot ezen CF apotoma laugarrena dela.
Izan bedi, bada, BG ABri erantsitakoa; orduan, AG, GB zuzenak karratuan elka-

rrekin neurtezinak dira, AG, GB zuzenen karratuen batura arrazionala eta AG, GB

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala egiten dituztenak [X, 76].
Eta gainezar bekizkio CDri AGren karratuaren berdina den CH, CK zabalera sor-

tuz, eta BGren karratuaren berdina den KL, KM zabalera sortuz; orduan, CL osoa
AG, GB zuzenen karratuen berdina da.
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Eta AG, GB zuzenen karratuen batura arrazionala da; orduan, CL ere arrazio-
nala da. Eta CD zuzen arrazionalari gainezarri zaio, CM zabalera sortuz; beraz,
CM ere arrazionala da, eta luzeran neurgarria CDrekin [X, 20].

Eta, CL osoa AG, GB zuzenen karratuen berdina denez, non CE ABren karratua-
ren berdina den, orduan gainerako FL azalera AG, GB zuzenek eratutako laukizu-
zenaren bikoitzaren berdina da [II, 7].

Bada, erdibitu bedi FM N puntutik, eta marraz bedi Ntik CD, ML bi zuzenen
paraleloa den NO zuzena; orduan, FO, NL laukizuzenetako bakoitza AG, GB zuze-
nek eratutako laukizuzenaren berdina da.

Eta, AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala denez, eta
FLren berdina denez, orduan FL ere mediala da. Eta FE zuzen arrazionalari gaine-
zarri zaio, FM zabalera sortuz; beraz, FM arrazionala da, eta luzeran neurtezina
CDrekin [X, 22].

Eta, AG, GB zuzenen karratuen batura arrazionala denez, eta bestalde, AG, GB

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza mediala denez, orduan AG, GB zuze-
nen karratuak neurtezinak dira AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoi-
tzarekin.

Baina CL azalera AG, GB zuzenen karratuen berdina da, eta FL azalera AG, GB

zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren berdina; beraz, CL neurtezina da
FLrekin. Baina, CL FLrekiko nolako, halako da CM MFrekiko [VI, 1]; orduan, CM

luzeran neurtezina da MFrekin [X, 11]. Eta biak arrazionalak dira; beraz, CM, MF

zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, CF

apotoma bat da [X, 73].
Nik diot ezen (apotoma) laugarrena ere badela.
Bada, AG, GB karratuan elkarrekin neurtezinak direnez, AGren karratua neur-

tezina da GBren karratuarekin. Eta CH AGren karratuaren berdina da, eta KL, aldiz,
GBren karratuaren berdina da; hortaz, CH neurtezina da KLrekin. Baina, CH KLre-
kiko nolako, halako da CK KMrekiko [VI, 1]; orduan, CK luzeran neurtezina da
KMrekin [X, 11].

Eta, AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena AG, GB zuzenen karratuen batez-
besteko proportzionala denez, eta AGren karratua CHren berdina denez, eta bes-
talde, GBren karratua KLren berdina denez, eta AG, GB zuzenek eratutako lauki-
zuzena NLren berdina, orduan NL laukizuzena CH, KL laukizuzenen batezbesteko
proportzionala da; beraz, CH NLrekiko nolako, halako da NL KLrekiko.

Baina, CH NLrekiko nolako, halako da CK NMrekiko, eta, NL KLrekiko nolako,
halako da NM KMrekiko [VI, 1]; hortaz, CK MNrekiko nolako, halako da MN KMre-
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kiko [V, 11]; beraz, CK, KM zuzenek eratutako laukizuzena MNren karratuaren ber-
dina da [VI, 17], hau da, FMren karratuaren laurdenaren berdina.

Bada, CM, MF bi zuzen desberdin direnez, eta CMri gainezarri zaionez CK, KM

zuzenek eratutako laukizuzena, MFren karratuaren laurdenaren berdina eta irudi
karratu batean txikiagoa dena, eta zati elkarrekin neurtezinetan zatitzen duenez,
orduan CMren karratua MFrena baino handiagoa da berekin neurtezina den zuzen
baten karratuan [X, 18].

Eta CM osoa luzeran neurgarria da proposatutako CD zuzen arrazionalarekin;
hortaz, CF apotoma laugarrena da [X, hir. def., 4].

Ondorioz, minore baten karratuak,..., etab.
Q. E. D.

101. PROPOSIZIOA

Azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzenaren
karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, apotoma bosgarrena sortzen du
zabalera gisa.

Izan bedi, bada, AB azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen
duena, eta CD zuzen arrazionala, eta gainezar bekio CDri ABren karratuaren ber-
dina den CE paralelogramoa CF zabalera sortuz.

Nik diot ezen CF apotoma bosgarrena dela.
Izan bedi, bada, BG ABri erantsitakoa; orduan, AG, GB zuzenak karratuan elka-

rrekin neurtezinak dira, beren karratuen batura mediala eta berek eratutako lau-
kizuzenaren bikoitza arrazionala egiten dituztenak [X, 77].

Eta gainezar bekizkio CDri AGren karratuaren berdina den CH eta GBren karra-
tuaren berdina den KL; orduan, CL osoa AG, GB zuzenen karratuen berdina da.

Baina AG, GB zuzenen karratuen batura mediala da; orduan, CL ere mediala
da. Eta CD zuzen arrazionalari gainezarri zaio CM zabalera sortuz; beraz, CM arra-
zionala da, eta neurtezina CDrekin [X, 22].

Eta, CL osoa AG, GB zuzenen karratuen berdina denez, non CE ABren karratua-
ren berdina den, orduan gainerako FL azalera AG, GB zuzenek eratutako laukizu-
zenaren bikoitzaren berdina da [II, 7].
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Bada, erdibitu bedi FM Ntik, eta marraz bedi Ntik CD, ML bi zuzenen paraleloa
den NO zuzena; orduan, FO, NL laukizuzenetako bakoitza AG, GB zuzenek eratu-
tako laukizuzenaren berdina da.

Eta, AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitza arrazionala denez, eta
FLren berdina denez, orduan FL arrazionala da. Eta EF zuzen arrazionalari gaine-
zarri zaio, FM zabalera sortuz; beraz, FM arrazionala da, eta luzeran neurgarria
CDrekin [X, 20].

Eta CL mediala denez, eta FL arrazionala, orduan CL neurtezina da FLrekin.
Baina, CL FLrekiko nolako, halako da CM MFrekiko [VI, 1]; orduan, CM luzeran
neurtezina da MFrekin [X, 11]. Eta biak arrazionalak dira; beraz, CM, MF zuzenak
arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, CF apotoma
bat da [X, 73].

Nik diot, orain, ezen (apotoma) bosgarrena ere badela.
Bada, antzeko eran frogatuko genuke CKM laukizuzena NMren karratuaren

berdina dela, hau da, FMren karratuaren laurdenaren berdina.
Eta, AGren karratua neurtezina denez GBren karratuarekin, eta bestalde, AGren

karratua CHren berdina denez, eta GBren karratua KLren berdina, orduan CH neur-
tezina da KLrekin.

Baina, CH KLrekiko nolako, halako da CK KMrekiko [VI, 1]; beraz, CK luzeran
neurtezina da KMrekin [X, 11].

Bada, CM, MF bi zuzen desberdin direnez, eta CMri gainezarri zaionez FMren
karratuaren laurdenaren berdina den eta irudi karratu batean txikiagoa den para-
lelogramo bat, eta zati elkarrekin neurtezinetan zatitzen duenez, orduan CMren
karratua MFrena baino handiagoa da berekin neurtezina den zuzen baten karra-
tuan [X, 18]. Eta FM erantsia neurgarria da proposatutako CD zuzen arrazionala-
rekin.

Ondorioz, CF apotoma bosgarrena da [X, hir. def., 5].
Q. E. D.

102. PROPOSIZIOA

Azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzenaren
karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, apotoma seigarrena sortzen du
zabalera gisa.

Izan bedi, bada, AB azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen
duena, eta CD zuzen arrazionala, eta gainezar bekio CDri ABren karratuaren ber-
dina den CE paralelogramoa CF zabalera sortuz.

Nik diot ezen CF apotoma seigarrena dela.
Izan bedi, bada, BG ABri erantsitakoa; orduan, AG, GB zuzenak karratuan elka-

rrekin neurtezinak dira, beren karratuen batura mediala, AG, GB zuzenek eratu-
tako laukizuzenaren bikoitza mediala, eta AG, GB zuzenen karratuak AG, GB zuze-
nek eratutako laukizuzenaren bikoitzarekin neurtezinak egiten dituztenak
[X, 78].

Bada, gainezar bekizkio CDri AGren karratuaren berdina den CH, KC zabalera
sortuz, eta BGren karratuaren berdina den KL; orduan, CL osoa AG, GB zuzenen
karratuen berdina da; beraz, CL ere mediala da.
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Eta CD zuzen arrazionalari gainezarri zaio, CM zabalera sortuz; hortaz, CM

arrazionala da, eta luzeran neurtezina CDrekin [X, 22].
Bada, CL azalera AG, GB zuzenen karratuen berdina denez, non CE ABren

karratuaren berdina den, orduan gainerako FL azalera AG, GB zuzenek eratutako
laukizuzenaren bikoitzaren berdina da [II, 7]. Eta AG, GB zuzenek eratutako lau-
kizuzenaren bikoitza mediala da; orduan, FL ere mediala da.

Eta FE zuzen arrazionalari gainezarri zaio, FM zabalera sortuz; beraz, FM arra-
zionala da, eta luzeran neurtezina CDrekin [X, 22].

Eta, AG, GB zuzenen karratuak neurtezinak direnez AG, GB zuzenek eratutako
laukizuzenaren bikoitzarekin, eta CL azalera AG, GB zuzenen karratuen berdina
denez, eta FL azalera AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren ber-
dina denez, orduan CL neurtezina da FLrekin.

Baina, CL FLrekiko nolako, halako da CM MFrekiko [VI, 1]; orduan, CM luzeran
neurtezina da MFrekin [X, 11]. Eta biak arrazionalak dira. Beraz, CM, MF zuzenak
arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak; hortaz, CF apotoma
bat da [X, 73].

Nik diot, orain, ezen (apotoma) seigarrena ere badela.
Bada, FL azalera AG, GB zuzenek eratutako laukizuzenaren bikoitzaren ber-

dina denez, erdibitu bedi FM Ntik, eta marraz bedi Ntik CDren paraleloa den NO;
orduan FO, NL laukizuzenetako bakoitza AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena-
ren berdina da.

Eta, AG, GB karratuan elkarrekin neurtezinak direnez, AGren karratua neurte-
zina da GBren karratuarekin. Baina CH AGren karratuaren berdina da, eta KL GBren
karratuaren berdina da; hortaz, CH neurtezina da KLrekin. Baina, CH KLrekiko
nolako, halako da CK KMrekiko [VI, 1]; beraz, CK neurtezina da KMrekin [X, 11].

Eta, AG, GB zuzenek eratutako laukizuzena AG, GB zuzenen karratuen batez-
besteko proportzionala denez, eta bestalde, CH AGren karratuaren berdina denez,
eta KL GBren karratuaren berdina denez, eta NL laukizuzena AG, GB zuzenek era-
tutako laukizuzenaren berdina denez, orduan NL ere CH, KL zuzenen batezbes-
teko proportzionala da; hortaz, CH NLrekiko nolako, halako da NL KLrekiko.

Eta, arrazoi beragatik, CMren karratua MFrena baino handiagoa da berekin
neurtezina den zuzen baten karratuan [X, 18]. Eta horietako bat ere ez da neur-
garria proposatutako CD zuzen arrazionalarekin.

Ondorioz, CF apotoma seigarrena da [X, hir. def., 6].
Q. E. D.
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103. PROPOSIZIOA

Apotoma batekin luzeran neurgarria den zuzena apotoma da, eta ordena
berekoa307.

Izan bedi AB apotoma bat, eta izan bedi CD luzeran neurgarria ABrekin.
Nik diot ezen CD apotoma dela, eta ABren ordena berekoa.
Bada, AB apotoma bat denez, izan

bedi BE horri erantsitakoa; orduan, AE, EB

zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan
soilik elkarrekin neurgarriak [X, 73].

Eta egin bedi CDk izan dezan ABrekin
BEk DFrekin duen arrazoi bera [VI, 12];
orduan, bat batekiko nolako, halako dira guztiak guztiekiko [V, 12]; beraz, AE

osoa CF osoarekiko nolako, halako da AB CDrekiko.
Baina AB luzeran neurgarria da CDrekin. Orduan, AE ere neurgarria da CFre-

kin, eta BE DFrekin [X, 11]. Baina AE, EB zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan
soilik elkarrekin neurgarriak; beraz, CF, FD zuzenak ere arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak [X, 13].

Baina, AE CFrekiko den bezalakoa denez BE DFrekiko, orduan, txandaketaz, AE

EBrekiko nolako, halako da CF FDrekiko [VI, 16].
Bada, AEren karratua EBrena baino handiagoa da berekin neurgarria den edo

harekin neurtezina den zuzen baten karratuan.
Bada, AEren karratua EBrena baino handiagoa bada berekin neurgarria den

zuzen baten karratuan, orduan CFren karratua ere izango da FDrena baino han-
diagoa berekin neurgarria den zuzen baten karratuan [X, 14].

Eta, AE luzeran neurgarria bada proposatutako zuzen arrazionalarekin, CF ere
horrelakoa izango da [X, 12]; baina, BE bada, DF ere bai [X, 12]; eta, AE, EB zuze-
netako bat ere ez bada, CF, FD zuzenetako bat ere ez da izango [X, 13].

Baina, AEren karratua EBrena baino handiagoa bada berekin neurtezina den
zuzen baten karratuan, CFren karratua ere izango da FDrena baino handiagoa
berekin neurtezina den zuzen baten karratuan [X, 14].

Baina, AE luzeran neurgarria bada proposatutako zuzen arrazionalarekin, CF

ere bai, eta BE bada, DF ere bai [X, 12]; baina, AE, EB zuzenetako bat ere ez bada,
CF, FD zuzenetako bat ere ez da izango [X, 13].

Ondorioz, CD apotoma da, eta ABren ordena berekoa.
Q. E. D.

104. PROPOSIZIOA

Medial baten apotoma batekin luzeran neurgarria den zuzena medial baten
apotoma da, eta ordena berekoa.

Izan bedi, bada, AB medial baten apotoma bat, eta izan bedi CD luzeran neur-
garria ABrekin.
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Nik diot ezen CD ere medial baten
apotoma dela, eta ABren ordena berekoa.

Bada, AB medial baten apotoma bat
denez, izan bedi EB horri erantsitakoa.
Orduan, AE, EB zuzenak medialak dira,
eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak [X, 74, 75].

Eta egin bedi BE DFrekiko izan dadin AB CDrekiko den bezalakoa [VI, 12];
orduan, AE ere neurgarria da CFrekin, eta BE DFrekin [V, 12; X, 11].

Baina AE, EB zuzenak medialak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak; orduan, CF, FD zuzenak ere medialak dira [X, 23], eta karratuan soilik
elkarrekin neurgarriak [X, 13]; beraz, CD medial baten apotoma da [X, 74, 75].

Nik diot, orain, ezen ABren ordena berekoa ere badela.
Bada, AE EBrekiko den bezalakoa denez CF FDrekiko, orduan, AEren karratua

AE, EB zuzenek eratutako laukizuzenarekiko nolako, halako da CFren karratua CF,
FD zuzenek eratutako laukizuzenarekiko.

Baina AEren karratua neurgarria da CFren karratuarekin; beraz, AE, EB zuzenek
eratutako laukizuzena ere neurgarria da CF, FD zuzenek eratutako laukizuzena-
rekin [V, 6; X, 11].

Bada, AE, EB zuzenek eratutako laukizuzena arrazionala bada, CF, FD zuzenek
eratutako laukizuzena ere arrazionala izango da [X, 4. def.]; eta AE, EB zuzenek
eratutako laukizuzena mediala bada, CF, FD zuzenek eratutako laukizuzena ere
mediala da [X, 23 por.].

Ondorioz, CD medial baten apotoma bat da, eta ABren ordena berekoa
[X, 74, 75].

Q. E. D.

105. PROPOSIZIOA

Minore batekin neurgarria den zuzena minorea da.

Izan bedi, bada, AB minorea, eta CD neurgarria ABrekin.
Nik diot ezen CD minorea dela.
Bada, egin bedi aurrekoa bera; eta,

AE, EB karratuan elkarrekin neurtezinak
direnez [X, 76], CF, FD ere karratuan elka-
rrekin neurtezinak dira [X, 13].

Bada, AE EBrekiko den bezalakoa
denez CF FDrekiko [V, 12; V, 16], orduan,
AEren karratua EBren karratuarekiko
nolako, halako da ere CFren karratua FDren karratuarekiko [VI, 22].

Beraz, konposizioz, AE, EB zuzenen karratuak EBren karratuarekiko
nolako, halako dira CF, FD zuzenen karratuak FDren karratuarekiko [V, 18].
Baina BEren karratua neurgarria da DFren karratuarekin; orduan, AE, EB zuze-
nen karratuen batura neurgarria da CF, FD zuzenen karratuen baturarekin
[V, 16; X, 11].
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Baina AE, EB zuzenen karratuen batura arrazionala da [X, 76]; hortaz, CF, FD

zuzenen karratuen batura ere arrazionala da [X, 4. def.].
Bestalde, AEren karratua AE, EB zuzenek eratutako laukizuzenarekiko den

bezalakoa denez CFren karratua CF, FD zuzenek eratutako laukizuzenarekiko, eta
AEren karratua neurgarria denez CFren karratuarekin, orduan AE, EB zuzenek era-
tutako laukizuzena ere neurgarria da CF, FD zuzenek eratutako laukizuzenarekin.

Baina AE, EB zuzenek eratutako laukizuzena mediala da [X, 76]; orduan, CF,
FD zuzenek eratutako laukizuzena ere mediala da [X, 23, por.]; beraz, CF, FD

zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak dira, beren karratuen batura arrazio-
nala eta berek eratutako laukizuzena mediala egiten dituztenak.

Ondorioz, CD minorea da [X, 76].
Q. E. D.

106. PROPOSIZIOA

Azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzenarekin
neurgarria den zuzena ere azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sor-
tzen duen zuzen bat da.

Izan bedi AB azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen duena,
eta CD neurgarria ABrekin.

Nik diot ezen CD ere azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sor-
tzen duen zuzen bat dela.

Izan bedi, bada, BE ABri erantsitakoa; orduan,
AE, EB zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak
dira, AE, EB zuzenen karratuen batura mediala eta
berek eratutako laukizuzena arrazionala egiten
dituztenak [X, 77].

Jarrai bekio aurreko eraikuntza berari.
Aurreko frogabideen antzeko eran frogatuko

genuke CF, FD zuzenek AE, EB zuzenek duten arrazoi bera dutela, eta AE, EB zuze-
nen karratuen batura neurgarria dela CF, FD zuzenen karratuen baturarekin eta AE,
EB zuzenek eratutako laukizuzena CF, FD zuzenek eratutako laukizuzenarekin;
hortaz, CF, FD zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak dira, CF, FD zuzenen
karratuen batura mediala eta horiek eratutako laukizuzena arrazionala egiten
dituztenak.

Ondorioz, CD azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen duen
zuzen bat da [X, 77].

Q. E. D.

107. PROPOSIZIOA

Azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzenarekin
neurgarria den zuzena bera ere azalera medial batekin azalera oso medial bat
sortzen duen zuzen bat da.
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Izan bedi AB azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen duena,
eta izan bedi CD neurgarria ABrekin.

Nik diot ezen CD ere azalera medial batekin
azalera oso medial bat sortzen duen zuzena
dela.

Izan bedi, bada, BE ABri erantsitakoa, eta
jarrai bekio eraikuntza berari; orduan, AE, EB

zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak dira,
beren karratuen batura mediala, berek eratutako
laukizuzena ere mediala eta, gainera, beren karratuen batura berek eratutako
laukizuzenarekin neurtezina egiten dituztenak [X, 78].

Baina, frogatu den bezala, AE, EB neurgarriak dira CF, FD zuzenekin, AE, EB

zuzenen karratuen batura CF, FD zuzenen karratuen baturarekin eta AE, EB zuze-
nek eratutako laukizuzena CF, FD zuzenek eratutako laukizuzenarekin; orduan,
CF, FD zuzenak karratuan elkarrekin neurtezinak dira, beren karratuen batura
mediala, berek eratutako laukizuzena mediala eta, gainera, beren karratuen
batura berek eratutako laukizuzenarekin neurtezina egiten dituztenak.

Ondorioz, CD azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen duen
zuzen bat da [X, 78].

Q. E. D.

108. PROPOSIZIOA

Azalera arrazional bati azalera medial bat kentzen bazaio, gainerako azale-
raren baliokidea den karratuaren aldea bi zuzen irrazional hauetako bat da: edo
apotoma bat edo minore bat.

Ken bekio, bada, BC azalera arrazionalari BD azalera mediala.
Nik diot ezen gainerako EC azaleraren baliokidea den karratuaren aldea bi

zuzen irrazional hauetako bat dela: edo apotoma bat edo minore bat.
Bada, jar bedi FG zuzen arrazionala, eta gainezar bekio FGri BCren berdina

den GH paralelogramo zuzena, eta ken bedi DBren berdina den GK; orduan, gai-
nerako EC LHren berdina da.

Bada, BC arrazionala denez, eta bestalde, BD

mediala denez, eta BC GHren berdina denez, eta
BD, aldiz, GKren berdina denez, orduan GH arra-
zionala da, eta GK mediala.

Eta FG zuzen arrazionalari gainezarri zaizkio;
beraz, FH arrazionala da, eta luzeran neurgarria
FGrekin [X, 20]; eta FK arrazionala da, eta luzeran
neurtezina FGrekin [X, 22]; hortaz, FH luzeran
neurtezina da FKrekin [X, 13].

Orduan, FH, FK zuzenak arrazionalak dira,
eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak;
beraz, KH apotoma bat da [X, 73], eta KF horri
erantsitakoa.
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Orduan, HFren karratua FKrena baino handiagoa da berekin luzeran neur-
garria den edo ez den zuzen baten karratuan.

Izan bedi, lehendabizi, haren karratua harekin neurgarria den zuzen baten
karratuan handiagoa.

Baina HF osoa luzeran neurgarria da proposatutako FG zuzen arrazionalare-
kin; beraz, KH apotoma lehena da [X, hir. def., 1].

Baina zuzen arrazional batek eta apotoma lehenak eratutako laukizuzenaren
baliokidea den karratuaren aldea apotoma bat da [X, 91]. Beraz, LHren, hau da,
ECren, baliokidea den karratuaren aldea apotoma bat da.

Baina, HFren karratua FKrena baino handiagoa bada berekin neurtezina den
zuzen baten karratuan, eta FH osoa luzeran neurgarria bada proposatutako FG

zuzen arrazionalarekin, KH apotoma laugarrena da [X, hir. def., 4].
Eta zuzen arrazional batek eta apotoma laugarrenak eratutako laukizuzena-

ren baliokidea den karratuaren aldea minorea da [X, 94].
Q. E. D.

109. PROPOSIZIOA

Azalera medial bati azalera arrazional bat kentzen bazaio, beste bi zuzen
irrazional ateratzen dira: edo medial baten apotoma lehena edo azalera arrazio-
nal batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzena.

Ken bekio, bada, BC azalera medialari BD azalera arrazionala.
Nik diot ezen gainerako ECren baliokidea den karratuaren aldea bi zuzen

irrazional hauetako bat dela: edo medial baten apotoma lehena edo azalera
arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzena.

Bada, jar bedi FG zuzen arrazionala, eta gainezar bekizkio azalerak antzeko
eran.

Orain, ondorioz, FH arrazionala da, eta luzeran neurtezina FGrekin, eta KF,
aldiz, arrazionala da, eta luzeran neurgarria FGrekin; orduan, FH, FK zuzenak
arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak [X, 13]; beraz, KH

apotoma bat da, eta FK horri erantsitakoa [X, 73].
Bada, HFren karratua FKrena baino handiagoa da berekin neurgarria den edo

horrekin neurtezina den zuzen baten karratuan.
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Bada, HFren karratua FKrena baino handiagoa bada berekin neurgarria den
zuzen baten karratuan, eta horri erantsitako FK luzeran neurgarria bada proposa-
tutako FG zuzen arrazionalarekin, orduan KH apotoma bigarrena da [X, hir.
def., 2].

Baina FG arrazionala da; hortaz, LHren, hau da, ECren, baliokidea den karra-
tuaren aldea medial baten apotoma lehena da [X, 92].

Baina, HFren karratua FKrena baino handiagoa bada berekin neurtezina den
zuzen baten karratuan, eta FK erantsia luzeran neurgarria bada proposatutako FG

zuzen arrazionalarekin, orduan KH apotoma bosgarrena da [X, hir. def., 5]; hor-
taz, ECren baliokidea den karratuaren aldea azalera arrazional batekin azalera
oso medial bat sortzen duen zuzena da [X, 95].

Q. E. D.

110. PROPOSIZIOA

Azalera medial bati osoarekin neurtezina den azalera medial bat kentzen
bazaio, gainerako bi zuzen irrazionalak ateratzen dira: edo medial baten apo-
toma bigarrena edo azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen duen
zuzena.

Ken bekio, bada, aurreko eraikuntzetan bezala, BC azalera medialari osoare-
kin neurtezina den BD azalera mediala.

Nik diot ezen ECren baliokidea den karratuaren aldea bi zuzen irrazional
hauetako bat dela: edo medial baten apotoma bigarrena edo azalera medial
batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzena.

Bada, BC, BD laukizuzenetako bakoitza mediala denez, eta BC neurtezina
denez BDrekin, orduan ondorioztatzen da ezen FH, FK zuzenetako bakoitza arra-
zionala dela, eta luzeran neurtezina izango FGrekin [X, 22].

Eta BC neurtezina denez BDrekin, hau da, GH GKrekin, HF ere neurtezina da
FKrekin [VI, 1; X, 11]; beraz, FH, FK zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soi-
lik elkarrekin neurgarriak; hortaz, KH apotoma bat da [X, 73].
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Baina, FHren karratua FKrena baino handiagoa bada berekin neurgarria den
zuzen baten karratuan, eta FH, FK zuzenetako bat ere ez bada luzeran neurgarria
proposatutako FG zuzen arrazionalarekin, orduan KH apotoma hirugarrena da
[X, hir. def., 3].

Baina KL arrazionala da, eta zuzen arrazional batek eta apotoma hirugarre-
nak eratutako laukizuzena irrazionala da, eta horren baliokidea den karratuaren
aldea ere irrazionala da, eta medial baten apotoma bigarrena deritzo [X, 93];
hortaz, LHren, hau da, ECren, baliokidea den karratuaren aldea medial baten apo-
toma bigarrena da.

Baina, FHren karratua FKrena baino handiagoa bada berekin neurtezina den
zuzen baten karratuan, eta HF, FK zuzenetako bat ere ez bada luzeran neurgarria
FGrekin, orduan KH apotoma seigarrena da [X, hir. def., 6].

Baina zuzen arrazional batek eta apotoma seigarrenak eratutako laukizuze-
naren baliokidea den karratuaren aldea azalera medial batekin azalera oso
medial bat sortzen duen zuzena da [X, 96].

Ondorioz, LHren, hau da, ECren, baliokidea den karratuaren aldea azalera
medial batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzen bat da.

Q. E. D.

111. PROPOSIZIOA

Apotoma ez da binomiala bera308.

Izan bedi AB apotoma bat.
Nik diot ezen AB ez dela binomiala bera.
Bada, ahal bada, izan bedi horrela; jar bedi DC zuzen arrazionala, eta gaine-

zar bekio CDri ABren karratuaren berdina den CE laukizuzena, DE zabalera sortuz.
Bada, AB apotoma bat denez, DE apotoma lehena da [X, 97].

EUKLIDES: ELEMENTUAK504
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Izan bedi EF horri erantsitakoa; orduan, DF, FE zuzenak arrazionalak dira, eta
karratuan soilik elkarrekin neurgarriak, DFren karratua FErena baino handiagoa da
berekin neurgarria den zuzen baten karratuan eta DF luzeran neurgarria da pro-
posatutako DC zuzen arrazionalarekin [X, hir. def., 1].

Bestalde, AB binomial bat denez, DE binomial lehena da [X, 60].
Zatitu bedi horren gaietan G puntutik, eta izan bedi DG gairik handiena;

orduan, DG, GE zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak, DGren karratua GErena baino handiagoa da berekin neurgarria den zuzen
baten karratuan eta DG gairik handiena, aldiz, luzeran neurgarria da proposatu-
tako DC zuzen arrazionalarekin [X, big. def., 1].

Beraz, DF luzeran neurgarria da DGrekin [X, 12]; hortaz, gainerako GF ere
luzeran neurgarria da DFrekin [X, 15]. Baina DF luzeran neurtezina da EFrekin;
orduan, FG ere luzeran neurtezina da EFrekin [X, 13].

Beraz, GF, FE zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak; hortaz, EG apotoma bat da [X, 73]. Baina arrazionala ere bada; baina
hori ezinezkoa da.

Ondorioz, apotoma ez da binomiala bera.
Q. E. D.

Apotoma eta hurrengo zuzen irrazionalak ez dira mediala bera, ezta
batak besteak ere.

Bada, medial baten karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, gai-
nezarri zaionarekin luzeran neurtezina den zuzen arrazional bat sortzen du
zabalera gisa [X, 22]; eta apotoma baten karratuak, aldiz, zuzen arrazio-
nal bati gainezarrita, apotoma lehena sortzen du zabalera gisa [X, 97]; eta
medial baten apotoma lehenaren karratuak, zuzen arrazional bati gaineza-
rrita, apotoma bigarrena sortzen du zabalera gisa [X, 98]; eta medial baten
apotoma bigarrenaren karratuak, aldiz, zuzen arrazional bati gainezarrita,
apotoma hirugarrena sortzen du zabalera gisa [X, 99]; baina minore baten
karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita, apotoma laugarrena sortzen
du zabalera gisa [X, 100]; azalera arrazional batekin azalera oso medial
bat sortzen duen zuzenaren karratuak, zuzen arrazional bati gainezarrita,
apotoma bosgarrena sortzen du zabalera gisa [X, 101]; eta azalera medial
batekin azalera oso medial bat sortzen duen zuzenaren karratuak, aldiz,
zuzen arrazional bati gainezarrita, apotoma seigarrena sortzen du zabalera
gisa [X, 102].

Bada, aipaturiko zabalerak lehenengoaren desberdinak eta elkarren
desberdinak direnez, lehenengoaren desberdinak arrazionala delako, eta
elkarren desberdinak ordena berekoak ez direlako, orduan bistakoa da
zuzen irrazionalak berak ere elkarren desberdinak direla.

Eta, frogatu denez apotoma ez dela binomiala bera [X, 111], baizik eta,
zuzen arrazional bati gainezarrita, apotomaren hurrengoek zabalera gisa
apotomak sortzen dituztela, bakoitzak bere ordenaren arabera, eta bino-
mialaren hurrengoek, aldiz, zabalera gisa binomialak sortzen dituztela,
beren ordenaren arabera, orduan apotomaren hurrengoak elkarren desber-
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dinak dira eta binomialaren hurrengoak elkarren desberdinak dira; hortaz,
guztira hamahiru zuzen irrazional daude segidan:

Mediala,
Binomiala,
Bimedial lehena,
Bimedial bigarrena,
Majorea,
Azalera arrazional baten eta medial baten baturaren baliokidea den

karratuaren aldea,
Bi azalera medialen baturaren baliokidea den karratuaren aldea,
Apotoma,
Medial baten apotoma lehena,
Medial baten apotoma bigarrena,
Minorea,
Azalera arrazional batekin azalera oso medial bat sortzen duena,
Azalera medial batekin azalera oso medial bat sortzen duena.

112. PROPOSIZIOA309

Zuzen arrazional baten karratuak binomial bati gainezarrita apotoma bat sortzen
du zabalera gisa, zeinaren gaiak neurgarriak diren binomialaren gaiekin eta, gainera,
arrazoi bera duten; eta ateratako apotoma binomialaren ordena berekoa da.

Izan bitez A zuzen arrazionala
eta BC binomiala, bere gai han-
diena DC duena; eta izan bedi BC,
EF zuzenek eratutako laukizuzena
Aren karratuaren berdina.

Nik diot ezen EF apotoma bat
dela, zeinaren gaiak neurgarriak
diren CD, DB gaiekin eta arrazoi
bera duten; eta, gainera, EF BCren ordena berekoa dela.

Bada, izan bedi, aldi berean, BD, G zuzenek eratutako laukizuzena Aren
karratuaren berdina.

Bada, BC, EF zuzenek eratutako laukizuzena BD, G zuzenek eratutako lauki-
zuzenaren berdina denez, orduan, CB BDrekiko nolako, halako da G EFrekiko
[VI, 16]. Baina CB BD baino handiagoa da; orduan, G EF baino handiagoa da
[V, 16, 14].

EUKLIDES: ELEMENTUAK506

309 Heibergek uste du proposizio hau eta hurrengoak interpolazioak direla; hori bai,
interpolazioek Teonen aurrekoak izan behar dute. Izan ere, proposizio hauek hamahiru
zuzen irrazionalen sailkapenaren ondoren agertzen dira; eta badirudi sailkapen hori libu-
ruaren amaiera izan litekeela. Bestalde, ez dira hurrengo liburuetan erabiliko eta X, 111.
proposizioak hamahiru zuzen irrazionalen azterketa biribiltzen du. Heathek dio, ordea,
112. eta 114. arteko proposizioak aurrekoekin daudela lotuta eta erakusten dutela nola era-
bil daitekeen apotoma edo binomiala bestea arrazional bihurtzeko. (H)

A

B C
D

G

K
E F

H



Izan bedi EH Gren berdina; orduan, CB BDrekiko nolako, halako da HE EFre-
kiko; beraz, bereizketaz, CD BDrekiko nolako, halako da FH FErekiko [V, 17].

Eta hala egin bedi FK KErekiko izan dadin HF FErekiko den bezalakoa; orduan,
HK osoa KF osoarekiko da FK KErekiko den bezalakoa, zeren aurrekarietako bat
atzekarietako batekiko den bezalakoak baitira aurrekari guztiak atzekari guztie-
kiko [V, 12].

Baina, FK KErekiko nolako, halako da CD DBrekiko [V, 11]; orduan, HK KFrekiko
nolako, halako da CD ere DBrekiko [V, 11]. Baina CDren karratua neurgarria da
DBren karratuarekin [X, 36]; beraz, HKren karratua ere neurgarria da KFren karra-
tuarekin [VI, 22; X, 11].

Baina, HKren karratua KFren karratuarekiko nolako, halako da HK KErekiko,
zeren HK, KF, KE hiru zuzenak proportzionalak baitira [V, 9. def.]. Hortaz, HK luze-
ran neurgarria da KErekin; beraz, HE ere luzeran neurgarria da EKrekin [X, 15].

Eta, Aren karratua EH, BD zuzenek eratutako laukizuzenaren berdina denez,
eta Aren karratua arrazionala denez, orduan EH, BD zuzenek eratutako laukizu-
zena ere arrazionala da. Eta BD zuzen arrazionalari gainezarri zaio; orduan, EH

arrazionala da, eta luzeran neurgarria BDrekin [X, 20]; hortaz, EK ere, harekin
neurgarria izanik, arrazionala da, eta luzeran neurgarria BDrekin.

Bada, CD DBrekiko den bezalakoa denez FK KErekiko, eta bestalde, CD, DB

karratuan soilik elkarrekin neurgarriak direnez, orduan FK, KE ere karratuan soilik
elkarrekin neurgarriak dira [X, 11]. Baina KE arrazionala da; beraz, FK ere arra-
zionala da. Hortaz, FK, KE zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elka-
rrekin neurgarriak; beraz, EF apotoma bat da [X, 73].

Baina CDren karratua DBrena baino handiagoa da berekin neurgarria den edo
harekin neurtezina den zuzen baten karratuan.

Bada, CDren karratua DBrena baino handiagoa bada zuzen neurgarri baten
karratuan, FKren karratua ere KErena baino handiagoa da berekin neurgarria den
zuzen baten karratuan [X, 14].

Eta, CD luzeran neurgarria bada proposatutako zuzen arrazionalarekin, FK ere
bai [X, 11, 12]; baina, BD bada, KE ere bai [X, 12]; eta, CD, DB zuzenetako bat ere
ez bada, FK, KE zuzenetako bat ere ez da izango.

Baina, CDren karratua DBrena baino handiagoa bada berekin neurtezina den
zuzen baten karratuan, FKren karratua ere KErena baino handiagoa izango da
berekin neurtezina den zuzen baten karratuan [X, 14].

Eta, CD luzeran neurgarria bada proposatutako zuzen arrazionalarekin, FK ere
bai; baina, BD bada, KE ere bai; eta, CD, DB zuzenetako bat ere ez bada, FK, KE

zuzenetako bat ere ez da izango; hortaz, FE apotoma bat da, zeinaren FK, KE gaiak
neurgarriak diren binomialaren CD, DB gaiekin, eta arrazoi bera duten; eta BCren
ordena berekoa da.

Q. E. D.

113. PROPOSIZIOA

Zuzen arrazional baten karratuak, apotoma bati gainezarrita, zuzen binomial bat
sortzen du zabalera gisa, zeinaren gaiak neurgarriak diren apotomaren gaiekin
eta arrazoi bera duten; eta, gainera, ateratako binomiala apotomaren ordena
berekoa da.
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Izan bitez, bada, A zuzen arrazionala eta BD apotoma, eta izan bedi BD, KH

zuzenek eratutako laukizuzena Aren karratuaren berdina; hortaz, A zuzen arra-
zionalaren karratuak, BD apotomari gainezarrita, KH zabalera sortzen du.

Nik diot ezen KH binomial bat dela, zeinaren gaiak neurgarriak diren BDren
gaiekin eta arrazoi bera duten; eta, gainera, KH BDren ordena berekoa dela.

Bada, izan bedi DC BDri erantsitakoa; orduan,
BC, CD zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan
soilik elkarrekin neurgarriak [X, 73].

Eta izan bedi BC, G zuzenek eratutako lauki-
zuzena Aren karratuaren berdina. Baina Aren
karratua arrazionala da; orduan, BC, G zuzenek
eratutako laukizuzena ere arrazionala da. Eta BC

zuzen arrazionalari gainezarri zaio; beraz, G

arrazionala da, eta luzeran neurgarria BCrekin
[X, 20].

Bada, BC, G zuzenek eratutako laukizuzena BD, KH zuzenek eratutako lauki-
zuzenaren berdina denez, orduan, proportzioan, CB BDrekiko nolako, halako da
KH Grekiko [VI, 16]. Baina BC BD baino handiagoa da; orduan, KH G baino han-
diagoa da [V, 16, 14].

Egin bedi KE Gren berdina; orduan, KE luzeran neurgarria da BCrekin.
Baina, CB BDrekiko den bezalakoa denez HK KErekiko, orduan, bihurketaz, BC

CDrekiko nolako, halako da KH HErekiko [V, 19, por.].
Egin bedi HF FErekiko izan dadin KH HErekiko den bezalakoa; orduan, gaine-

rako KF FHrekiko da KH HErekiko den bezalakoa, hau da, BC CDrekiko den bezala-
koa [V, 19]. Baina BC, CD karratuan soilik elkarrekin neurgarriak dira; beraz, KF,
FH ere karratuan soilik dira elkarrekin neurgarriak [X, 11].

Eta, KH HErekiko den bezalakoa denez KF FHrekiko, eta, aldiz, KH HErekiko den
bezalakoa denez HF FErekiko, orduan, KF FHrekiko nolako, halako da HF FErekiko
[V, 11]; hortaz, lehenengoa hirugarrenarekiko nolako, halako da lehenengoaren
karratua ere bigarrenaren karratuarekiko [V, 9. def.]; beraz, KF FErekiko nolako,
halako da KFren karratua ere FHren karratuarekiko.

Baina KFren karratua neurgarria da FHren karratuarekin, KF, FH karratuan elka-
rrekin neurgarriak direlako; orduan, KF ere luzeran neurgarria da FErekin [X, 11];
hortaz, KF ere luzeran neurgarria da KErekin [X, 15]. Baina KE arrazionala da, eta
luzeran neurgarria BCrekin; orduan, KF ere arrazionala da, eta luzeran neurgarria
BCrekin [X, 12].

Eta, BC CDrekiko den bezalakoa denez KF FHrekiko da, orduan, txandaketaz,
BC KFrekiko nolako, halako da DC FHrekiko [V, 16]. Baina BC neurgarria da KFre-
kin; beraz, FH luzeran neurgarria da CDrekin [X, 11].

Baina BC, CD zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin neur-
garriak; beraz, KF, FH zuzenak arrazionalak dira [X, 3. def.], eta karratuan soilik
elkarrekin neurgarriak; hortaz, KH binomiala da [X, 36].

Bada, BCren karratua CDrena baino handiagoa bada berekin neurgarria den
zuzen baten karratuan, KFren karratua ere FHrena baino handiagoa izango da
berekin neurgarria den zuzen baten karratuan [X, 14].

Eta, BC luzeran neurgarria bada proposatutako zuzen arrazionalarekin, KF ere
izango da; baina, CD luzeran neurgarria bada proposatutako zuzen arrazionala-
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rekin, FH ere bai; eta, BC, CD zuzenetako bat ere ez bada, KF, FH zuzenetako bat
ere ez.

Baina, BCren karratua CDrena baino handiagoa bada berekin neurtezina den
zuzen baten karratuan, KFren karratua ere FHrena baino handiagoa izango da
berekin neurtezina den zuzen baten karratuan [X, 14].

Eta, BC luzeran neurgarria bada proposatutako zuzen arrazionalarekin, KF ere
izango da; baina, CD bada, FH ere bai; eta, BC, CD zuzenetako bat ere ez bada, KF,
FH zuzenetako bat ere ez da izango.

Ondorioz, KH binomial bat da, zeinaren KF, FH gaiak neurgarriak diren apo-
tomaren BC, CD gaiekin eta arrazoi bera duten; eta, gainera, KH BCren310 ordena
berekoa da.

Q. E. D.

114. PROPOSIZIOA

Azalera bat apotoma batek eta binomial batek eratutakoa bada, zeinaren
gaiak neurgarriak diren apotomaren gaiekin eta arrazoi bera duten, azaleraren
baliokidea den karratuaren aldea arrazionala da.

Izan bedi, bada, AB, CD azalera AB apotomak eta CD binomialak eratutakoa,
izan bedi CE horren gairik handiena, eta izan bitez binomialaren CE, ED gaiak
neurgarriak apotomaren AF, FB gaiekin eta izan bezate arrazoi bera, eta izan bedi
G zuzena AB, CD zuzenek eratutako laukizuzenaren baliokidea den karratuaren
aldea.

Nik diot ezen G arrazionala dela.
Bada, jar bedi H zuzen arrazionala, eta gainezar bekio CDri Hren karratuaren

berdina den laukizuzen bat, KL zabalera sortuz. Orduan, KL apotoma bat da.
Izan bitez horren KM, ML gaiak neurgarriak binomialaren CE, ED gaiekin, eta

izan bezate arrazoi bera [X, 112].
Baina CE, ED ere neurgarriak dira AF, FB gaie-

kin eta arrazoi bera dute; orduan, AF FBrekiko
nolako, halako da KM MLrekiko. Beraz, txandake-
taz, AF KMrekiko nolako, halako da BF LMrekiko;
hortaz, gainerako AB gainerako KLrekiko da AF

KMrekiko den bezalakoa [V, 19].
Baina AF neurgarria da KMrekin [X, 12];

orduan, AB ere neurgarria da KLrekin [X, 11].
Baina, AB KLrekiko nolako, halako da CD, AB

zuzenek eratutako laukizuzena CD, KL zuzenek
eratutako laukizuzenarekiko [VI, 1]; beraz, CD,
AB zuzenek eratutako laukizuzena ere neurgarria
da CD, KL zuzenek eratutako laukizuzenarekin
[X, 11].
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Baina CD, KL zuzenek eratutako laukizuzena Hren karratuaren berdina da;
beraz, CD, AB zuzenek eratutako laukizuzena neurgarria da Hren karratuarekin.

Baina CD, AB zuzenek eratutako laukizuzena Gren karratuaren berdina da;
orduan, Gren karratua neurgarria da Hren karratuarekin. Baina Hren karratua arra-
zionala da; orduan, Gren karratua arrazionala da; hortaz, G arrazionala da. Eta
CD, AB zuzenek eratutako laukizuzenaren baliokidea den karratuaren aldea da.

Ondorioz, azalera bat apotoma batek eta binomial batek eratutakoa bada,
zeinaren gaiak neurgarriak diren apotomaren gaiekin eta arrazoi bera duten,
azaleraren baliokidea den karratuaren aldea arrazionala da.

Porisma
Eta, horregatik ere, argi geratzen zaigu honako hau: posiblea da azalera arra-

zional bat zuzen irrazionalek eratutakoa izatea.
Q. E. D.

115. PROPOSIZIOA311

Zuzen medial batetik zuzen irrazionalen kopuru infinitua ateratzen da, eta
horietako ezein ez da bere aurreko bat bera ere.

Izan bedi, bada, A zuzen medial bat.
Nik diot ezen Atik zuzen irrazionalen kopuru infinitua ateratzen dela, eta

horietako ezein ez dela bere aurreko bat bera
ere.

Bada, jar bedi B zuzen arrazionala, eta izan
bedi Cren karratua B, A zuzenek eratutako lauki-
zuzenaren berdina; orduan, C irrazionala da
[X, 4. def.], zuzen arrazional batek eta zuzen
irrazional batek eratutako azalera irrazionala
delako [ondorioztatua X, 20.etik].

Eta ez da horren aurreko bat bera ere, aurre-
koen ezein karratuk ere ez duelako sortzen,
zuzen arrazional bati gainezarrita, zuzen medial
bat zabalera gisa.

Izan bedi Dren karratua, berriz, B, C zuzenek eratutako laukizuzenaren ber-
dina; orduan, Dren karratua irrazionala da [ondorioztatua X, 20.etik].

Beraz, D irrazionala da [X, 4. def.]; eta ez da horren aurreko bat bera ere,
aurrekoen ezein karratuk ere ez duelako sortzen, zuzen arrazional bati gaineza-
rrita, C zabalera gisa.

Orduan, antzeko eran segidan ad infinitum segituz, argi dago ezen zuzen
medial batetik zuzen irrazionalen kopuru infinitua ateratzen dela, eta ezein ez
dela bere aurreko bat bera ere.

Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK510

311 Heath bat dator Heibergekin proposizio hau Teonen aurreko interpolazioa dela esa-
tean. (H)
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DEFINIZIOAK

1. Solido bat luzera, zabalera eta sakonera dituena da312.

2. Eta solido baten muturra gainazal bat da313.

3. Zuzen bat ortogonala314 da plano batekiko angelu zuzenak eratzen
dituenean bera ukitzen duten eta planoan dauden zuzen guztiekin.

4. Plano bat ortogonala da plano batekiko, planoetako batean planoen
sekzio komunarekin315 angelu zuzenak eratuz marraztutako zuzenek
angelu zuzenak eratzen dituztenean gainerako planoarekin.

312 Definizioa tradizioari atxikitzen zaio, Platonen eta Aristotelesen pasarte batzuetatik
ondoriozta daitekeen bezala. Platon modelo baten imitazioaz mintzatzen da: “... luzeran
eta zabaleran eta sakoneran” (Sofista, 235 D); “luzera, zabalera eta sakonera neurtzearen
artea” hiru mauhmata (mathemata)-etako bat gisa aipatzen du (Legeak, 817 E). Bere aldetik,
Aristotelesek dio: “luzera lerroa da, zabalera azalera da eta sakonera, gorputza”; “Bestalde,
dimentsio bakarrean jarraia den luze-zabalera luzera da, bi dimentsioz jarraia dena, zaba-
lera eta hiru dimentsioz jarraia dena, sakonera” (Metafisika, 1020 a 13, 11). Edo, “gorpu-
tzaren definizioa, hiru dimentsio dituen hori” (Topikoak, VI, 5, 142 b 24); “gorputza nora-
bide guztietarako zabalera duena baita” (Metafisika, 1066 b 32). (H)

313 Aristotelesek dio: “gorputzaren definizioa «gainazalez mugatua dena» bada”
(Metafisika, 1066 b 23) edo “Hala ere, lerroak eta hauen ondorengo irudiak (luze-zabale-
rak lehenak, alegia) hartzen badira printzipiotzat, hauek, behintzat, ez dira substantzia
bananduak, mozketak eta zatiketak baizik –batzuk luze-zabalerarenak, beste batzuk gor-
putzenak (eta puntuak lerroenak)–, baita irudi hauen beraien mugak ere;” (Metafisika,
1060 b 12-17). (H)

314 Gaztelaniazko bertsioan “ortogonal” agertzen den bitartean, ingelesezkoan “at right
angles” eta frantsesezkoan “à angles droits” agertzen dira; nahiz eta, geroago, biak erabili.
Nik gaztelaniazko bertsioari jarraitu diot. kåuetoq (kathetos, ‘perpendikular’) hitza era oro-
korragoan erabiltzen da. (P)

315 Definizio honetan eta seigarrenean bi planoren sekzio komuna aipatzen du
Euklidesek, nahiz eta XI, 3. proposiziora arte ez frogatu sekzio komun hori lerro zuzen bat
dela. Heathek dioen bezala, horiek definizioak dira eta gaien esanahien azalpenak ema-
teko helburua dute, eta ez ezer frogatzekoa. (H)
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5. Plano baten gainetik dagoen zuzen baten mutur jasotik planoaren per-
pendikular bat marrazten denean, eta lortutako puntutik planoan
dagoen zuzenaren muturrera beste zuzen bat marrazten denean,
horrela marraztutako zuzenak eta planoaren gainetik dagoen zuzenak
eratutako angelua zuzen horrek planoarekin duen inklinazioa da316.

6. Plano batek plano batekiko duen inklinazioa da, planoetako bakoi-
tzean sekzio komunarekin puntu berean angelu zuzenak eratuz
marraztutako zuzenek eratutako angelu zorrotza317.

7. Esaten da plano bat inklinatzen dela plano baten gainetik beste bat
beste baten gainetik inklinatzen den antzera, aipaturiko inklinazio-
-angeluak elkarren berdinak direnean.

8. Plano paraleloak elkarrekin topo egiten ez dutenak dira318.

9. Irudi solido antzekoak kopuruan berdinak diren plano antzekoek era-
tutakoak dira.

10. Irudi solido berdin eta antzekoak kopuruan eta tamainan berdinak
diren plano antzekoek eratutakoak dira319.

11. Angelu solido bat elkar ukitzen duten eta gainazal berean ez dauden
bi lerrok baino gehiagok lerro guztiekiko duten inklinazioa da.
Bestela esanda: angelu solido bat bi angelu lauk baino gehiagok era-
tutakoa da, plano berean egon gabe baina puntu berean eraikitakoak
izanik320.

12. Piramide bat planoek eratutako irudi solido bat da, plano batetik puntu
batera eraikitakoa.

EUKLIDES: ELEMENTUAK512

316 Laburbilduz, zuzenaren eta planoko bere proiekzioaren arteko angelua da (H).
Beste aldetik, ez du ezer aipatzen planoan dagoen zuzenaren mutur horren existentziaz.

317 Gaur egun, angelu diedroa da. (H)
318 Grezierazko hitza ‘elkarrekin topo egin ez’ esateko, Åsỳmptvta (asynptota) hitza da,

eta kurben asintotetarako erabiliko da geroago. (H)
319 Simsonek dio hau definizioa baino frogatu beharreko teorema bat dela. Are gehiago,

adibide bat ematen du definizioa edo teorema beti betetzen ez dela erakusteko. Legendre
bat dator Simsonekin, baita 9. definizioaren kasuan ere. Ordea, Heathek dio 9. eta 10.
definizioak angelu triedroz eratutako irudiei soilik dagozkiela, Euklidesen kasua dena;
beraz, horren baieztapenek bere horretan diraute. (H)

320 Heibergek susmoa du Euklidesek bi definizio hauetako lehena aurreko beste
Elementuak batetik jaso zuela; izan ere, definizioa ez da Euklidesen estilokoa. (H)



13. Prisma bat planoek eratutako irudi solido bat da, horietako bi, 
elkarren aurkakoak, berdinak, antzekoak eta paraleloak izanik, eta
gainerakoak, aldiz, paralelogramoak izanik.

14. Zirkuluerdi baten diametroa finko edukiz, zirkuluerdia birarazten
denean eta mugitzen hasi zen posizio berera berriro itzultzen denean,
eratutako irudia esfera bat da321.

15. Eta esferaren ardatza finko edukitako zuzena da, zeinaren inguruan
biratzen den zirkuluerdia.

16. Eta esferaren zentroa zirkuluerdiarena bera da.

17. Eta esferaren diametroa zentrotik marraztutako eta esferaren gainaza-
lak bi noranzkoetan mugatutako edozein zuzen da.

18. Triangelu zuzen baten angelu zuzena eratzen duten aldeetako bat
finko edukiz, triangelua birarazten denean eta mugitzen hasi zen
posizio berera berriro itzultzen denean, eratutako irudia kono bat da.
Eta, finko edukitako zuzena angelu zuzenaren gainerakoaren berdina
bada, konoa zuzena izango da; eta, txikiagoa bada, kamutsa; eta,
handiagoa bada, zorrotza.

19. Eta konoaren ardatza finko edukitako zuzena da, zeinaren inguruan
biratzen den triangelua.

20. Eta biratzen den zuzenak egindako zirkulua oinarria da.

21. Paralelogramo zuzen baten angelu zuzena eratzen duten aldeetako bat
finko edukiz, paralelogramoa birarazten denean eta mugitzen hasi zen
posizio berera berriro itzultzen denean, eratutako irudia zilindro bat
da.

22. Eta zilindroaren ardatza finko edukitako zuzena da, zeinaren ingu-
ruan biratzen den paralelogramoa.

23. Eta biratzen diren elkarren aurkako bi aldeek egindako zirkuluak
oinarriak dira.
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321 Eskoliastak nabarmendu du hau ez dela definizio bat, baizik eta esfera lortzeko
bidearen deskripzioa. Baina XIII. liburuaren azkeneko proposizioetan ikusiko da zergatik
eman duen horrela Euklidesek definizioa. Aristotelesek dio esferaren ezaugarria hauxe
dela: “bere muturrak distantzia berera daude bere zentrotik” (Zeruari buruz, II, 14, 297 a
24). (H)



24. Ardatzak eta oinarrien diametroak proportzionalak dituzten konoak
eta zilindroak antzekoak dira.

25. Kubo bat sei karratu berdinek eratutako irudi solidoa da.

26. Oktaedro bat zortzi triangelu berdin eta ekilaterok eratutako irudi
solido bat da.

27. Ikosaedro bat hogei triangelu berdin eta ekilaterok eratutako irudi
solidoa da.

28. Dodekaedro bat hamabi pentagono berdin, ekilatero eta angeluberdi-
nek eratutako irudi solidoa da.

PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Ezin da egon zuzen baten zati bat erreferentzia-planoan322 eta beste zati bat
plano jasoago batean.

Bada, ahal bada, egon bedi ABC lerro zuzenaren AB

zatia erreferentzia-planoan eta BC beste zatia plano jaso-
ago batean.

Orduan, erreferentzia-planoan ABri darraion zuzen
bat egongo da; izan bedi BD; orduan, AB segmentua ABC,
ABD bi zuzenen segmentu komun bat da; eta hori ezi-
nezkoa da, kontuan hartuz ezen, B zentroa eta AB dis-
tantzia hartuz zirkulu bat egingo bagenu, diametroek
zirkuluaren zirkunferentzia desberdinak moztuko lituz-
ketela.

Ondorioz, ezin da egon zuzen baten zati bat erreferentzia-planoan eta beste
zati bat plano jasoago batean.

Q. E. D.323

EUKLIDES: ELEMENTUAK514

322 tØ y\ pokeºmenon ®pºpedon (to hypokeimenon epipedon, ‘erreferentzia-planoa’) bi zen-
tzutan uler daiteke: beste baten azpian datzan planoa edo aurretik emandako planoa. (H)

323 Heathek dio liburu honen lehenengo hiru proposizioen frogabideak ez direla ego-
kiak, horien frogabideetan Euklides ez baita gai izan planoaren bere definizioa erabiltzeko.
(H)
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2. PROPOSIZIOA

Bi zuzenek elkar ebakitzen badute, plano batean daude, eta triangelu oro
plano batean dago.

Elkar ebaki bezate, bada, AB, CD bi zuzenek E puntuan.
Nik diot ezen AB, CD plano batean daudela, eta triangelu oro plano batean

dagoela.
Bada, har bitez zoriz F, G puntuak EC, EB

zuzenetan, marraz bitez CB, FG, eta marraz bitez
FH, GK horien artean.

Nik diot, lehendabizi, ezen ECB triangelua
plano batean dagoela.

Bada, ECB triangeluaren zati bat, FHC dela edo
GBK dela, erreferentzia-planoan badago, eta gai-
nerakoa beste batean, orduan EC, EB zuzenetako
baten zati bat ere erreferentzia-planoan egongo
da, eta beste zati bat beste batean.

Baina, ECB triangeluaren FCBG zatia erreferentzia-planoan badago, eta gaine-
rakoa beste batean, orduan EC, EB bi zuzenen zati bat ere erreferentzia-planoan
egongo da, eta beste zati bat beste batean; eta hori absurdoa dela frogatu da
[XI, 1].

Hortaz, ECB triangelua plano batean dago.
Baina, zein planotan dagoen ECB triangelua, plano horretan dago EC, EB zuze-

netako bakoitza ere; eta, zein planotan dagoen EC, EB zuzenetako bakoitza,
horretan daude AB, CD ere [XI, 1].

Ondorioz, AB, CD zuzenak plano batean daude, eta triangelu oro plano
batean dago.

Q. E. D.324

3. PROPOSIZIOA

Bi planok elkar ebakitzen badute, horien sekzio komuna zuzen bat da.

Elkar ebaki bezate, bada, AB, BC bi planoek, eta izan bedi DB lerroa horien
sekzio komuna.

Nik diot ezen DB lerroa zuzen bat dela.
Bada, ez bada, marraz bedi DEB zuzena Dtik

Bra AB planoan, eta DFB zuzena BC planoan.
Orduan, DEB, DFB bi zuzenek mutur berak

izango dituzte, eta, jakina, azalera bat itxiko
dute; baina hori absurdoa da.

Hortaz, DEB, DFB ez dira zuzenak.
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324 Onartu behar da frogabide honek ez duela balio; izan ere, Euklidesek triangelu
baten zati batzuk bakarrik hartu ditu kontuan. (H)
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Antzeko eran frogatuko genuke ez dela egongo Dtik Bra marraztutako beste
zuzen bat, AB, BC planoen sekzio komuna den DB izan ezik.

Ondorioz, bi planok elkar ebakitzen badute, horien sekzio komuna zuzen
bat da.

Q. E. D.

4. PROPOSIZIOA

Elkar ebakitzen duten bi zuzenekin eta horien sekzio komunean angelu
zuzenak eratuz zuzen bat altxatzen bada, haietan zehar pasatzen den planoare-
kin ere angelu zuzenak eratuko ditu.

Altxa bedi, bada, EF zuzen bat E puntutik, E puntuan elkar ebakitzen duten AB,
CD bi zuzenekin angelu zuzenak eratuz.

Nik diot ezen EFk angelu zuzenak eratzen dituela AB, CD zuzenetan zehar
pasatzen den planoarekin ere.

Bada, motz bitez AE, EB, CE, ED elka-
rren berdinak, eta marraz bedi zoriz GEH

zuzen bat E puntutik; marraz bitez AD, CB

eta, gainera, marraz bitez FA, FG, FD, FC,
FH, FB zoriz hartutako F puntu batetik.

Baina, AE, ED bi zuzenak CE, EB bi
zuzenen berdinak direnez, eta angelu
berdinak eratzen dituztenez [I, 15],
orduan AD oinarria CB oinarriaren berdina
da, eta AED triangelua CEB triangeluaren berdina izango da [I, 4]; hortaz, DAE

angelua EBC angeluaren berdina da.
Baina AEG angelua ere BEH angeluaren berdina da [I, 15]; horrela, AGE, BEH bi

triangelu dira, bi angelu bi angeluren berdinak dituztenak, hurrenez hurren, eta
alde bat alde baten berdina, angelu berdinei dagokiena, hau da, AE EBren ber-
dina; beraz, gainerako aldeak ere gainerako aldeen berdinak izango dituzte
[I, 26]. Hortaz, GE EHren berdina da, eta AG BHren berdina.

Eta, AE EBren berdina denez, eta FE komuna denez eta angelu zuzenak eratzen
dituenez, orduan FA oinarria FB oinarriaren berdina da [I, 4]. Arrazoi beragatik,
FC ere FDren berdina da.

Baina, AD CBren berdina denez, eta FA FBren berdina denez, orduan FA, AD bi
aldeak FB, BC bi aldeen berdinak dira, hurrenez hurren; baina frogatu da FD oina-
rria ere FC oinarriaren berdina dela; beraz, FAD angelua FBC angeluaren berdina
da [I, 8].

Eta, frogatu denez AG BHren berdina dela, eta FA FBren berdina dela, orduan
FA, AG bi aldeak FB, BH bi aldeen berdinak dira. Eta frogatu da FAG angelua ere FBH

angeluaren berdina dela; beraz, FG oinarria FH oinarriaren berdina da [I, 4].
Baina, frogatu denez GE EHren berdina dela, eta EF komuna dela, orduan GE,

EF bi aldeak HE, EF bi aldeen berdinak dira; eta FG oinarria FH oinarriaren berdina
da; orduan, GEF angelua HEF angeluaren berdina da [I, 8]. Beraz, GEF, HEF ange-
luetako bakoitza zuzena da. Hortaz, FEk angelu zuzenak eratzen ditu E puntutik
zoriz marraztutako GHrekin.

EUKLIDES: ELEMENTUAK516
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Antzeko eran frogatuko genuke FEk angelu zuzenak eratzen dituela bera uki-
tzen duten eta erreferentzia-planoan dauden zuzen guztiekin.

Baina, zuzen bat ortogonala da plano batekiko angelu zuzenak eratzen
dituenean bera ukitzen duten eta plano berean dauden zuzen guztiekin [XI, 3.
def.]; beraz, FEk angelu zuzenak eratzen ditu erreferentzia-planoarekin.

Eta erreferentzia-planoa AB, CD zuzenetan zehar pasatzen dena da. Hortaz,
FEk angelu zuzenak eratzen ditu AB, CD zuzenetan zehar pasatzen den planoa-
rekin.

Ondorioz, elkar ebakitzen duten bi zuzenekin eta horien sekzio komunean
angelu zuzenak eratuz zuzen bat altxatzen bada, haietan zehar pasatzen den
planoarekin ere angelu zuzenak eratuko ditu.

Q. E. D.

5. PROPOSIZIOA

Elkar ukitzen duten hiru zuzenekin eta horien sekzio komunean angelu
zuzenak eratuz zuzen bat altxatzen bada, hiru zuzenak plano batean daude.

Altxa bedi, bada, AB zuzen bat BC, BD, BE hiru zuzenekin angelu zuzenak era-
tuz, horien B ukitze-puntuan.

Nik diot ezen BC, BD, BE plano batean
daudela.

Bada, suposa dezagun ezetz, eta,
ahal bada, egon bitez BD, BE

erreferentzia-planoan eta BC beste jaso-
ago batean; luza bedi AB, BC zuzenetan
zehar pasatzen den planoa; orduan,
zuzen bat sortuko du sekzio komun gisa
erreferentzia-planoan [XI, 3]. Sor beza BF.
Bada, AB, BC, BF hiru zuzenak plano
batean daude, AB, BC zuzenetan zehar
marraztutakoan hain zuzen.

Eta, ABk angelu zuzenak eratzen dituenez BD, BE zuzenetako bakoitzarekin,
AB ortogonala da BD, BE zuzenetan zehar pasatzen den planoarekiko [XI, 4]. Eta
BD, BE zuzenetan zehar pasatzen den planoa erreferentzia-planoa da; beraz, AB

ortogonala da erreferentzia-planoarekiko.
Hortaz, ABk angelu zuzenak eratuko ditu bera ukitzen duten eta

erreferentzia-planoan dauden zuzen guztiekin [XI, 3. def.]. Baina BFk ukitzen du
eta erreferentzia-planoan dago; orduan, ABF angelua zuzena da.

Eta suposatu da ABC angelua ere zuzena dela; beraz, ABF angelua ABC ange-
luaren berdina da. Eta plano batean daude; baina hori ezinezkoa da.

Beraz, BC zuzena ez dago plano jasoago batean; hortaz, BC, BD, BE hiru zuze-
nak plano batean daude.

Ondorioz, elkar ukitzen duten hiru zuzenekin eta horien ukitze-puntuan
angelu zuzenak eratuz zuzen bat altxatzen bada, hiru zuzenak plano batean
daude.

Q. E. D.
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6. PROPOSIZIOA

Bi zuzenek plano berarekin angelu zuzenak eratzen badituzte, zuzenak
paraleloak izango dira.

Era bitzate, bada, AB, CD bi zuzenek angelu zuzenak erreferentzia-
-planoarekin.

Nik diot ezen AB CDren paraleloa dela.
Bada, topo egin bezate erreferentzia-

-planoarekin B, D puntuetan, eta marraz
bedi BD zuzena, eta marraz bedi DE

erreferentzia-planoan angelu zuzenak
eratuz BDrekin, eta egin bedi DE ABren
berdina, eta marraz bitez BE, AE, AD.

Baina, AB erreferentzia-planoarekiko
ortogonala denez, angelu zuzenak era-
tuko ditu bera ukitzen duten eta
erreferentzia-planoan dauden zuzen guz-
tiekin [XI, 3. def.].

Baina erreferentzia-planoan dauden BD, BE zuzenetako bakoitzak AB ukitzen
du; orduan, ABD, ABE angeluetako bakoitza zuzena da. Arrazoi beragatik, CDB,
CDE angeluetako bakoitza ere zuzena da.

Eta, AB DEren berdina denez, eta BD komuna denez, orduan AB, BD bi aldeak
ED, DB bi aldeen berdinak dira; eta angelu zuzenak eratzen dituzte; beraz, AD

oinarria BE oinarriaren berdina da [I, 4].
Baina, AB DEren berdina denez, eta AD BEren berdina denez, orduan AB, BE bi

aldeak ED, DA bi aldeen berdinak dira; eta AE horien oinarri komuna da; beraz,
ABE angelua EDA angeluaren berdina da [I, 8]. Baina ABE angelua zuzena da;
orduan, EDA angelua ere zuzena da; beraz, EDk angelu zuzena eratzen du 
DArekin.

Baina BD, DC zuzenetako bakoitzarekin ere angelu zuzenak eratzen ditu;
orduan, ED altxatu da BD, DA, DC hiru zuzenekin angelu zuzenak eratuz horien
ukitze-puntuan; beraz, BD, DA, DC hiru zuzenak plano batean daude [XI, 5].

Baina, zein planotan dauden DB, DA, plano horretan dago AB ere, triangelu
oro plano batean dagoelako [XI, 2]; orduan, AB, BD, DC zuzenak plano batean
daude.

Baina, ABD, BDC angeluetako bakoitza zuzena da; hortaz, AB CDren paraleloa
da [I, 28].

Ondorioz, bi zuzenek plano berarekin angelu zuzenak eratzen badituzte,
zuzenak paraleloak izango dira.

Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Bi zuzen paraleloak badira eta horietako bakoitzean puntuak zoriz hartzen
badira, puntuak lotzen dituen zuzena paraleloak dauden plano berean dago.
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Izan bitez AB, CD bi zuzen paralelo, eta
har bitez zoriz E, F puntuak horietako bakoi-
tzean, hurrenez hurren.

Nik diot ezen E, F puntuak lotzen dituen
zuzena paraleloak dauden plano berean
dagoela.

Bada, suposa dezagun ezetz, eta, ahal balitz, egon bedi plano jasoago
batean EGF bezala, eta marraz bedi EGF zuzenean zehar pasatzen den plano bat;
orduan, zuzen bat sortuko du sekzio gisa erreferentzia-planoan [XI, 3].

Sor beza EF bezala; orduan, EGF, EF bi zuzenek espazio bat itxiko dute; baina
hori ezinezkoa da. Beraz, Etik Fra marraztutako zuzena ez dago plano jasoago
batean; hortaz, Etik Fra marraztutako zuzena AB, CD paraleloetan zehar pasatzen
den planoan dago.

Ondorioz, bi zuzen paraleloak badira eta horietako bakoitzean puntuak
zoriz hartzen badira, puntuak lotzen dituen zuzena paraleloak dauden plano
berean dago.

Q. E. D.

8. PROPOSIZIOA

Bi zuzen paraleloak badira eta horietako batek angelu zuzenak eratzen
baditu edozein planorekin, gainerakoak ere angelu zuzenak eratuko ditu plano
berarekin.

Izan bitez AB, CD bi zuzen paralelo, eta era bitza AB horietako batek angelu
zuzenak erreferentzia-planoarekin.

Nik diot ezen gainerakoak, CDk, ere angelu zuzenak eratuko dituela plano
berarekin.

Bada, topo egin bezate AB, CD zuzenek
erreferentzia-planoarekin B, D puntuetan, eta
marraz bedi BD; orduan, AB, CD, BD plano
batean daude [XI, 7].

Marraz bedi DE, erreferentzia-planoan,
angelu zuzenak eratuz BDrekin, eta egin bedi
DE ABren berdina, eta marraz bitez BE, AE, AD.

Eta, AB ortogonala denez erreferentzia-
-planoarekiko, ABk angelu zuzenak eratzen
ditu bera ukitzen duten eta erreferentzia-
-planoan dauden zuzen guztiekin [XI, 3.
def.]; beraz, ABD, ABE angeluetako bakoitza
zuzena da.

Eta BD zuzenak AB, CD paraleloak ebaki dituenez, ABD, CDB angeluak bi
angelu zuzenen berdinak dira [I, 29]. Baina ABD angelua zuzena da; orduan, CDB

angelua ere zuzena da; beraz, CDk angelu zuzenak eratzen ditu BDrekin.
Eta, AB DEren berdina denez, eta BD komuna denez, orduan AB, BD bi aldeak

ED, DB bi aldeen berdinak dira; eta ABD angelua EDB angeluaren berdina da, horie-
tako bakoitza zuzena delako; beraz, AD oinarria BE oinarriaren berdina da.
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Eta, AB DEren berdina denez, eta BE ADren berdina, orduan AB, BE bi aldeak ED,
DA bi aldeen berdinak dira, hurrenez hurren; eta AE horien oinarri komuna da;
beraz, ABE angelua EDA angeluaren berdina da. Baina ABE angelua zuzena da;
orduan, EDA angelua ere zuzena da; hortaz, EDk angelu zuzenak eratzen ditu
ADrekin.

Baina DBrekin ere angelu zuzenak eratzen ditu; beraz, EDk angelu zuzenak
eratzen ditu BD, DA zuzenetan zehar pasatzen den planoarekin [XI, 4]. Orduan,
EDk angelu zuzenak eratuko ditu bera ukitzen duten eta BDA325 zuzenetan zehar
pasatzen den planoan dauden zuzen guztiekin. Baina DC BDA zuzenetan zehar
pasatzen den planoan dago, zeren AB, BD zuzenak BDA zuzenetan zehar pasatzen
den planoan baitaude [XI, 2], eta DC ere AB, BD dauden plano berean baitago.

Orduan, EDk angelu zuzenak eratzen ditu DCrekin; hortaz, CDk ere angelu
zuzenak eratzen ditu DErekin.

Baina CDk ere angelu zuzenak eratzen ditu BDrekin. Beraz, CD zuzena D

ebaki-puntutik angelu zuzenak eratuz jarri da elkar ebakitzen duten DE, DB bi
zuzenekin; hortaz, CDk angelu zuzenak eratzen ditu DE, DB zuzenetan zehar
pasatzen den planoarekin ere [XI, 4].

Baina DE, DB zuzenetan zehar pasatzen den planoa erreferentzia-planoa da;
beraz, CDk angelu zuzenak eratzen ditu erreferentzia-planoarekin.

Ondorioz, bi zuzen paraleloak badira eta horietako batek angelu zuzenak
eratzen baditu edozein planorekin, gainerakoak ere angelu zuzenak eratuko ditu
plano berarekin.

Q. E. D.

9. PROPOSIZIOA

Zuzen beraren paraleloak, eta haren plano berean ez daudenak, elkarren
paraleloak dira.

Izan bedi, bada, AB, CD zuzenetako bakoitza EFren paraleloa, berarekin plano
berean egon gabe.

Nik diot ezen AB CDren paraleloa
dela.

Bada, har bedi zoriz G puntua EF

zuzenean, eta hortik marraz bedi GH

zuzena EF, AB zuzenetan zehar pasatzen
den planoan, angelu zuzenak eratuz EFre-
kin, eta marraz bedi GK, berriz, FE, CD

zuzenetan zehar pasatzen den planoan,
angelu zuzenak eratuz EFrekin.

Baina, EFk angelu zuzenak eratzen dituenez GH, GK zuzenetako bakoitzare-
kin, EFk GH, GK zuzenetan zehar pasatzen den planoarekin ere eratzen ditu
angelu zuzenak [XI, 4].
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Eta EF ABren paraleloa da; beraz, ABk ere angelu zuzenak eratzen ditu HGK

zuzenetan zehar pasatzen den planoarekin [XI, 8]. Arrazoi beragatik, CDk ere
angelu zuzenak eratzen ditu HGK zuzenetan zehar pasatzen den planoarekin;
orduan, AB, CD zuzenetako bakoitzak angelu zuzenak eratzen ditu HGK zuzene-
tan zehar pasatzen den planoarekin.

Baina bi zuzenek plano berarekin angelu zuzenak eratzen badituzte, zuze-
nak paraleloak dira [XI, 6].

Ondorioz, AB CDren paraleloa da.
Q. E. D.

10. PROPOSIZIOA

Elkar ukitzen duten bi zuzen elkar ukitzen duten bi zuzenen paraleloak
badira, plano berean egon gabe, angelu berdinak eratuko dituzte.

Izan bitez elkar ukitzen duten AB, BC bi zuzen elkar ukitzen duten DE, EF bi
zuzenen paraleloak, plano berean egon gabe.

Nik diot ezen ABC angelua DEF angeluaren berdina dela.
Har bitez, bada, BA, BC, ED, EF elkarren berdinak, eta marraz bitez AD, CF, BE,

AC, DF.
Eta, BA EDren berdina eta paraleloa

denez, AD ere BEren berdina eta paraleloa
da [I, 33]. Arrazoi beragatik, CF ere BEren
berdina eta paraleloa da. Orduan, AD, CF

zuzenetako bakoitza BEren berdina eta
paraleloa da. Baina, zuzen beraren para-
leloak, eta haren plano berean ez daude-
nak, elkarren paraleloak dira [XI, 9];
orduan, AD CFren berdina eta paraleloa
da.

Eta AC, DF zuzenek lotu egiten dituzte; beraz, AC DFren berdina eta paraleloa
da [I, 33].

Eta, AB, BC bi aldeak DE, EF bi aldeen berdinak direnez, eta AC oinarria DF oina-
rriaren berdina denez, orduan ABC angelua DEF angeluaren berdina da [I, 8].

Ondorioz, elkar ukitzen duten bi zuzen elkar ukitzen duten bi zuzenen para-
leloak badira, plano berean egon gabe, angelu berdinak eratuko dituzte.

Q. E. D.

11. PROPOSIZIOA

Marraztu emandako plano baten perpendikularra den lerro zuzen bat eman-
dako puntu jaso batetik.

Izan bedi A emandako puntu jasoa, eta izan bedi erreferentzia-planoa eman-
dako planoa.
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Bada, A puntutik erreferentzia-
-planoaren perpendikularra den lerro
zuzen bat marraztu behar da.

Marraz bedi, bada, zoriz BC zuzen bat
erreferentzia-planoan, eta marraz bedi A

puntutik BCren perpendikularra den AD

[I, 12].
Bada, AD erreferentzia-planoaren per-

pendikularra bada, proposatutakoa
eginda legoke.

Baina, ez bada, marraz bedi D puntutik DE zuzena, erreferentzia-planoan,
angelu zuzenak eratuz BCrekin [I, 11], eta Atik DEren perpendikularra den AF

[I, 12], eta marraz bedi F puntutik BCren paraleloa den GH [I, 31].
Baina, BCk angelu zuzenak eratzen dituenez DA, DE zuzenetako bakoitzare-

kin, BCk angelu zuzenak eratzen ditu EDA zuzenetan zehar pasatzen den plano-
arekin ere [XI, 4]. Eta GH horren paraleloa da; baina, bi zuzen paraleloak badira
eta horietako batek angelu zuzenak eratzen baditu plano batekin, gainerakoak
ere angelu zuzenak eratuko ditu plano berarekin [XI, 8]; beraz, GHk ere angelu
zuzenak eratzen ditu ED, DA zuzenetan zehar pasatzen den planoarekin.

Hortaz, GHk angelu zuzenak eratzen ditu bera ukitzen duten eta ED, DA zuze-
netan zehar pasatzen den planoan dauden zuzen guztiekin [XI, 3. def.].

Baina AFk ukitu egiten du eta ED, DA zuzenetan zehar pasatzen den planoan
dago; beraz, GHk angelu zuzenak eratzen ditu FArekin; hortaz, FAk ere angelu
zuzenak eratzen ditu HGrekin. Baina AFk angelu zuzenak eratzen ditu DErekin;
orduan, AFk angelu zuzenak eratzen ditu GH, DE zuzenetako bakoitzarekin.

Baina, elkar ebakitzen duten bi zuzenekin eta horien ebaki-puntuan angelu
zuzenak eratuz zuzen bat altxatzen bada, haietan zehar pasatzen den planoare-
kin ere angelu zuzenak eratuko ditu [XI, 4]; beraz, FAk angelu zuzenak eratzen
ditu ED, GH zuzenetan zehar pasatzen den planoarekin.

Baina ED, GH zuzenetan zehar pasatzen den planoa erreferentzia-planoa da;
hortaz, AFk angelu zuzenak eratzen ditu erreferentzia-planoarekin.

Ondorioz, erreferentzia-planoaren perpendikularra den AF lerro zuzena
marraztu da, emandako A puntu jasotik.

Q. E. F.

12. PROPOSIZIOA

Altxatu lerro zuzen bat emandako plano batekin angelu zuzenak eratuz
horretan emandako puntu batetik.

Izan bedi erreferentzia-planoa emandako planoa, eta A horretako puntua.
Bada, A puntutik lerro zuzen bat altxatu behar da erreferentzia-planoarekin

angelu zuzenak eratuz.
Kontuan izan bedi edozein B puntu jaso, eta marraz bedi B puntutik

erreferentzia-planoaren perpendikularra den BC [XI, 11], eta marraz bedi A pun-
tutik BCren paraleloa den AD [I, 31].
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Bada, AD, CB bi zuzen paraleloak direnez, eta
horietako batek, BCk, angelu zuzenak eratzen
dituenez erreferentzia-planoarekin, orduan gai-
nerako ADk ere angelu zuzenak eratzen ditu
erreferentzia-planoarekin [XI, 8].

Ondorioz, AD altxatu da angelu zuzenak era-
tuz emandako planoarekin horretako A puntutik.

Q. E. F.

13. PROPOSIZIOA

Puntu beretik ezin izango dira altxatu alde berean plano berarekin angelu
zuzenak eratzen dituzten bi zuzen.

Bada, ahal balitz, altxa bitez, alde berean, AB, AC bi zuzenak angelu zuzenak
eratuz erreferentzia-planoarekin A puntu beretik, eta marraz bedi BA, AC zuzene-
tan zehar pasatzen den planoa; orduan, zuzen bat sortuko du sekzio gisa
erreferentzia-planoan A puntuan zehar [XI, 3].

Sor beza DAE; orduan, AB, AC, DAE zuzenak
plano batean daude. Eta, CAk angelu zuzenak
eratzen dituenez erreferentzia-planoarekin,
angelu zuzenak eratuko ditu bera ukitzen duten
eta erreferentzia-planoan dauden zuzen guztie-
kin [XI, 3. def.]. Baina DAEk ukitu egiten du eta
erreferentzia-planoan dago; beraz, CAE angelua
zuzena da.

Arrazoi beragatik, BAE angelua ere zuzena da; beraz, CAE angelua BAE ange-
luaren berdina da. Eta plano batean daude; baina hori ezinezkoa da.

Ondorioz, puntu beretik ez dira altxatuko alde berean plano berarekin
angelu zuzenak eratzen dituzten bi zuzen.

Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Zuzen berak angelu zuzenak eratzen baditu planoekin, plano horiek parale-
loak izango dira.

Era bitza, bada, edozein AB zuzenek angelu zuzenak CD, EF planoetako bakoi-
tzarekin.

Nik diot ezen planoak paraleloak direla.
Bada, ez badira, luzatzean elkarrekin topo egingo dute. Elkarrekin topo egin

bezate; orduan, zuzen bat sortuko dute sekzio komun gisa [XI, 3].
Sor bezate GH; eta har bedi zoriz K puntua GHn, eta marraz bitez AK, BK.
Eta, ABk angelu zuzenak eratzen dituenez EF planoarekin, ABk angelu zuze-

nak eratzen ditu EF plano luzatuan dagoen BK zuzenarekin, [XI, 3. def.]; beraz,
ABK angelua zuzena da.
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Arrazoi beragatik, BAK angelua ere zuzena da. Orduan, ABK triangeluaren ABK,
BAK bi angeluak bi angelu zuzenen berdinak dira; baina hori ezinezkoa da
[I, 17].

Beraz, CD, EF planoek, luzaturik, ez dute elkarrekin topo egingo; hortaz, CD,
EF planoak paraleloak dira [XI, 8. def.].

Ondorioz, zuzen berak angelu zuzenak eratzen baditu planoekin, plano
horiek paraleloak dira.

Q. E. D.

15. PROPOSIZIOA

Elkar ukitzen duten bi zuzen elkar ukitzen duten bi zuzenen paraleloak
badira, plano berean egon gabe, horietan zehar pasatzen diren planoak parale-
loak dira.

Bada, izan bitez elkar ukitzen duten AB, BC bi zuzenak elkar ukitzen duten
DE, EF bi zuzenen paraleloak, baina plano berean egon gabe.

Nik diot ezen AB, BC, DE, EF zuzenetan326 zehar pasatzen diren planoak, luza-
turik, ez dutela elkarrekin topo egingo.

Marraz bedi, bada, B puntutik DE, EF

zuzenetan zehar pasatzen den planoaren
perpendikularra den BG zuzena [XI, 11];
eta topo egin beza planoarekin G pun-
tuan; marraz bedi Gtik EDren paraleloa
den GH, eta EFren paraleloa den GK [I, 31].

Eta, BGk angelu zuzenak eratzen
dituenez DE, EF zuzenetan zehar pasatzen
den planoarekin, angelu zuzenak eratuko
ditu bera ukitzen duten eta DE, EF zuze-
netan zehar pasatzen den planoan dau-
den zuzen guztiekin [XI, 3. def.]. Baina
GH, GK zuzenetako bakoitzak ukitu egiten
du eta DE, EF zuzenetan zehar pasatzen
den planoan dago; beraz, BGH, BGK angeluetako bakoitza zuzena da.
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Eta, BA GHren paraleloa denez [XI, 9], GBA, BGH angeluak bi angelu zuzenen
berdinak dira [I, 29]. Baina BGH angelua zuzena da; orduan, GBA angelua ere
zuzena da; beraz, GBk angelu zuzenak eratzen ditu BArekin.

Arrazoi beragatik, GBk ere angelu zuzenak eratzen ditu BCrekin.
Bada, GB zuzena altxatu denez elkar ebakitzen duten BA, BC bi zuzenekin

angelu zuzenak eratuz, orduan GBk ere eratzen ditu angelu zuzenak BA, BC zuze-
netan zehar pasatzen den planoarekin [XI, 4].

Baina, zuzen berak angelu zuzenak eratzen baditu planoekin, planoak para-
leloak dira [XI, 14]; beraz, AB, BC zuzenetan zehar pasatzen den planoa DE, EF

zuzenetan zehar pasatzen den planoaren paraleloa da.
Ondorioz, elkar ukitzen duten bi zuzen elkar ukitzen duten bi zuzenen para-

leloak badira, plano berean egon gabe, horietan zehar pasatzen diren planoak
paraleloak dira.

Q. E. D.

16. PROPOSIZIOA

Bi plano paralelo plano batek ebakiak badira, beren sekzio komunak parale-
loak dira.

Izan bitez, bada, AB, CD bi plano paraleloak EFGH planoak ebakiak, eta izan
bitez horien sekzio komunak EF, GH.

Nik diot ezen EF GHren paraleloa dela.
Bada, ez bada, EF, GH zuzenek, luzatzen badira, elkarrekin topo egingo dute

F, H puntuen noranzkoan edo E, G puntuen noranzkoan.

Luza bitez F, H puntuen noranzkoan, eta elkarrekin topo egin bezate, lehen-
dabizi, K puntuan.

Baina, EFK zuzena AB planoan dagoenez, EFKren puntu guztiak AB planoan
daude [XI, 1]. Baina K puntua EFK zuzenaren puntuetako bat da; beraz, K puntua
AB planoan dago. Arrazoi beragatik, orduan, K puntua CD planoan ere badago;
hortaz, AB, CD planoek, luzatzen badira, elkarrekin topo egingo dute.

Baina ez dute elkarrekin topo egiten, paraleloak direla suposatu delako;
orduan, EF, GH zuzenek ez dute elkarrekin topo egingo F, H puntuen noranzkoan
luzatzen badira.

Antzeko eran frogatuko genuke EF, GH zuzenek ez dutela elkarrekin topo
egingo E, G puntuen noranzkoan luzatzen badira ere.
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Baina bi noranzkoetako batean ere elkarrekin topo egiten ez duten zuzenak
paraleloak dira [I, 23. def.]. Beraz, EF GHren paraleloa da.

Ondorioz, bi plano paralelo plano batek ebakiak badira, beren sekzio komu-
nak paraleloak dira.

Q. E. D.

17. PROPOSIZIOA

Bi zuzen plano paraleloek ebakiak badira, arrazoi beretan izango dira eba-
kiak.

Izan bitez, bada, AB, CD bi zuzenak GH, KL, MN plano paraleloek ebakiak A, E,
B, C, F, D puntuetan.

Nik diot ezen AE zuzena EB

zuzenarekiko den bezalakoa dela
CF FDrekiko.

Marraz bitez, bada, AC, BD,
AD, topo egin beza ADk KL planoa-
rekin O puntuan, eta marraz bitez
EO, OF.

Eta, KL, MN bi plano paraleloak
EBDO planoak ebakiak direnez,
beren EO, BD sekzio komunak
paraleloak dira [XI, 16]. Arrazoi
beragatik, GH, KL bi plano parale-
loak AOFC planoak ebakiak dire-
nez, beren AC, OF sekzio komunak
paraleloak dira [XI, 16].

Eta, BDren, ABD triangeluaren
aldeetako baten, paraleloa den EO

zuzena marraztu denez, orduan, proportzioan, AE EBrekiko nolako, halako da AO

ODrekiko [VI, 2]. Eta berriz, ACren, ADC triangeluaren aldeetako baten, paraleloa
den OF zuzena marraztu denez, orduan, proportzioan, AO ODrekiko nolako,
halako da CF FDrekiko [VI, 2].

Baina frogatu da, halaber, AO ODrekiko den bezalakoa dela AE EBrekiko;
beraz, AE EBrekiko nolako, halako da CF FDrekiko [V, 11].

Ondorioz, bi zuzen plano paraleloek ebakiak badira, arrazoi beretan izango
dira ebakiak.

Q. E. D.

18. PROPOSIZIOA

Zuzen batek edozein planorekin angelu zuzenak eratzen baditu, hartan
zehar pasatzen diren plano guztiek ere angelu zuzenak eratuko dituzte plano
berarekin.
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Bada, era bitza edozein AB zuzenek angelu zuzenak erreferentzia-
-planoarekin.

Nik diot ezen AB zuzenean zehar pasatzen diren plano guztiek ere angelu
zuzenak eratzen dituztela erreferentzia-planoarekin.

Marraz bedi, bada, DE planoa AB

zuzenean zehar, eta izan bedi CE zuzena
DE planoaren eta erreferentzia-planoaren
sekzio komuna; har bedi zoriz F puntua
CE zuzenean, eta marraz bedi F puntutik
FG, DE planoan, angelu zuzenak eratuz
CErekin [I, 11].

Baina, AB erreferentzia-planoarekiko
ortogonala denez, ABk angelu zuzenak
eratzen ditu bera ukitzen duten eta erreferentzia-planoan dauden zuzen guztie-
kin [XI, 3. def.]; hortaz, CErekin ere eratzen ditu angelu zuzenak; beraz, ABF ange-
lua zuzena da.

Baina GFB angelua ere zuzena da; beraz, AB FGren paraleloa da [I, 28]. Baina
ABk angelu zuzenak eratzen ditu erreferentzia-planoarekin; orduan, FGk ere
angelu zuzenak eratzen ditu erreferentzia-planoarekin [XI, 8].

Baina, plano bat ortogonala da plano batekiko, planoetako batean planoen
sekzio komunarekin angelu zuzenak eratuz marraztutako zuzenek angelu zuze-
nak eratzen dituztenean gainerako planoarekin [XI, 4. def.]. Eta frogatu da FG

zuzenak, DE planoetako batean planoen CE sekzio komunarekin angelu zuzenak
eratuz marraztutakoak, angelu zuzenak eratzen dituela erreferentzia-
-planoarekin; hortaz, DE planoak angelu zuzenak eratzen ditu erreferentzia-
-planoarekin.

Antzeko eran frogatuko genuke AB zuzenean zehar pasatzen diren plano guz-
tiek angelu zuzenak eratzen dituztela erreferentzia-planoarekin.

Ondorioz, zuzen batek edozein planorekin angelu zuzenak eratzen baditu,
hartan zehar pasatzen diren plano guztiek ere angelu zuzenak eratuko dituzte
plano berarekin.

Q. E. D.

19. PROPOSIZIOA

Elkar ebakitzen duten bi planok plano batekin angelu zuzenak eratzen badi-
tuzte, beren sekzio komunak ere angelu zuzenak eratuko ditu plano berarekin.

Bada, era bitzate AB, BC bi planoek angelu zuzenak erreferentzia-
-planoarekin, eta izan bedi BD beren sekzio komuna.

Nik diot ezen BDk angelu zuzenak eratzen dituela erreferentzia-planoarekin.
Bada, suposa dezagun ezetz, eta marraz bedi DE zuzena AB planoan angelu

zuzenak eratuz ADrekin D puntutik, eta DF zuzena BC planoan angelu zuzenak
eratuz CDrekin.

Eta, AB planoa erreferentzia-planoarekiko ortogonala denez, eta DE zuzena AB

planoan marraztu denez beren sekzio komunarekin, ADrekin, angelu zuzenak
eratuz, orduan DE ortogonala da erreferentzia-planoarekiko [XI, 4. def.].
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Antzeko eran frogatuko genuke DF ere
ortogonala dela erreferentzia-
-planoarekiko.

Orduan, D puntu beretik alde berean
erreferentzia-planoarekin angelu zuze-
nak eratzen dituzten bi zuzen altxatu
dira; baina hori ezinezkoa da [XI, 13].

Beraz, ez da beste zuzen bat altxa-
tuko erreferentzia-planoarekin angelu
zuzenak eratuz D puntutik, AB, BC pla-
noen DB sekzio komuna izan ezik.

Ondorioz, elkar ebakitzen duten bi planok plano batekin angelu zuzenak
eratzen badituzte, beren sekzio komunak ere angelu zuzenak eratuko ditu plano
berarekin.

Q. E. D.

20. PROPOSIZIOA

Angelu solido bat hiru angelu lauk eratutakoa bada, edozein bi batera har-
turik, edonola, gainerakoa baino handiagoak dira.

Izan bedi Ari dagokion angelu solidoa BAC, CAD, DAB hiru angelu lauek eratu-
takoa.

Nik diot ezen BAC, CAD, DAB angeluetako edozein bi batera harturik, edonola,
gainerakoa baino handiagoak direla.

Bada, BAC, CAD, DAB angeluak elkarren berdinak badira, argi dago edozein bi
gainerakoa baino handiagoak direla.

Baina, ez badira, izan bedi BAC han-
diagoa, eta eraiki bedi BAE angelua, BAC

zuzenetan zehar pasatzen den planoan,
DAB angeluaren berdina, AB zuzenaren
gainean eta horren A puntuan; egin bedi
AE ADren berdina, eta ebaki bitza BEC

zuzenak, E puntutik marraztutakoak, AB,
AC zuzenak B, C puntuetan, eta marraz
bitez DB, DC.

Baina, DA AEren berdina denez, eta AB komuna denez, orduan bi alde bi alde-
ren berdinak dira; eta DAB angelua BAE angeluaren berdina da; orduan, DB oina-
rria BE oinarriaren berdina da [I, 4].

Eta, BD, DC bi aldeak BC baino handiagoak direnez [I, 20], eta horietako DB

BEren berdina dela frogatu denez, orduan gainerako DC gainerako EC baino han-
diagoa da.

Baina, DA AEren berdina denez, eta AC komuna denez, eta DC oinarria EC oina-
rria baino handiagoa denez, orduan DAC angelua EAC angelua baino handiagoa
da [I, 25].

Baina frogatu da DAB angelua BAE angeluaren berdina dela; beraz, DAB, DAC

angeluak BAC angelua baino handiagoak dira.
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Antzeko eran frogatuko genuke gainerakoak ere batera harturik binaka gai-
nerakoa baino handiagoak direla.

Ondorioz, angelu solido bat hiru angelu lauk eratutakoa bada, edozein bi
batera harturik, edonola, gainerakoa baino handiagoak dira.

Q. E. D.

21. PROPOSIZIOA

Angelu solido oro lau angelu zuzen baino txikiagoak diren angelu lauek era-
tutakoa da.

Izan bedi Ari dagokion angelu solidoa BAC, CAD, DAB angelu lauek eratutakoa.
Nik diot ezen BAC, CAD, DAB angeluak lau angelu zuzen baino txikiagoak

direla.
Har bitez, bada, zoriz B, C, D puntuak AB, AC, AD zuzenetan, hurrenez hurren,

eta marraz bitez BC, CD, DB.
Eta, Bri dagokion angelu solidoa CBA, ABD, CBD hiru angelu lauek eratua

denez, edozein bi gainerakoa baino handiagoak dira [XI, 20]; beraz, CBA, ABD

angeluak CBD angelua baino handiagoak dira.
Arrazoi beragatik, BCA, ACD angeluak

ere BCD angelua baino handiagoak dira,
eta CDA, ADB angeluak CDB angelua baino
handiagoak dira; orduan, CBA, ABD, BCA,
ACD, CDA, ADB sei angeluak CBD, BCD, CDB

hiru angeluak baino handiagoak dira.
Baina CBD, BDC, BCD hiru angeluak bi

angelu zuzenen berdinak dira [I, 32];
beraz, CBA, ABD, BCA, ACD, CDA, ADB sei
angeluak bi angelu zuzen baino handia-
goak dira.

Eta, ABC, ACD, ADB triangeluetako bakoitzaren hiru angeluak bi angelu zuze-
nen berdinak direnez, hiru triangeluen CBA, ACB, BAC, ACD, CDA, CAD, ADB, DBA,
BAD bederatzi angeluak sei angelu zuzenen berdinak dira; eta horietako ABC, BCA,
ACD, CDA, ADB, DBA sei angeluak bi angelu zuzen baino handiagoak dira; hortaz,
angelu solidoa eratzen duten gainerako BAC, CAD, DAB hiru angeluak lau angelu
zuzen baino txikiagoak dira.

Ondorioz, angelu solido oro lau angelu zuzen baino txikiagoak diren angelu
lauek eratutakoa da.

Q. E. D.327
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22. PROPOSIZIOA

Hiru angelu lau badaude, horietako bi batera harturik, edonola, gainerakoa
baino handiagoak izanik, eta zuzen berdinek eratutakoak badira, triangelu bat
eraiki daiteke zuzen berdinen muturrak lotzen dituzten zuzenetatik.

Izan bitez ABC, DEF, GHK hiru angelu lau, horietako bi batera harturik, edo-
nola, gainerakoa baino handiagoak izanik, hots, ABC, DEF angeluak GHK angelua
baino handiagoak, DEF, GHK angeluak ABC angelua baino handiagoak eta, gai-
nera, GHK, ABC angeluak DEF angelua baino handiagoak; eta izan bitez berdinak
AB, BC, DE, EF, GH, HK zuzenak, eta marraz bitez AC, DF, GK.

Nik diot ezen triangelu bat eraiki daitekeela AC, DF, GK zuzenen berdinak
diren zuzenetatik; hau da, AC, DF, GK zuzenetako edozein bi gainerakoa baino
handiagoak direla.

Bada, ABC, DEF, GHK angeluak elkarren berdinak badira, argi dago, AC, DF, GK

ere berdinak izaki, triangelu bat eraiki daitekeela AC, DF, GK zuzenen berdinak
diren zuzenetatik.

Baina, ez badira, izan bitez desberdinak, eta eraiki bedi KHL angelua, ABC

angeluaren berdina, HK zuzenean eta horren H puntuan; eta egin bedi HL zuzena
AB, BC, DE, EF, GH, HK zuzenetako baten berdina, eta marraz bitez KL, GL.

Baina, AB, BC bi aldeak KH, HL bi aldeen berdinak direnez, eta Bri dagokion
angelua KHL angeluaren berdina denez, orduan AC oinarria KL oinarriaren berdina
da [I, 4].

Eta, ABC, GHK angeluak DEF angelua baino handiagoak direnez, eta ABC ange-
lua KHL angeluaren berdina denez, orduan GHL angelua DEF angelua baino han-
diagoa da.

Eta, GH, HL bi aldeak DE, EF bi aldeen berdi-
nak direnez, eta GHL angelua DEF angelua baino
handiagoa denez, orduan GL oinarria DF oinarria
baino handiagoa da [I, 24].

Baina GK, KL zuzenak GL baino handiagoak
dira. Bada, GK, KL zuzenak DF baino askoz han-
diagoak dira. Baina KL ACren berdina da; beraz,
AC, GK gainerako DF baino handiagoak dira.
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Antzeko eran frogatuko genuke AC, DF ere GK baino handiagoak direla, eta,
gainera, DF, GK ere AC baino handiagoak direla.

Ondorioz, triangelu bat eraiki daiteke AC, DF, GK zuzenen berdinak diren
zuzenetatik.

Q. E. D.328

23. PROPOSIZIOA

Eraiki angelu solido bat hiru angelu lautatik, horietako bi batera harturik,
edonola, gainerakoa baino handiagoak izanik; orduan, beharrezkoa da hiru
angeluak lau angelu zuzen baino txikiagoak izatea.

Izan bitez ABC, DEF, GHK emandako hiru angelu lauak, horietako bi batera har-
turik, edonola, gainerakoa baino handiagoak izanik, eta, gainera, hirurak lau
angelu zuzen baino txikiagoak izanik.

Bada, angelu solido bat eraiki behar da ABC, DEF, GHK angeluen berdinak
diren angeluetatik.

Har bitez AB, BC, DE, EF, GH, HK zuzen berdinak, eta marraz bitez AC, DF, GK;
orduan, triangelu bat eraiki daiteke AC, DF, GK zuzenen berdinak diren zuzeneta-
tik [XI, 22].

Eraiki bedi eta izan bedi LMN, halako moldez non AC LMren berdina den, DF

MNren berdina eta, gainera, GK NLren berdina; eta zirkunskriba bedi LMN zirkulua
LMN triangeluaren inguruan, har bedi haren zentroa eta izan bedi O; eta marraz
bitez LO, MO, NO.

Nik diot ezen AB zuzena LO baino handiagoa dela.
Bada, ez bada, edo AB LOren berdina da edo txikiagoa da.
Lehendabizi, izan bedi berdina. Eta, AB LOren berdina denez, eta AB BCren

berdina denez, eta OL OMren berdina, orduan AB, BC bi aldeak LO, OM bi aldeen
berdinak dira, hurrenez hurren; eta suposatu da AC oinarria LM oinarriaren ber-
dina dela; beraz, ABC angelua LOM angeluaren berdina da [I, 8].

Arrazoi beragatik, DEF angelua MON angeluaren berdina da, eta, gainera, GHK

angelua NOL angeluaren berdina da; beraz, ABC, DEF, GHK hiru angeluak LOM,
MON, NOL hiru angeluen berdinak dira. Baina LOM, MON, NOL hiru angeluak lau
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angelu zuzenen berdinak dira; orduan, ABC,
DEF, GHK hiru angeluak lau angelu zuzenen
berdinak dira.

Baina suposatu da lau angelu zuzen
baino txikiagoak direla; eta hori absurdoa
da. Beraz, AB ez da LOren berdina.

Nik diot, gainera, ezen AB LO baino txi-
kiagoa ere ez dela.

Bada, ahal balitz, izan bedi horrela, eta
egin bedi OP ABren berdina, OQ BCren ber-
dina, eta marraz bedi PQ.

Baina, AB BCren berdina denez, OP OQren berdina da; hortaz, gainerako LP

QMren berdina da. Orduan, LM PQren paraleloa da [VI, 2], eta LMO, PQO elkarren
angeluberdinak dira [I, 29]; beraz, OL LMrekiko nolako, halako da OP PQrekiko
[VI, 4]; eta, txandaketaz, LO OPrekiko nolako, halako da LM PQrekiko [V, 16].

Baina LO OP baino handiagoa da; orduan, LM PQ baino handiagoa da. Baina
LM ACren berdina egin da; beraz, AC ere PQ baino handiagoa da.

Bada, AB, BC bi aldeak PO, OQ bi aldeen berdinak direnez, eta AC oinarria PQ

oinarria baino handiagoa denez, orduan ABC angelua POQ angelua baino han-
diagoa da [I, 25].

Antzeko eran frogatuko genuke DEF angelua ere MON angelua baino handia-
goa dela, eta GHK angelua NOL angelua baino handiagoa.

Hortaz, ABC, DEF, GHK hiru angeluak LOM, MON, NOL hiru angeluak baino han-
diagoak dira. Baina suposatu da ABC, DEF, GHK angeluak lau angelu zuzen baino
txikiagoak direla; orduan, LOM, MON, NOL angeluak lau angelu zuzen baino askoz
txikiagoak dira. Baina berdinak ere; eta hori absurdoa da. Beraz, AB ez da LO

baino txikiagoa.
Baina frogatu da berdina ere ez dela; hortaz, AB LO baino handiagoa da.
Altxa bedi O puntutik OR zuzena LMN zirkuluaren planoarekin angelu zuze-

nak eratuz [XI, 12], eta izan bedi ORren karratua ABren karratuak LOren karratuari
kentzen dion azaleraren berdina [lema]; eta marraz bitez RL, RM, RN.

Baina, ROk angelu zuzenak eratzen dituenez LMN zirkuluaren planoarekin,
ROk angelu zuzenak eratzen ditu LO, MO, NO zuzenetako bakoitzarekin ere. Eta,
LO OMren berdina denez, eta OR komuna denez eta angelu zuzenak eratzen
dituenez, orduan RL oinarria RM oinarriaren berdina da [I, 4].

Arrazoi beragatik, RN RL, RM zuzenetako bakoitzaren berdina da; orduan, RL,
RM, RN hiru zuzenak elkarren berdinak dira.

Eta suposatu denez, ABren karratua LOren karratua baino handiagoa izanik
azalera batean, azalera horren berdina dela ORren karratua, orduan ABren karra-
tua LO, OR zuzenen karratuen berdina da. Baina LRren karratua LO, OR zuzenen
karratuen berdina da, LOR angelua zuzena delako [I, 47]; orduan, ABren karratua
RLren karratuaren berdina da; beraz, AB RLren berdina da.

Baina BC, DE, EF, GH, HK zuzenetako bakoitza ABren berdina da, eta RM, RN

zuzenetako bakoitza RLren berdina da; orduan, AB, BC, DE, EF, GH, HK zuzenetako
bakoitza RL, RM, RN zuzenetako bakoitzaren berdina da.
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Baina, LR, RM bi aldeak AB, BC bi aldeen berdinak direnez, eta LM oinarria AC

oinarriaren berdina dela suposatu denez, orduan LRM angelua ABC angeluaren
berdina da [I, 8].

Arrazoi beragatik, MRN angelua DEF angeluaren berdina da, eta LRN angelua
GHK angeluaren berdina.

Ondorioz, emandako ABC, DEF, GHK hiru angeluen berdinak diren LRM, MRN,
LRN hiru angelu lauetatik Rri dagokion angelu solidoa eraiki da, LRM, MRN, LRN

angeluek eratua.
Q. E. F.329

LEMA

Frogatuko genuke, jarraian bezala, nola har daitekeen ORren karratua ABren
karratuak LOren karratuari kentzen dion azaleraren berdina izan dadin.

Jar bitez AB, LO zuzenak, eta izan bedi AB handiena; eta egin bedi ABC zir-
kuluerdia horren gainean, eta egoki bedi LO zuzenaren berdina den AC zuzena
ABC zirkuluerdian, AB diametroa baino handiagoa ez izanik [IV, 1]; eta marraz
bedi CB.

Bada, ACB angelu bat denez ACB zirkuluer-
dian, ACB angelua zuzena da [III, 31]. Beraz,
ABren karratua AC, CB zuzenen karratuen berdina
da [I, 47].

Hortaz, ABren karratua ACren karratua baino
handiagoa da CBren karratuan. Baina AC LOren
berdina da. Beraz, ABren karratua LOren karratua baino handiagoa da CBren
karratuan.

Bada, OR zuzena BCren berdina hartzen badugu, ABren karratua LOren karra-
tua baino handiagoa da ORren karratuan.

Q. E. F.

24. PROPOSIZIOA

Solido bat plano paraleloek eratutakoa bada, horren aurkako planoak berdi-
nak eta paralelogramoak dira.

Izan bedi CDHG solidoa AC, GF, AH, DF, BF, AE plano paraleloek eratutakoa.
Nik diot ezen horren aurkako planoak berdinak eta paralelogramoak direla.
Bada, BG, CE bi plano paraleloak AC planoak ebakiak direnez, beren sekzio

komunak paraleloak dira [XI, 16]. Orduan, AB DCren paraleloa da. BF, AE bi plano
paraleloak, berriz, AC planoak ebakiak direnez, beren sekzio komunak parale-
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329 Euklidesek kasu bat bakarrik frogatu du, zirkuluaren O zentroa LMN triangeluaren
barruan dagoen kasua hain zuzen. Grezierazko testuan beste bi kasuen frogabideak ager-
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direla Euklidesenak, interpolazioak baizik. Are gehiago, hiru kasuak bereizteko erabiltzen
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loak dira [XI, 16]. Orduan, BC ADren para-
leloa da.

Baina frogatu da AB DCren paraleloa
dela; beraz, AC paralelogramo bat da.
Antzeko eran frogatuko genuke DF, FG,
GB, BF, AE planoetako bakoitza paralelo-
gramo bat dela.

Marraz bitez AH, DF.
Eta, AB DCren paraleloa denez, eta BH CFrena, orduan elkar ukitzen duten AB,

BH bi zuzenak elkar ukitzen duten DC, CF bi zuzenen paraleloak dira, plano
berean egon gabe; beraz, angelu berdinak eratuko dituzte [XI, 10]; hortaz, ABH

angelua DCF angeluaren berdina da.
Eta, AB, BH bi aldeak DC, CF bi aldeen berdinak direnez [I, 34], eta ABH ange-

lua DCF angeluaren berdina denez, orduan AH oinarria DF oinarriaren berdina da,
eta ABH triangelua DCF triangeluaren berdina da [I, 4].

Baina BG paralelogramoa ABH triangeluaren bikoitza da eta CE paralelogra-
moa DCF triangeluaren bikoitza da [I, 34]; beraz, BG paralelogramoa CE paralelo-
gramoaren berdina da.

Antzeko eran frogatuko genuke AC ere GFren berdina dela, eta AE BFren ber-
dina.

Ondorioz, solido bat plano paraleloek eratutakoa bada, horren aurkako pla-
noak berdinak eta paralelogramoak dira.

Q. E. D.330

25. PROPOSIZIOA

Solido paralelepipedo331 bat aurkako planoen paraleloa den plano batek
ebakia bada, oinarria oinarriarekiko nolako, halako izango da solidoa solidoare-
kiko.

Izan bedi, bada, ABCD solido paralelepipedoa RA, DH aurkako planoen para-
leloa den FG planoak ebakia.

Nik diot ezen AEFV oinarria EHCF oinarriarekiko den bezalakoa dela ABFU soli-
doa EGCD solidoarekiko.

Bada, luza bedi AH alde bakoitzetik, eta egin bitez AEren berdinak diren AK,
KL, zuzenen edozein kopuru, eta EHren berdinak diren HM, MN, zuzenen edozein
kopuru; eta osa bitez LP, KV, HW, MS paralelogramoak eta LQ, KR, DM, MT solidoak.
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330 Heibergek ohartu du proposizio honen enuntziatua ez dela egokia, frogabidea sei
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Baina, LK, KA, AE zuzenak elkarren berdinak direnez, LP, KV, AF paralelogra-
moak ere elkarren berdinak dira, KO, KB, AG elkarren berdinak dira eta, gainera,
LX, KQ, AR elkarren berdinak dira, aurkakoak direlako [XI, 24].

Arrazoi beragatik, EC, HW, MS paralelogramoak ere elkarren berdinak dira, HG,
HI, IN ere elkarren berdinak dira eta, gainera, DH, MY, NT elkarren berdinak dira.

Orduan, LQ, KR, AU solidoetan, hiru plano hiru planoren berdinak dira. Eta
hiru planoak hiru aurkakoen berdinak dira; beraz, LQ, KR, AU hiru solidoak 
elkarren berdinak dira.

Arrazoi beragatik, ED, DM, MT hiru solidoak elkarren berdinak dira.
Bada, zenbat aldiz den LF oinarria AF oinarriaren multiplo, hainbat aldiz da

LU solidoa AU solidoaren multiplo. Arrazoi beragatik, zenbat aldiz den NF oina-
rria FH oinarriaren multiplo, hainbat aldiz da NU solidoa HU solidoaren multiplo.

Eta, LF oinarria NF oinarriaren berdina bada, LU solidoa NU solidoaren berdina
da; LF oinarriak NF oinarria gainditzen badu, LU solidoak NU solidoa gainditzen
du; eta, bat txikiagoa bada, bestea txikiagoa da.

Hortaz, lau magnitude egonik –hots, AF, FH bi oinarriak eta AU, UH bi soli-
doak–, LF oinarria eta LU solidoa hartu dira AF oinarriaren eta AU solidoaren eki-
multiplotzat, eta NF oinarria eta NU solidoa HF oinarriaren eta HU solidoaren eki-
multiplotzat, eta frogatu da, LF oinarriak FN oinarria gainditzen badu, LU solidoak
ere NU solidoa gainditzen duela, eta, berdina bada, berdina dela, eta, txikiagoa
bada, txikiagoa dela.

Ondorioz, AF oinarria FH oinarriarekiko nolako, halako da AU solidoa UH soli-
doarekiko [V, 5. def.].

Q. E. D.332

26. PROPOSIZIOA

Eraiki emandako angelu solido baten berdina den angelu solido bat, eman-
dako zuzen baten gainean eta horren puntu batean.
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Izan bedi AB emandako zuzena, eta A horretan emandako puntua, eta izan
bedi Dri dagokion angelua emandako angelu solidoa, EDC, EDF, FDC angelu lauek
eratua.

Bada, Dri dagokion angelu solidoaren berdina den angelu solidoa eraiki
behar da AB zuzenaren gainean eta horren A puntuan.

Har bedi zoriz F puntu bat DF

zuzenean, marraz bedi F puntutik
ED, DC zuzenetatik pasatzen den
planoaren perpendikularra den FG

zuzena [XI, 11], eta topo egin
beza planoarekin G puntuan, eta
marraz bedi DG; eta eraiki bedi
BAL angelua EDC angeluaren ber-
dina, AB zuzenaren gainean eta
horren A puntuan, eta BAK angelua
EDG angeluaren berdina [I, 23];
egin bedi AK DGren berdina, eta altxa bedi K puntutik KH zuzena BALtik pasatzen
den planoarekin angelu zuzenak eratuz [XI, 12]; egin bedi KH GFren berdina, eta
marraz bedi HA.

Nik diot ezen Ari dagokion angelu solidoa, BAL, BAH, HAL angeluek eratua, Dri
dagokion angelu solidoaren berdina dela, EDC, EDF, FDC angeluek eratua.

Bada, har bitez AB, DE zuzen berdinak, eta marraz bitez HB, KB, FE, GE.
Eta, FG erreferentzia-planoarekiko ortogonala denez, angelu zuzenak eratuko

ditu bera ukitzen duten eta erreferentzia-planoan dauden zuzen guztiekin [XI, 3.
def.]; beraz, FGD, FGE angeluetako bakoitza zuzena da. Arrazoi beragatik, HKA,
HKB angeluetako bakoitza ere zuzena da.

Eta, KA, AB bi aldeak GD, DE bi aldeen berdinak direnez, hurrenez hurren, eta
angelu berdinak eratzen dituztenez, orduan KB oinarria GE oinarriaren berdina da
[I, 4]. Baina KH GFren berdina da, eta angelu zuzenak eratzen dituzte; orduan, HB

ere FEren berdina da [I, 4]. AK, KH bi aldeak, berriz, DG, GF bi aldeen berdinak
direnez, eta angelu zuzenak eratzen dituztenez, orduan AH oinarria FD oinarria-
ren berdina da [I, 4]. Baina AB ere DEren berdina da; orduan, HA, AB bi aldeak DF,
DE bi aldeen berdinak dira. Eta HB oinarria FE oinarriaren berdina da; beraz, BAH

angelua EDF angeluaren berdina da [I, 8].
Arrazoi beragatik, HAL angelua ere FDC angeluaren berdina da. Eta BAL ange-

lua ere EDC angeluaren berdina da.
Ondorioz, emandako Dri dagokion angelu solidoaren berdina den angelu

solido bat eraiki da, AB zuzenaren gainean eta horren A puntuan.
Q. E. F.

27. PROPOSIZIOA

Emandako zuzen baten gainean, marraztu solido paralelepipedo bat, eman-
dako solido paralelepipedo baten antzekoa dena eta antzeko eran kokatuta
dagoena.

Izan bedi AB emandako zuzena, eta emandako CD solido paralelepipedoa.
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Bada, emandako AB zuzenaren gainean, solido paralelepipedo bat marraztu
behar da, emandako CD solido paralelepipedoaren antzekoa dena eta antzeko
eran kokatuta dagoena.

Eraiki bedi, bada, AB zuze-
nean eta horren A puntuan, BAH,
HAK, KAB angeluek eratutako
angelu solido bat, Cri dagokion
angelu solidoaren berdina, eta
BAH angelua ECF angeluaren ber-
dina izateko moduan, BAK ange-
lua ECG angeluaren berdina, eta
KAH angelua GCF angeluaren ber-
dina; eta hala egin bedi BA AKre-
kiko izan dadin EC CGrekiko den
bezalakoa, eta KA AHrekiko izan dadin GC CFrekiko den bezalakoa [VI, 12]. Beraz,
berdintasunez, EC CFrekiko nolako, halako da BA AHrekiko [V, 22]. Osa bitez HB

paralelogramoa eta AL solidoa.
Eta, EC CGrekiko den bezalakoa denez BA AKrekiko, eta ECG, BAK angelu ber-

dinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak direnez, orduan GE paralelogra-
moa KB paralelogramoaren antzekoa da.

Arrazoi beragatik, KH paralelogramoa GF paralelogramoaren antzekoa da, eta
FE HBren antzekoa; beraz, CD solidoaren hiru paralelogramoak AL solidoaren hiru
paralelogramoen antzekoak dira.

Baina lehenengo hirurak hiru aurkakoen berdinak eta antzekoak dira, eta
beste hirurak ere aurreko hiruen berdinak eta antzekoak dira; beraz, CD solido
osoa AL solido osoaren antzekoa da [XI, 9. def.].

Ondorioz, emandako AB zuzenaren gainean, AL solido paralelepipedoa
marraztu da, emandako CD solido paralelepipedoaren antzekoa dena eta
antzeko eran kokatuta dagoena.

Q. E. F.

28. PROPOSIZIOA

Solido paralelepipedo bat plano batek ebakia bada aurkako planoen diago-
nalen333 arabera, solidoa planoak erdibitua izango da.

Izan bedi, bada, AB solido paralelepipedoa CDEF planoak ebakia horren aur-
kako planoen CF, DE diagonalen arabera.

Nik diot ezen AB solidoa CDEF planoak erdibitua izango dela.
Bada, CGF triangelua CFB triangeluaren berdina denez [I, 34], eta ADE DEHren

berdina, eta CA paralelogramoa EB paralelogramoaren berdina denez, aurkakoak
direlako, eta GE CHren berdina, orduan CGF, ADE bi triangeluek eta GE, AC, CE hiru
paralelogramoek eratutako prisma ere CFB, DEH bi triangeluek eta CH, BE, CE hiru
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paralelogramoek eratutako prismaren berdina da; izan ere, kopuruan eta tamai-
nan berdinak diren planoek eratutakoak dira [XI, 10. def.].

Hortaz, AB solido osoa CDEF planoak erdibitua izan da.
Q. E. D.334

29. PROPOSIZIOA

Oinarri beraren gainean dauden eta altuera bera duten solido paralelepipe-
doak, zeinetan altxatutako ertzen335 muturrak zuzen beretan dauden, elkarren
berdinak dira.

Egon bitez CM, CN solido paralelepipedoak AB oinarri beraren gainean eta
izan bezate altuera bera, eta egon bitez AG, AF, LM, LN, CD, CE, BH, BK altxatutako
ertzen muturrak FN, DK zuzen beretan.

Nik diot ezen CM solidoa CN solidoaren berdina dela.
Bada, CH, CK irudietako bakoitza paralelogramo bat denez, CB zuzena DH, EK

zuzenetako bakoitzaren berdina da [I, 34]; hortaz, DH EKren berdina da.

EUKLIDES: ELEMENTUAK538

334 Simsonek ohartu du Euklidesek lehenago frogatu behar zukeela aurkako aurpegien
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Ken bekie biei EH; orduan, gainerako DE gainerako HKren berdina da. Hortaz,
DCE triangelua ere HBK triangeluaren berdina da [I, 8, 4], eta DG paralelogramoa
HN paralelogramoaren berdina [I, 36].

Arrazoi beragatik, AFG triangelua ere MLN triangeluaren berdina da.
Baina CF paralelogramoa ere BM paralelogramoaren berdina da, eta CG BNren

berdina, aurkakoak direlako; beraz, AFG, DCE bi triangeluek eta AD, DG, CG hiru
paralelogramoek eratutako prisma MLN, HBK bi triangeluek eta BM, HN, BN hiru
paralelogramoek eratutako prismaren berdina da.

Erants bekie biei oinarritzat AB paralelogramoa eta horren aurkakotzat GEHM

dituen solidoa; orduan, CM solido paralelepipedo osoa CN solido paralelepipedo
osoaren berdina da.

Ondorioz, oinarri beraren gainean dauden eta altuera bera duten solido
paralelepipedoak, zeinetan altxatutako ertzen muturrak zuzen beretan dauden,
elkarren berdinak dira.

Q. E. D.

30. PROPOSIZIOA

Oinarri beraren gainean dauden eta altuera bera duten solido paralelepipe-
doak, zeinetan altxatutako ertzen muturrak zuzen beretan ez dauden, elkarren
berdinak dira.

Egon bitez CM, CN solido paralelepipedoak AB oinarri beraren gainean eta
izan bezate altuera bera, eta ez bitez egon AF, AG, LM, LN, CD, CE, BH, BK altxatu-
tako ertzen muturrak zuzen beretan.

Nik diot ezen CM solidoa CN solidoaren berdina dela.
Luza bitez NK, DH eta elkarre-

kin topo egin bezate R puntuan,
eta, gainera, luza bitez FM, GE

zuzenak P, Q puntuetaraino; eta
marraz bitez AO, LP, CQ, BR.

Orduan, CM solidoa, oinarri-
tzat ACBL paralelogramoa eta
horren aurkakotzat FDHM dituena,
CP solidoaren berdina da, oinarri-
tzat ACBL paralelogramoa eta
horren aurkakotzat OQRP dituena,
zeren ACBL oinarri berean bai-
taude eta altuera bera baitute, eta
AF, AO, LM, LP, CD, CQ, BH, BR altxa-
tutako ertzen muturrak FP, DR

zuzen beretan baitaude [XI, 29].
Baina, CP solidoa, oinarritzat ACBL paralelogramoa eta horren aurkakotzat

OQRP dituena, CN solidoaren berdina da, oinarritzat ACBL paralelogramoa eta
horren aurkakotzat GEKN dituena; zeren, era berean, ACBL oinarri berean baitaude
eta altuera bera baitute, eta AG, AO, CE, CQ, LN, LP, BK, BR altxatutako ertzen mutu-
rrak GQ, NR zuzen beretan baitaude.
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Hortaz, CM solidoa ere CN solidoaren berdina da.
Ondorioz, oinarri beraren gainean dauden eta altuera bera duten solido

paralelepipedoak, zeinetan altxatutako ertzen muturrak zuzen beretan ez dau-
den, elkarren berdinak dira.

Q. E. D.

31. PROPOSIZIOA

Oinarri berdinen gainean dauden eta altuera bera duten solido paralelepipe-
doak elkarren berdinak dira.

Egon bitez AE, CF solido paralelepipedoak AB, CD oinarri berdinen gainean, eta
izan bezate altuera bera.

Nik diot ezen AE solidoa CF solidoaren berdina dela.
Era bitzate angelu zuzenak,

lehendabizi, HK, BE, AG, LM, PQ, DF,
CO, RS altxatutako ertzek AB, CD

oinarriekin; eta izan bedi RT

zuzen luzatua CRrekin lerro zuze-
nean; eta eraiki bedi TRU angelua,
ALB angeluaren berdina, RT zuze-
nean eta horren R puntuan [I, 23];
egin bedi RT ALren berdina, eta RU

LBren berdina, eta osa bitez RW

oinarria eta XU solidoa.
Bada, TR, RU bi zuzenak AL, LB

bi zuzenen berdinak direnez, eta
angelu berdinak eratzen dituzte-
nez, orduan RW paralelogramoa
HL paralelogramoaren berdina eta
antzekoa da. Eta, AL, berriz, RTren
berdina denez, eta LM RSren ber-
dina, eta angelu zuzenak eratzen
dituztenez, orduan RX paralelo-
gramoa AM paralelogramoaren berdina eta antzekoa da.

Arrazoi beragatik, LE ere SUren berdina eta antzekoa da; beraz, AE solidoaren
hiru paralelogramo XU solidoaren hiru paralelogramoren berdinak eta antzekoak
dira. Baina lehenengo hirurak hiru aurkakoen berdinak eta antzekoak dira, eta
beste hirurak ere aurreko hiruen berdinak eta antzekoak [XI, 24]; beraz, AE solido
paralelepipedo osoa XU solido paralelepipedo osoaren berdina da [XI, 10. def.].

Marraz bitez DR, WU, elkarrekin topo egin bezate Y puntuan, eta marraz bedi
T puntuan zehar DYren paraleloa den aTb, luza bedi PD araino eta osa bitez YX, RI

solidoak.
Orduan, XY solidoa, oinarritzat RX paralelogramoa eta horren aurkakotzat Yc

dituena, oinarritzat RX paralelogramoa eta horren aurkakotzat UV dituen XU soli-
doaren berdina da, biak RX oinarri beraren gainean daudelako eta altuera bera
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dutelako, eta horien RY, RU, Tb, TW, Se, Sd, Xc, XV altxatutako ertzen muturrak YW,
eV zuzen beren gainean daudelako [XI, 29].

Baina XU solidoa AE solidoaren berdina da; beraz, XY solidoa ere AE solidoa-
ren berdina da.

Baina, RUWT paralelogramoa YT paralelogramoaren berdina denez –RT oinarri
beraren gainean eta RT, YW paralelo beren artean daudelako [I, 35]–, eta RUWT,
aldiz, CDren berdina denez –ABren berdina ere delako–, orduan YT paralelogra-
moa ere CDren berdina da.

Baina DT beste paralelogramo bat da; beraz, CD oinarria DTrekiko nolako,
halako da YT DTrekiko [V, 7].

Baina, CI solido paralelepipedoa aurkako planoen paraleloa den RF planoak
ebakia izan denez, orduan, CD oinarria DT oinarriarekiko nolako, halako da CF

solidoa RI solidoarekiko [XI, 25].
Arrazoi beragatik, YI solido paralelepipedoa aurkako planoen paraleloa den

RX planoak ebakia izan denez, orduan, YT oinarria TD oinarriarekiko nolako,
halako da YX solidoa RI solidoarekiko [XI, 25].

Baina, CD oinarria DT oinarriarekiko nolako, halako da YT DTrekiko; orduan,
CF solidoa RI solidoarekiko nolako, halako da YX solidoa RI solidoarekiko [V, 11].
Beraz, CF, YX solidoetako bakoitzak arrazoi bera du RIrekin; bada, CF solidoa YX

solidoaren berdina da [V, 9]. Baina YX AEren berdina dela frogatu da; hortaz, AE

ere CFren berdina da.
Orain, ez bitzate era angelu zuzenak AG, HK, BE, LM, CN, PQ, DF, RS altxatutako

ertzek AB, CD oinarriekin.
Nik diot, beste behin, ezen AE solidoa CF solidoaren berdina dela.
Bada, marraz bitez KO, ET, GU, MV, QW, FX, NY, SI perpendikularrak K, E, G, M,

Q, F, N, S puntuetatik erreferentzia-planoraino, eta topo egin bezate planoarekin
O, T, U, V, W, X, Y, I puntuetan, eta marraz bitez OT, OU, UV, TV, WX, WY, YI, IX.

Orduan, KV solidoa QI solidoaren berdina da: KM, QS oinarri berdinen gainean
daudelako eta altuera bera dutelako, eta horien altxatutako ertzek angelu zuze-
nak eratzen dituztelako oinarriekin [proposizio honen lehenengo zatia].

Baina KV solidoa AE solidoaren berdina da, eta QI CFren berdina: oinarri bera-
ren gainean daudelako eta altuera bera dutelako, eta horien altxatutako ertzen
muturrak ez daudelako zuzen beren gainean [XI, 30]. Beraz, AE solidoa CF soli-
doaren berdina da.
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Ondorioz, oinarri berdinen gainean dauden eta altuera bera duten solido
paralelepipedoak elkarren berdinak dira.

Q. E. D.

32. PROPOSIZIOA

Altuera bera duten solido paralelepipedoak beren oinarriak bezalakoak dira
elkarrekiko.

Izan bezate altuera bera AB, CD solido paralelepipedoek.
Nik diot ezen AB, CD solido paralelepipedoak beren oinarriak bezalakoak

direla elkarrekiko, hau da, AE oinarria CF oinarriarekiko den bezalakoa dela AB

solidoa CD solidoarekiko.

Gainezar bekio, bada, FG zuzenari AEren berdina den FH paralelogramoa
[I, 45], eta osa bedi GK solido paralelepipedoa FH oinarritik eta CDren altuera
beretik.

Orduan, AB solidoa GK solidoaren berdina da, AE, FH oinarri berdinen gainean
daudelako eta altuera bera dutelako [XI, 31].

Eta, CK solido paralelepipedoa aurkako planoen paraleloa den DG planoak
ebakia izan denez, orduan, CF oinarria FH oinarriarekiko nolako, halako da CD

solidoa DH solidoarekiko [XI, 25].
Baina FH oinarria AE oinarriaren berdina da, eta GK solidoa AB solidoaren ber-

dina; beraz, AE oinarria CF oinarriarekiko nolako, halako da AB solidoa CD soli-
doarekiko.

Ondorioz, altuera bera duten solido paralelepipedoak beren oinarriak beza-
lakoak dira elkarrekiko.

Q. E. D.

33. PROPOSIZIOA

Solido paralelepipedo antzekoek alde korrespondenteen arrazoi hirukoiztua
dute elkarrekin.

Izan bitez AB, CD solido paralelepipedo antzekoak, eta izan bedi AE CFri dago-
kion aldea.

Nik diot ezen AB solidoak CD solidoarekin duela AEk CFrekin duenaren arra-
zoi hirukoiztua.
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Izan bitez EK, EL, EM zuzen luzatuak AE, GE, HE

zuzenekin lerro zuzenean; egin bedi EK CFren
berdina, EL FNren berdina, eta, gainera, EM FRren
berdina; eta osa bitez KL paralelogramoa eta KP

solidoa.
Baina, KE, EL bi aldeak CF, FN bi aldeen berdi-

nak direnez, eta KEL angelua CFN angeluaren ber-
dina denez –AEG angelua ere CFN angeluaren ber-
dina delako AB, CD solidoen antzekotasuna dela eta–, orduan KL paralelogramoa
CN paralelogramoaren berdina [eta antzekoa]336 da.

Arrazoi beragatik, KM paralelogramoa ere CRren berdina eta antzekoa da, eta,
gainera, EP DFren berdina eta antzekoa; beraz, KP solidoaren hiru paralelogramo
CD solidoaren hiru paralelogramoren berdinak eta antzekoak dira.

Baina lehenengo hirurak beren hiru aurkakoen berdinak eta antzekoak dira,
eta beste hirurak beren aurkakoenak [XI, 24]; beraz, KP solido osoa CD solido
osoaren berdina eta antzekoa da [XI, 10. def.].

Osa bedi GK paralelogramoa, eta osa bitez EO, LQ solidoak oinarritzat GK, KL

paralelogramoak hartuz eta ABren altuera berarekin.
Eta, AB, CD solidoen antzekotasuna dela eta AE CFrekiko den bezalakoa denez

EG FNrekiko, eta EH FRrekiko, eta bestalde CF EKren berdina denez, FN ELren ber-
dina denez, eta FR EMren berdina, orduan, AE EKrekiko nolako, halako da GE ELre-
kiko, baita HE EMrekiko ere.

Baina, AE EKrekiko nolako,
halako da AG GK paralelogramoa-
rekiko, eta bestalde, GE ELrekiko
nolako, halako da GK KLrekiko,
eta, HE EMrekiko nolako, halako
da QE KMrekiko [VI, 1]; beraz, AG

paralelogramoa GKrekiko nolako,
halako da ere GK KLrekiko, eta QE

KMrekiko.
Baina, AG GKrekiko nolako,

halako da AB solidoa EO solidoare-
kiko, eta, GK KLrekiko nolako,
halako da OE solidoa QL solidoa-
rekiko, eta, QE KMrekiko nolako,
halako da QL solidoa KP solidoare-
kiko [XI, 32]; beraz, AB solidoa EO

solidoarekiko nolako, halako da EO QLrekiko, baita QL KPrekiko ere.
Baina, lau magnitude proportzio jarraituan badaude, lehenengoak laugarre-

narekin du bigarrenarekin duenaren arrazoi hirukoiztua [V, 10. def.]; beraz, AB

solidoak KP solidoarekin du ABk EOrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.
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Baina, AB EOrekiko nolako, halako da AG paralelogramoa GKrekiko, eta AE

zuzena EK zuzenarekiko [VI, 1]; hortaz, AB solidoak KP solidoarekin du AEk EKre-
kin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Baina KP solidoa CD solidoaren berdina da, eta EK zuzena CFren berdina; hor-
taz, AB solidoak CD solidoarekin du haren AE aldeak dagokion CF aldearekin due-
naren arrazoi hirukoiztua.

Ondorioz, solido paralelepipedo antzekoek alde korrespondenteen arrazoi
hirukoiztua dute elkarrekin.

Q. E. D.

Porisma337

Hortik argi dago ezen lau zuzen proportzionalak badira, lehenengoa lauga-
rrenarekiko den bezalakoa izango dela lehenengotik eraikitako solido paralele-
pipedoa bigarrenaren gainean antzeko eran eraikitako solido paralelepipedo
antzekoarekiko; izan ere, lehenengoak laugarrenarekin du bigarrenarekin due-
naren arrazoi hirukoiztua.

34. PROPOSIZIOA

Solido paralelepipedo berdinen oinarriak alderantziz erlazionaturik daude
altuerekin; eta oinarriak altuerekin alderantziz erlazionaturik dituzten solido
paralelepipedoak berdinak dira.

Izan bidez AB, CD solido paralelepipedo berdinak.
Nik diot ezen AB, CD solido paralelepipedoen oinarriak alderantziz erlazio-

naturik daudela beren altuerekin; hau da, EH oinarria NQ oinarriarekiko den
bezalakoa dela CD solidoaren altuera AB solidoaren altuerarekiko.

Era bitzate, bada, lehendabizi, angelu zuzenak AG, EF, LB, HK, CM, NO, PD, QR

altxatutako ertzek beren oinarriekin.
Nik diot ezen EH oinarria NQ oinarriarekiko den bezalakoa dela CM AGrekiko.

EUKLIDES: ELEMENTUAK544
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Bada, EH oinarria NQ oinarriaren berdina bada, eta AB solidoa CD solidoaren
berdina bada, CM ere AGren berdina izango da, altuera bera duten solido para-
lelepipedoak direlako elkarrekiko beren oinarriak bezalakoak [XI, 32]. Eta, EH

oinarria NQrekiko nolako, halako da CM AGrekiko, eta argi dago AB, CD solido
paralelepipedoen oinarriak alderantziz erlazionaturik daudela beren altuere-
kin.

Orain, ez bedi izan EH oinarria NQ oinarriaren berdina, baizik eta izan bedi
EH handiagoa.

Baina AB solidoa CD solidoaren berdina da; orduan, CM ere AG baino handia-
goa da.

Bada, egin bedi CT AGren berdina, eta osa bedi VC solido paralelepipedoa NQ

oinarriaren gainean eta CT altuerarekin.
Eta, AB solidoa CD solidoaren berdina denez, eta CV kanpoan dagoenez, eta

magnitude berdinek arrazoi bera dutenez magnitude berarekin [V, 7], orduan, AB

solidoa CV solidoarekiko nolako, halako da CD solidoa CV solidoarekiko.
Baina, AB solidoa CV solidoarekiko nolako, halako da EH oinarria NQ oinarria-

rekiko, AB, CV solidoak altuera berekoak direlako [XI, 32]; baina, CD solidoa CV

solidoarekiko nolako, halako da MQ oinarria TQ oinarriarekiko [XI, 25], eta CM

CTrekiko [VI, 1]; beraz, EH oinarria NQ oinarriarekiko nolako, halako da MC CTre-
kiko. Baina CT AGren berdina da; orduan, EH oinarria NQ oinarriarekiko nolako,
halako da MC AGrekiko. Beraz, AB, CD solido paralelepipedoen oinarriak alderan-
tziz erlazionaturik daude altuerekin.

Egon bitez, orain, AB, CD solido paralelepipedoen oinarriak alderantziz erla-
zionaturik beren altuerekin; hau da, izan bedi CD solidoaren altuera AB solidoa-
ren altuerarekiko EH oinarria NQ oinarriarekiko den bezalakoa.

Nik diot ezen AB solidoa CD solidoaren berdina dela.
Era bitzate, berriz, altxatutako ertzek angelu zuzenak oinarriekin.
Eta, EH oinarria NQ oinarriaren berdina bada, eta EH oinarria NQ oinarria-

rekiko den bezalakoa bada CD solidoaren altuera AB solidoaren altuerarekiko,
orduan, CD solidoaren altuera AB solidoaren altueraren berdina da. Baina,
oinarri berdinen gainean dauden eta altuera bera duten solido paralelepipe-
doak elkarren berdinak dira [XI, 31]; beraz, AB solidoa CD solidoaren berdina
da.

Orain, ez bedi izan EH oinarria NQ oinarriaren berdina, baizik eta izan bedi
EH handiagoa. Orduan, CD solidoaren altuera ere AB solidoaren altuera baino
handiagoa da, hau da, CM AG baino handiagoa da.

Egin bedi, berriro, CT AGren berdina, eta osa bedi CV solidoa antzeko eran.
Eta, EH oinarria NQ oinarriarekiko den bezalakoa denez MC AGrekiko, eta AG

CTren berdina denez, orduan, EH oinarria NQ oinarriarekiko nolako, halako da CM

CTrekiko. Baina, EH oinarria NQ oinarriarekiko nolako, halako da AB solidoa CV

solidoarekiko, izan ere, AB, CV solidoak altuera berekoak dira [XI, 32]; eta, CM

CTrekiko nolako, halako da MQ oinarria QT oinarriarekiko [VI, 1], eta CD solidoa
CV solidoarekiko [XI, 25].

Eta, AB solidoa CV solidoarekiko nolako, halako da CD solidoa CV solidoare-
kiko; beraz, AB, CD solidoetako bakoitzak arrazoi bera du CVrekin. Hortaz, AB

solidoa CD solidoaren berdina da [V, 9].
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Orain, ez bitzate era FE, BL, GA, HK, ON, DP, MC, RQ altxatutako ertzek angelu
zuzenak beren oinarriekin, eta marraz bitez EH, NQ paralelogramoetan zehar
pasatzen diren planoen perpendikularrak F, G, B, K, O, M, D, R puntuetatik, eta
topo egin bezate planoekin S, T, U, V, W, X, Y, a puntuetan, eta osa bitez FV, OY

solidoak.
Nik diot ezen, kasu honetan ere, AB, CD solidoak berdinak badira, horien

oinarriak alderantziz erlazionaturik daudela beren altuerekin; hau da, EH oina-
rria NQ oinarriarekiko den bezalakoa dela CD solidoaren altuera AB solidoaren
altuerarekiko.

AB solidoa CD solidoaren berdina denez, eta AB, aldiz, BTren berdina denez,
FK oinarri beraren gainean daudelako eta altuera bera dutelako [XI, 29, 30], eta
CD solidoa DX solidoaren berdina denez, berriz ere, RO oinarri beraren gainean
daudelako eta altuera bera dutelako [XI, 29, 30], orduan BT solidoa DX solidoa-
ren berdina da. Hortaz, FK oinarria OR oinarriarekiko nolako, halako da DX soli-
doaren altuera BT solidoaren altuerarekiko [1. zatia].

Baina FK oinarria EH oinarriaren ber-
dina da, eta OR oinarria NQ oinarriaren
berdina; orduan, EH oinarria NQ oinarria-
rekiko nolako, halako da DX solidoaren
altuera BT solidoaren altuerarekiko.

Baina DX, BT solidoen altuerak DC, BA

solidoen altuerak berak dira; beraz, EH

oinarria NQ oinarriarekiko nolako, halako
da DC solidoaren altuera AB solidoaren
altuerarekiko.

Beraz, AB, CD solido paralelepipedoen
oinarriak alderantziz erlazionaturik
daude beren altuerekin.

Orain, egon bitez AB, CD solido para-
lelepipedoen oinarriak alderantziz erla-
zionaturik beren altuerekin, hau da, izan
bedi CD solidoaren altuera AB solidoaren
altuerarekiko EH oinarria NQ oinarriare-
kiko den bezalakoa.

Nik diot ezen AB solidoa CD solidoaren berdina dela.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, EH oinarria NQ oinarriarekiko den bezala-

koa denez CD solidoaren altuera AB solidoaren altuerarekiko, eta EH oinarria FK

oinarriaren berdina denez, eta NQ oinarria OR oinarriaren berdina denez, orduan,
FK oinarria OR oinarriarekiko nolako, halako da CD solidoaren altuera AB solido-
aren altuerarekiko.

Baina AB, CD solidoek eta BT, DX solidoek altuera berak dituzte, hurrenez
hurren; orduan, FK oinarria OR oinarriarekiko nolako, halako da DX solidoaren
altuera BT solidoaren altuerarekiko.

Beraz, BT, DX solido paralelepipedoen oinarriak alderantziz erlazionaturik
daude beren altuerekin; hortaz, BT solidoa DX solidoaren berdina da [1. zatia].

Baina BT BAren berdina da, FK oinarri beraren gainean daudelako eta altuera
bera dutelako [XI, 29, 30]; eta DX solidoa DC solidoaren berdina da [XI, 29, 30].
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Ondorioz, AB solidoa ere CD solidoaren berdina da.
Q. E. D.338

35. PROPOSIZIOA

Bi angelu lau berdin badaude, eta horien erpinetatik hasierako zuzenekin
hurrenez hurren angelu berdinak eratzen dituzten zuzen jasoak altxatzen badira,
eta zuzen jasoetan puntu batzuk zoriz hartzen badira, eta horietatik hasierako
angeluak dauden planoen perpendikularrak marrazten badira, eta planoetan sor-
tutako puntuetatik hasierako angeluen erpinetara zuzenak marrazten badira,
azken horiek angelu berdinak eratuko dituzte zuzen jasoekin.

Izan bitez BAC, EDF bi angelu lerrozuzen berdin, eta A, D puntuetatik altxa
bitez hasierako zuzenekin hurrenez hurren angelu berdinak eratzen dituzten AG,
DM zuzen jasoak, hots, MDE angelua GAB angeluaren berdina eratuz, eta MDF

angelua GAC angeluaren berdina; har bitez zoriz G, M puntuak AG, DM zuzenetan,
eta G, M puntuetatik marraz bitez BAC, EDF zuzenetatik pasatzen diren planoen
perpendikularrak diren GL, MN zuzenak, eta topo egin bezate planoekin N, L pun-
tuetan, eta marraz bitez LA, ND.

Nik diot ezen GAL angelua MDN angeluaren berdina dela.

Egin bedi AH DMren berdina, eta marraz bedi H puntutik GLren paraleloa den HK.
Baina GL BACtik pasatzen den planoaren perpendikularra da; orduan, HK ere

BACtik pasatzen den planoaren perpendikularra da [XI, 8].
Marraz bitez K, N puntuetatik AB, AC, DF, DE zuzenen perpendikularrak diren

KC, NF, KB, NE zuzenak, eta marraz bitez HC, CB, MF, FE.
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HAren karratua HK, KA zuzenen karratuen berdina denez, eta KC, CA zuzenen
karratuak KAren karratuaren berdinak direnez [I, 47], orduan HAren karratua HK,
KC, CA zuzenen karratuen berdina da. Baina HCren karratua HK, KCren karratuen
berdina da [I, 47]; orduan, HAren karratua HC, CA zuzenen karratuen berdina da.
Beraz, HCA angelua zuzena da [I, 48].

Arrazoi beragatik, DFM angelua ere zuzena da. Hortaz, ACH angelua DFM

angeluaren berdina da. Baina HAC angelua MDF angeluaren berdina da. Beraz,
MDF, HAC bi triangelu dira, bataren bi angelu bestearen bi angeluren berdinak
dituztenak, hurrenez hurren, eta bataren alde bat bestearen alde baten berdina,
angelu berdinetako baten aurkakoa, hau da, HA MDren berdina da; orduan, bata-
ren gainerako aldeak bestearen gainerako aldeen berdinak izango dituzte, hurre-
nez hurren [I, 26]. Hortaz, AC DFren berdina da.

Antzeko eran frogatuko genuke AB ere DEren berdina dela. Bada, AC DFren
berdina denez, eta AB DEren berdina, orduan CA, AB bi aldeak FD, DE bi aldeen
berdinak dira. Baina CAB angelua ere FDE angeluaren berdina da; orduan, BC oina-
rria EF oinarriaren berdina da, triangelua triangeluaren berdina, eta gainerako
angeluak gainerako angeluen berdinak [I, 4]; hortaz, ACB angelua DFE angeluaren
berdina da. Baina ACK angelu zuzena DFN angelu zuzenaren berdina da; orduan,
gainerako BCK angelua ere gainerako EFN angeluaren berdina da.

Arrazoi beragatik, CBK angelua ere FENren berdina da.
Beraz, BCK, EFN bi triangelu dira, bataren bi angelu bestearen bi angeluren

berdinak dituztenak, hurrenez hurren, eta bataren alde bat bestearen alde baten
berdina, angelu berdinei dagokiena, hau da, BC EFren berdina da; orduan, bata-
ren gainerako aldeak bestearen gainerako aldeen berdinak izango dituzte [I, 26].
Beraz, CK FNren berdina da.

Baina AC ere DFren berdina da; beraz, AC, CK bi aldeak DF, FN bi aldeen ber-
dinak dira, eta angelu zuzenak eratzen dituzte. Hortaz, AK oinarria DN oinarria-
ren berdina da [I, 4].

Eta, AH DMren berdina denez, AHren karratua DMren karratuaren berdina da.
Baina AK, KH zuzenen karratuak AHren karratuaren berdinak dira, AKH angelua
zuzena delako [I, 47]; eta DN, NM zuzenen karratuak DMren karratuaren berdinak
dira, DNM angelua zuzena delako [I, 47]. Orduan, AK, KH zuzenen karratuak DN,
NM zuzenen karratuen berdinak dira; eta horietatik, AKren karratua DNren karra-
tuaren berdina da; hortaz, KHren gainerako karratua NMren karratuaren berdina
da; hortaz, HK MNren berdina da.

Eta, HA, AK bi aldeak MD, DN bi aldeen berdinak direnez, hurrenez hurren, eta
frogatu denez HK oinarria MN oinarriaren berdina dela, orduan HAK angelua MDN

angeluaren berdina da [I, 8].
Ondorioz, bi angelu lau berdin badaude,... eta enuntziatuaren jarraipena.

Porisma
Hortik argi dago ezen, bi angelu lau berdin badaude, eta horietatik hasierako

zuzenekin hurrenez hurren angelu berdinak eratzen dituzten zuzen berdinak
altxatzen badira, horien muturretatik hasierako angeluak dauden planoetaraino
marraztutako perpendikularrak elkarren berdinak direla.

Q. E. D.
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36. PROPOSIZIOA

Hiru zuzen proportzionalak badira, horietatik eraikitako solido paralelepipe-
doa batezbesteko proportzionaletik eraikitako solido paralelepipedoaren ber-
dina da, zeina ekilateroa eta aipaturiko solidoaren angeluberdina den.

Izan bitez A, B, C hiru zuzenak proportzionalak; hau da, A Brekiko nolako,
halako da B Crekiko.

Nik diot ezen A, B, C zuzenetatik eraikitako solidoa Btik eraikitako solidoaren
berdina dela, ekilateroa dena baina aipaturikoaren angeluberdina dena.

Jar bedi Eri dagokion angelu solidoa, DEG, GEF, FED angeluek eratua, eta egin
bitez DE, GE, EF zuzenak Bren berdinak, eta osa bedi EK solido paralelepipedoa;
egin bedi LM Aren berdina, eta eraiki bedi Eri dagokion angelu solidoaren berdina
den angelu solido bat LM zuzenaren gainean eta horren L puntuan, NLO, OLM, MLN

angeluek eratua; egin bedi LO Bren berdina, eta LN Cren berdina.
Eta, A Brekiko den bezalakoa denez B Crekiko, eta A LMren berdina denez, eta

B zuzena LO, ED zuzenetako bakoitzaren berdina denez, eta C LNren berdina,
orduan, LM EFrekiko nolako, halako da DE LNrekiko. Bestalde, NLM, DEF angelu ber-
dinak eratzen dituzten aldeak alderantziz erlazionaturik daude; orduan, MN

paralelogramoa DF paralelogramoaren berdina da [VI, 14].
Baina, DEF, NLM bi angelu lau lerrozuzen berdin direnez, eta, horien gainetik,

LO, EG zuzenak altxatu direnez, elkarren berdinak eta hasierako zuzenekin hurre-
nez hurren angelu berdinak eratzen dituztenak, orduan G, O puntuetatik NLM, DEF

zuzenetatik pasatzen diren planoetaraino marraztutako perpendikularrak elka-
rren berdinak dira [XI, 35, por.]; hortaz, LH, EK solidoek altuera bera dute.

Baina, oinarri berdinen gainean dauden eta altuera bera duten solido para-
lelepipedoak elkarren berdinak dira [XI, 31]; beraz, HL solidoa EK solidoaren ber-
dina da.

Eta LH solidoa A, B, C zuzenetatik eraikitako solidoa da, eta EK Btik eraikitako
solidoa; hortaz, A, B, C zuzenetatik eraikitako solido paralelepipedoa Btik eraiki-
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tako solidoaren berdina da, zeina ekilateroa eta aipaturiko solidoaren angelu-
berdina den.

Q. E. D.

37. PROPOSIZIOA

Lau zuzen proportzionalak badira, horietatik antzeko eran eraikitako solido
paralelepipedo antzekoak ere proportzionalak izango dira; eta, horietatik
antzeko eran eraikitako solido paralelepipedo antzekoak proportzionalak
badira, zuzenak berak ere proportzionalak izango dira.

Izan bitez AB, CD, EF, GH lau zuzenak proportzionalak; hau da, AB CDrekiko
nolako, halako da EF GHrekiko; eta eraiki bitez KA, LC, ME, NG solido paralelepi-
pedo antzekoak eta antzeko eran kokatuak AB, CD, EF, GH zuzenetatik.

Nik diot ezen KA LCrekiko den bezalakoa dela ME NGrekiko.
Bada, KA solido paralelepipedoa LCren antzekoa denez, KAk LCrekin du ABk

CDrekin duenaren arrazoi hirukoiztua [XI, 33]. Arrazoi beragatik, MEk NGrekin du
EFk GHrekin duenaren arrazoi hirukoiztua [XI, 33].

Eta, AB CDrekiko nolako, halako da EF GHrekiko. Orduan, AK LCrekiko nolako,
halako da ME NGrekiko.

Baina, orain, izan bedi ME solidoa NG solidoarekiko AK solidoa LC solidoare-
kiko den bezalakoa.

Nik diot ezen AB zuzena CDrekiko den bezalakoa dela EF GHrekiko.
Berriro, KAk LCrekin duenez ABk CDrekin duenaren arrazoi hirukoiztua

[XI, 33], eta MEk ere NGrekin duenez EFk GHrekin duenaren arrazoi hirukoiztua
[XI, 33], eta KA LCrekiko den bezalakoa denez ME NGrekiko, orduan, AB CDrekiko
nolako, halako da EF GHrekiko.

Ondorioz, lau zuzen proportzionalak badira,... eta enuntziatuaren jarrai-
pena.

Q. E. D.339
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38. PROPOSIZIOA

Kubo baten aurkako planoen aldeak erdibitzen badira eta sekzioetan zehar
planoak marrazten badira, planoen sekzio komunak eta kuboaren diametroak
elkar erdibitzen dute.

Erdibitu bitez, bada, AF kuboaren CF, AH aurkako planoen aldeak K, L, M, N, O,
P, Q, R puntuetatik, eta marraz bitez KN, OR planoak sekzioetan zehar, eta izan
bedi US planoen sekzio komuna, eta DG AF kuboaren diagonala.

Nik diot ezen UT TSren berdina dela, eta DT TGren berdina.
Bada, marraz bitez DU, UE, BS, SG.
Eta, DO PEren paraleloa denez, txandakako DOU, UPE angeluak elkarren ber-

dinak dira [I, 29].
Eta, DO PEren berdina denez, eta OU ere UPren berdina, eta angelu berdinak

eratzen dituztenez, orduan DU oinarria UE oinarriaren berdina da, DOU triangelua
PUE triangeluaren berdina da, eta gai-
nerako angeluak gainerako angeluen
berdinak [I, 4]; beraz, OUD angelua
PUE angeluaren berdina da. Horre-
gatik, DUE zuzen bat da [I, 14].

Arrazoi beragatik, BSG ere zuzen
bat da, eta BS SGren berdina da.

Eta, CA DBren berdina eta parale-
loa denez, eta bestalde CA EGren ber-
dina eta paraleloa denez, orduan DB

EGren berdina eta paraleloa da [XI, 9].
Eta DE, BG zuzenek aurrekoak lotzen
dituzte; hortaz, DE BGren paraleloa da
[I, 33].

Hortaz, EDT angelua BGT angelua-
ren berdina da, txandakakoak dire-
lako [I, 29]; eta DTU angelua GTS

angeluaren berdina da [I, 15]. Orduan, DTU, GTS bi triangelu dira, bataren bi
angelu bestearen bi angeluren berdinak dituztenak, eta bataren alde bat bestea-
ren alde baten berdina, angelu berdinetako baten aurkakoa –hau da, DU GSren
berdina, DE, BG zuzenen erdiak direlako–, orduan bataren gainerako aldeak ere
bestearen gainerako aldeen berdinak izango dituzte [I, 26]. Hortaz, DT TGren ber-
dina da, eta UT TSren berdina.

Ondorioz, kubo baten aurkako planoen aldeak erdibitzen badira eta sekzio-
etan zehar planoak marrazten badira, planoen sekzio komunak eta kuboaren
diametroak elkar erdibitzen dute.

Q. E. D.
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39. PROPOSIZIOA

Bi prismak altuera bera badute, eta batak oinarritzat paralelogramo bat badu
eta besteak triangelu bat, eta paralelogramoa triangeluaren bikoitza bada, pris-
mak berdinak izango dira.

Izan bitez ABCDEF, GHKLMN altuera bereko bi prisma, eta izan beza lehenen-
goak AF paralelogramoa oinarritzat, eta bigarrenak GHK triangelua, eta izan bedi
AF paralelogramoa GHK triangeluaren bikoitza.

Nik diot ezen ABCDEF prisma GHKLMN prismaren berdina dela.
Osa bitez, bada, AO, GP solidoak.
AF paralelogramoa GHK triangeluaren bikoitza denez, eta HK paralelogramoa

GHK triangeluaren bikoitza [I, 34], orduan AF paralelogramoa HK paralelogramo-
aren berdina da.

Baina, oinarri berdinen gainean dauden eta altuera bera duten solido para-
lelepipedoak elkarren berdinak dira [XI, 31]; beraz, AO solidoa GP solidoaren
berdina da.

Eta ABCDEF prisma AO solidoaren erdia da, eta GHKLMN prisma GP solidoaren
erdia [XI, 28]; hortaz, ABCDEF prisma GHKLMN prismaren berdina da.

Ondorioz, bi prismak altuera bera badute, eta batak oinarritzat paralelo-
gramo bat badu eta besteak triangelu bat, eta paralelogramoa triangeluaren
bikoitza bada, prismak berdinak dira.

Q. E. D.
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HAMABIGARREN LIBURUA

PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA

Zirkuluetan inskribatutako poligono antzekoak diametroen karratuak bezala-
koak dira elkarrekiko.

Izan bitez ABC, FGH zirkuluak, eta izan bitez ABCDE, FGHKL horietan inskriba-
tutako poligono antzekoak, eta izan bitez BM, GN zirkuluen diametroak.

Nik diot ezen BMren karratua GNren karratuarekiko den bezalakoa dela ABCDE

poligonoa FGHKL poligonoarekiko.
Marraz bitez, bada, BE, AM, GL, FN.
Eta, ABCDE poligonoa FGHKL

poligonoaren antzekoa denez,
BAE angelua GFL angeluaren ber-
dina da, eta, BA AErekiko nolako,
halako da GF FLrekiko [VI, 1. def.].

Orduan, BAE, GFL bi triangelu
dira, bataren angelu bat bestearen
angelu baten berdina dutenak,
BAE angelua GFL angeluaren ber-
dina, eta angelu berdinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak dituztenak;
beraz, ABE, FGL triangeluak elkarren angeluberdinak dira [VI, 6]. Hortaz, AEB

angelua FLG angeluaren berdina da.
Baina AEB angelua AMB angeluaren berdina da, zirkunferentzia beraren gai-

nean daudelako [III, 27], eta FLG angelua FNG angeluaren berdina da; orduan,
AMB angelua ere FNG angeluaren berdina da.

Baina BAM angelu zuzena GFN angelu zuzenaren berdina da [III, 31]; beraz,
gainerako angelua gainerako angeluaren berdina da [I, 32]. Hortaz, ABM triange-
lua FGN triangeluaren angeluberdina da.

Beraz, proportzioan, BM GNrekiko nolako, halako da BA GFrekiko [VI, 4].
Baina BMren karratuak GNren karratuarekin du BMk GNrekin duenaren arrazoi
bikoiztua, eta ABCDE poligonoak FGHKL poligonoarekin du BAk GFrekin duenaren
arrazoi bikoiztua [VI, 20]; orduan, BMren karratua GNren karratuarekiko nolako,
halako da ABCDE poligonoa FGHKL poligonoarekiko.
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Ondorioz, zirkuluetan inskribatutako poligono antzekoak diametroen karra-
tuak bezalakoak dira elkarrekiko.

Q. E. D.

2. PROPOSIZIOA

Zirkuluak beren diametroen karratuak bezalakoak dira elkarrekiko.

Izan bitez ABCD, EFGH zirkuluak, eta BD, FH horien diametroak.
Nik diot ezen ABCD zirkulua EFGH zirkuluarekiko den bezalakoa dela BDren

karratua FHren karratuarekiko.

Bada, BDren karratua ez balitz FHren karratuarekiko ABCD zirkulua EFGH zir-
kuluarekiko den bezalakoa, orduan, BDren karratua FHren karratuarekiko nolako,
halako izango litzateke ABCD zirkulua EFGH zirkulua baino txikiagoa den azalera
batekiko, edo handiagoa den batekiko.

Izan bedi, lehendabizi, txikiagoa den S azalera batekiko.
Inskriba bedi EFGH karratua EFGH zirkuluan; orduan, inskribatutako karratua

EFGH zirkuluaren erdia baino handiagoa da; izan ere, E, F, G, H puntuetatik zirku-
luaren ukitzaileak marrazten baditugu, EFGH karratua zirkuluaren inguruan zir-
kunskribatutako karratuaren erdia da, eta zirkulua zirkunskribatutako karratua
baino txikiagoa da; hortaz, inskribatutako EFGH karratua EFGH zirkuluaren erdia
baino handiagoa da.

Erdibitu bitez EF, FG, GH, HE zirkunferentziak K, L, M, N puntuetatik, eta marraz
bitez EK, KF, FL, LG, GM, MH, HN, NE.

Orduan, EKF, FLG, GMH, HNE triangeluetako bakoitza bere inguruko zirkulu-
-segmentuaren erdia baino handiagoa da; izan ere, K, L, M, N puntuetatik zir-
kuluaren ukitzaileak marrazten baditugu, eta EF, FG, GH, HE zuzenen gainean
paralelogramoak osatzen baditugu, EKF, FLG, GMH, HNE triangeluetako bakoitza
bere inguruko paralelogramoaren erdia izango da; baina bere inguruko seg-
mentua paralelogramoa baino txikiagoa da; hortaz, EKF, FLG, GMH, HNE triange-
luetako bakoitza bere inguruko zirkulu-segmentuaren erdia baino handiagoa
da.

Orduan, gainerako zirkunferentziak erdibitzen baditugu eta zuzenak marraz-
ten baditugu, eta horrela ondoz ondo egiten badugu, zirkulu-segmentu batzuk
utziko ditugu, EFGH zirkuluak S azalerari kentzen dion gehiegitza baino txikia-
goak izango direnak; hamargarren liburuaren lehenengo teoreman frogatu baita,
bi magnitude desberdin jartzen badira, eta handienari bere erdia baino handia-
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goa den magnitude bat kentzen bazaio, eta geratzen denari bere erdia baino
handiagoa den magnitude bat, eta horrela ondoz ondo, emandako magnitude
txikiena baino txikiagoa den magnitude bat geratuko dela.

Gera bedi, bada, esan bezala, eta izan bitez EK, KF, FL, LG, GM, MH, HN, NE EFGH

zirkuluaren segmentuak EFGH zirkuluak S azalerari kentzen dion gehiegitza baino
txikiagoak. Orduan, gainerako EKFLGMHN poligonoa S azalera baino handiagoa
da.

Eta inskriba bedi AOBPCQDR poligonoa, EKFLGMHN poligonoaren antzekoa
dena, ABCD zirkuluan; orduan, BDren karratua FHren karratuarekiko nolako,
halako da AOBPCQDR poligonoa EKFLGMHN poligonoarekiko [XII, 1].

Baina, BDren karratua FHren karratuarekiko nolako, halako da ABCD zirkulua
ere S azalerarekiko; orduan, ABCD zirkulua S azalerarekiko nolako, halako da
AOBPCQDR poligonoa EKFLGMHN poligonoarekiko [V, 11]; beraz, txandaketaz, ABCD

zirkulua bertan inskribatutako poligonoarekiko nolako, halako da S azalera
EKFLGMHN poligonoarekiko [V, 16].

Baina ABCD zirkulua bertan inskribatutako poligonoa baino handiagoa da;
orduan, S azalera ere EKFLGMHN poligonoa baino handiagoa da. Baina txikiagoa
ere bada; eta hori ezinezkoa da.

Beraz, ABCD zirkulua ez da EFGH zirkulua baino txikiagoa den ezein azalera-
rekiko BDren karratua FHren karratuarekiko den bezalakoa.

Antzeko eran frogatuko genuke EFGH zirkulua ere ez dela ABCD zirkulua baino
txikiagoa den ezein azalerarekiko FHren karratua BDren karratuarekiko den beza-
lakoa.

Nik diot, orain, ezen ABCD zirkulua ere ez dela EFGH zirkulua baino handia-
goa den ezein azalerarekiko BDren karratua FHren karratuarekiko den bezalakoa.

Bada, ahal balitz, izan bedi handiagoa den S azalera batekiko. Orduan, alde-
ranzketaz, FHren karratua DBren karratuarekiko nolako, halako da S azalera ABCD

zirkuluarekiko.
Baina, S azalera ABCD zirkuluarekiko nolako, halako da EFGH zirkulua ABCD

zirkulua baino txikiagoa den azalera batekiko; orduan, FHren karratua BDren
karratuarekiko nolako, halako da EFGH zirkulua ABCD zirkulua baino txikiagoa
den azalera batekiko [V, 11]; eta hori ezinezkoa dela frogatu da.

Hortaz, ABCD zirkulua ez da EFGH zirkulua baino handiagoa den ezein azale-
rarekiko BDren karratua FHren karratuarekiko den bezalakoa.

Baina frogatu da txikiagoa den azalera batekiko ere ez dela; hortaz, BDren
karratua FHren karratuarekiko nolako, halako da ABCD zirkulua EFGH zirkuluare-
kiko.

Ondorioz, zirkuluak beren diametroen karratuak bezalakoak dira elkarre-
kiko.

Q. E. D.340
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LEMA

Nik diot, orain, ezen S azalera EFGH zirkulua baino handiagoa bada, S azalera
ABCD zirkuluarekiko den bezalakoa dela EFGH zirkulua ABCD zirkulua baino txi-
kiagoa den azalera batekiko.

Bada, izan bedi EFGH zirkulua T azalerarekiko S azalera ABCD zirkuluarekiko
den bezalakoa.

Nik diot ezen T azalera ABCD zirkulua baino txikiagoa dela.
Hain zuzen, S azalera ABCD zirkuluarekiko nolako, halako da EFGH zirkulua T

azalerarekiko; beraz, txandaketaz, S azalera EFGH zirkuluarekiko nolako, halako
da ABCD zirkulua T azalerarekiko [V, 16]. Eta S azalera EFGH zirkulua baino han-
diagoa da; hortaz, ABCD zirkulua ere T azalera baino handiagoa da.

Hortaz, S azalera ABCD zirkuluarekiko nolako, halako da EFGH zirkulua ABCD

zirkulua baino txikiagoa den azalera batekiko.
Q. E. D.

3. PROPOSIZIOA

Oinarritzat triangelu bat duen piramide oro bi piramide berdinetan, elkarren
antzekoak eta osoaren antzekoak direnak eta oinarritzat triangeluak dituztenak,
eta bi prisma berdinetan zatitzen da; eta bi prismak piramide osoaren erdia
baino handiagoak dira.

Izan bedi piramide bat, oinarritzat ABC triangelua eta erpintzat D puntua
dituena.

Nik diot ezen ABCD piramidea bi pira-
mide elkarren berdinetan, oinarritzat
triangeluak dituztenak eta piramide oso-
aren antzekoak direnak, eta bi prisma
berdinetan zatitzen dela; eta bi prismak
piramide osoaren erdia baino handia-
goak direla.

Erdibitu bitez, bada, AB, BC, CA, AD,
DB, DC zuzenak E, F, G, H, K, L puntuetatik,
eta marraz bitez HE, EG, GH, HK, KL, LH, KF,
FG.

AE EBren berdina denez, eta AH DHren
berdina denez, orduan EH DBren parale-
loa da [VI, 2].

Arrazoi beragatik, HK ere ABren paraleloa da. Orduan, HEBK paralelogramo bat
da; beraz, HK EBren berdina da [I, 34]. Baina EB EAren berdina da; hortaz, AE ere
HKren berdina da.

Baina AH HDren berdina da; orduan, EA, AH bi zuzenak KH, HD bi zuzenen ber-
dinak dira, hurrenez hurren, eta EAH angelua KHD angeluaren berdina da; hortaz,
EH oinarria KD oinarriaren berdina da [I, 4]. Beraz, AEH triangelua HKD triange-
luaren berdina eta antzekoa da.
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Arrazoi beragatik, AHG triangelua ere HLD triangeluaren berdina eta antzekoa
da.

Eta, elkar ukitzen duten EH, HG bi zuzenak elkar ukitzen duten KD, DL bi zuze-
nen paraleloak direnez, plano berean egon gabe, orduan angelu berdinak era-
tuko dituzte [XI, 10]. Hortaz, EHG angelua KDL angeluaren berdina da.

Eta, EH, HG bi zuzenak KD, DL bi zuzenen berdinak direnez, hurrenez hurren,
eta EHG angelua KDL angeluaren berdina denez, orduan EG oinarria KL oinarriaren
berdina da [I, 4]; beraz, EHG triangelua KDL triangeluaren berdina eta antzekoa
da.

Arrazoi beragatik, AEG triangelua ere HKL triangeluaren berdina eta antzekoa
da.

Hortaz, oinarritzat AEG triangelua eta erpintzat H puntua dituen piramidea ere
oinarritzat HKL triangelua eta erpintzat D puntua dituen piramidearen berdina eta
antzekoa da [XI, 10. def.].

Eta ADB triangeluaren aldeetako baten, AB aldearen, paraleloa den HK marraz-
tua izan denez, orduan ADB, DHK triangeluak elkarren angeluberdinak dira [I, 29],
eta aldeak proportzionalak dituzte; beraz, ADB triangelua DHK triangeluaren
antzekoa da [VI, 1. def.].

Arrazoi beragatik, DBC triangelua ere DKL triangeluaren antzekoa da, eta ADC

triangelua DLH triangeluaren antzekoa.
Baina, elkar ukitzen duten BA, AC bi zuzenak elkar ukitzen duten KH, HL bi

zuzenen paraleloak direnez, plano berean egon gabe, orduan angelu berdinak
eratuko dituzte [XI, 10]. Orduan, BAC angelua ere KHL angeluaren berdina da.

Eta, BA ACrekiko nolako, halako da KH HLrekiko; beraz, ABC triangelua HKL

triangeluaren antzekoa da. Hortaz, oinarritzat ABC triangelua eta erpintzat D pun-
tua dituen piramidea oinarritzat HKL triangelua eta erpintzat D puntua dituen
piramidearen antzekoa da.

Baina frogatu da ezen oinarritzat HKL triangelua eta erpintzat D puntua dituen
piramidea oinarritzat AEG triangelua eta erpintzat H puntua dituen piramidearen
antzekoa dela. Hortaz, AEGH, HKLD piramideetako bakoitza ABCD piramide osoa-
ren antzekoa da.

Baina, BF FCren berdina denez, EBFG paralelogramoa GFC triangeluaren bikoi-
tza da. Eta, altuera bereko bi prisma badaude, eta batak oinarritzat paralelo-
gramo bat badu eta besteak triangelu bat, eta paralelogramoa triangeluaren
bikoitza bada, prismak berdinak dira [XI, 39]; orduan, BKF, EHG bi triangeluek eta
EBFG, EBKH, HKFG hiru paralelogramoek eratutako prisma GFC, HKL bi triangeluek
eta KFCL, LCGH, HKFG hiru paralelogramoek eratutako prismaren berdina da.

Eta argi dago prismetako bakoitza, hots, oinarritzat EBFG paralelogramoa eta
horren aurkakotzat HK zuzena dituena eta oinarritzat GFC triangelua eta horren
aurkakotzat HKL triangelua dituena, handiagoa dela oinarritzat AEG, HKL triange-
luak eta erpintzat H, D puntuak dituzten piramideetako bakoitza baino; izan ere,
EF, EK zuzenak marrazten baditugu, oinarritzat EBFG paralelogramoa eta horren
aurkakotzat HK zuzena dituen prisma handiagoa da oinarritzat EBF triangelua eta
erpintzat K puntua dituen piramidea baino.

Baina oinarritzat EBF triangelua eta erpintzat K puntua dituen piramidea oina-
rritzat AEG triangelua eta erpintzat H puntua dituen piramidearen berdina da,
plano berdin eta antzekoek eratutakoak direlako. Hortaz, oinarritzat EBFG para-
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lelogramoa eta horren aurkakotzat HK zuzena dituen prisma handiagoa da oina-
rritzat AEG triangelua eta erpintzat H puntua dituen piramidea baino.

Baina oinarritzat EBFG paralelogramoa eta horren aurkakotzat HK zuzena
dituen prisma oinarritzat GFC triangelua eta horren aurkakotzat HKL triangelua
dituen prismaren berdina da; eta oinarritzat AEG triangelua eta erpintzat H pun-
tua dituen piramidea oinarritzat HKL triangelua eta erpintzat D puntua dituen
piramidearen berdina da.

Hortaz, aipatu bi prismak oinarritzat AEG, HKL triangeluak eta erpintzat H, D

puntuak dituzten aipaturiko bi piramideak baino handiagoak dira.
Ondorioz, oinarritzat ABC triangelua eta erpintzat D puntua dituen piramide

osoa bi piramide elkarren berdinetan eta bi prisma berdinetan zatitu da; eta bi
prismak piramide osoaren erdia baino handiagoak dira.

Q. E. D.

4. PROPOSIZIOA

Oinarritzat triangeluak dituzten altuera bereko bi piramide badaude, eta
horietako bakoitza zatitzen bada bi piramide elkarren berdin eta piramide osoa-
ren antzekotan eta bi prisma berdinetan, piramide baten oinarria beste pirami-
dearen oinarriarekiko nolako, halako izango dira piramide baten prisma guztiak
kopuru berdinean diren beste piramidearen prisma guztiekiko.

Izan bitez oinarritzat ABC, DEF triangeluak eta erpintzat G, H puntuak dituzten
altuera bereko bi piramide, eta zatitu bedi horietako bakoitza bi piramide elka-
rren berdin eta piramide osoaren antzekotan eta bi prisma berdinetan [XII, 3].

Nik diot ezen ABC oinarria DEF oinarriarekiko den bezalakoak direla ABCG

piramidearen prisma guztiak kopuru berdinean diren DEFH piramidearen prisme-
kiko.

Bada, BO OCren berdina denez, eta AL LCren berdina, orduan LO ABren para-
leloa da, eta ABC triangelua LOC triangeluaren antzekoa da.

Arrazoi beragatik, DEF triangelua ere RVF triangeluaren antzekoa da.
Eta, BC COren bikoitza denez, eta EF FVren bikoitza, orduan, BC COrekiko

nolako, halako da EF FVrekiko.
Baina BC, CO zuzenen gainean eraiki dira antzeko eran kokatutako ABC, LOC

irudi lerrozuzen antzekoak, eta EF, FV zuzenen gainean antzeko eran kokatutako
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DEF, RVF irudi antzekoak; beraz, ABC triangelua LOC triangeluarekiko nolako,
halako da DEF triangelua RVF triangeluarekiko [VI, 22]; orduan, txandaketaz, ABC

triangelua DEF triangeluarekiko nolako, halako da LOC triangelua RVF triangelua-
rekiko [V, 16].

Baina, LOC triangelua RVF triangeluarekiko nolako, halako da oinarritzat LOC

triangelua eta horren aurkakotzat PMN dituen prisma oinarritzat RVF triangelua eta
horren aurkakotzat STU dituen prismarekiko [hurrengo lema]; orduan, ABC trian-
gelua DEF triangeluarekiko nolako, halako da oinarritzat LOC triangelua eta horren
aurkakotzat PMN dituen prisma oinarritzat RVF triangelua eta horren aurkakotzat
STU dituen prismarekiko.

Baina, aipaturiko prismak elkarrekiko nolako, halako da oinarritzat KBOL

paralelogramoa eta horren aurkakotzat PM zuzena dituen prisma oinarritzat QEVR

paralelogramoa eta horren aurkakotzat ST zuzena dituen prismarekiko [XI, 39;
XII, 3].

Orduan, bi prismek, oinarritzat KBOL paralelogramoa eta horren aurkakotzat
PM zuzena dituenak eta oinarritzat LOC triangelua eta horren aurkakotzat PMN

dituenak, dute beste bi prismek, oinarritzat QEVR paralelogramoa eta horren aur-
kakotzat ST zuzena dituenak eta oinarritzat RVF triangelua eta horren aurkakotzat
STU dituenak, duten arrazoi bera [V, 12]. Beraz, ABC oinarria DEF oinarriarekiko
nolako, halako dira aipaturiko bi prismak aipaturiko bi prismekiko.

Eta antzeko eran, PMNG, STUH piramideak bi prismatan eta bi piramidetan
zatitzen badira, PMN oinarria STU oinarriarekiko nolako, halako izango dira PMNG

piramidearen bi prismak STUH piramidearen bi prismekiko.
Baina, PMN oinarria STU oinarriarekiko nolako, halako da ABC oinarria DEF

oinarriarekiko; izan ere, PMN, STU triangeluak LOC, RVF triangeluen berdinak dira,
hurrenez hurren. Hortaz, ABC oinarria DEF oinarriarekiko nolako, halako dira lau
prismak aipaturiko lau prismekiko.

Antzeko eran, gainerako piramideak bi piramidetan eta bi prismatan zatitzen
baditugu, ABC oinarria DEF oinarriarekiko nolako, halako izango dira ABCG pira-
midearen prisma guztiak kopuru berdinean diren DEFH piramidearen prisma guz-
tiekiko.

Q. E. D.

LEMA

Frogatu behar da, jarraian bezala, ezen LOC triangelua RVF triangeluarekiko
den bezalakoa dela oinarritzat LOC triangelua eta horren aurkakotzat PMN

dituen prisma oinarritzat RVF triangelua eta horren aurkakotzat STU dituen pris-
marekiko.

Bada, kontuan har bitez, irudi berean, ABC, DEF planoen perpendikularrak G,
H puntuetatik, berdinak direnak, jakina, piramideak altuera berekoak direla
suposatu delako.

Eta, bi zuzenak, GC eta Gtik marraztutako perpendikularra, ABC, PMN plano
paraleloek ebakiak direnez, arrazoi beretan izango dira ebakiak [XI, 17]. Baina
GC zuzena PMN planoak erdibitua izan da N puntuan; orduan, Gtik ABC planorako
perpendikularra ere PMN planoak erdibitua izango da.
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Arrazoi beragatik, Htik DEF planorako perpendikularra STU planoak erdibitua
izan da.

Eta ABC, DEF planoen G, H puntuetatiko perpendikularrak berdinak dira; beraz,
ABC, DEF planoen perpendikularrak PMN, STU triangeluetatik ere berdinak dira.

Hortaz, oinarritzat LOC, RVF triangeluak eta horien aurkakotzat PMN, STU dituz-
ten prismak altuera berekoak dira.

Hortaz, aipaturiko prismen gainean egindako solido paralelepipedoak
altuera berekoak dira, eta beren oinarriak bezalakoak dira elkarrekiko [XI, 32];
hortaz, horien erdiak, aipaturiko prismak, LOC oinarria RVF oinarriarekiko den
bezalakoak dira elkarrekiko.

Q. E. D.

5. PROPOSIZIOA

Oinarritzat triangeluak dituzten altuera bereko piramideak beren oinarriak
bezalakoak dira elkarrekiko.

Izan bitez altuera berekoak oinarritzat ABC, DEF triangeluak eta erpintzat G, H
puntuak dituzten piramideak.

Nik diot ezen ABC oinarria DEF oinarriarekiko den bezalakoa dela ABCG pira-
midea DEFH piramidearekiko.

Bada, ABCG piramidea ez bada DEFH piramidearekiko ABC oinarria DEF oina-
rriarekiko den bezalakoa, orduan, ABC oinarria DEF oinarriarekiko nolako, halako
izango da ABCG piramidea edo DEFH piramidea baino txikiagoa den solido bate-
kiko, edo handiagoa den batekiko.

Izan bedi, lehendabizi, txikiagoa den W solido batekiko, eta zatitu bedi DEFH

piramidea bi piramide elkarren berdin eta piramide osoaren antzekotan eta bi
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prisma berdinetan; orduan, bi prismak piramide osoaren erdia baino handiagoak
dira [XII, 3].

Eta zatitu bitez, berriz, antzeko eran, zatiketatik ateratako piramideak, eta
horrela ondoz ondo, DEFH piramidetik, DEFH piramideak W solidoari kentzen dion
gehiegitza baino piramide txikiagoak geratu arte [X, 1].

Gera bitez, eta izan bitez DQRS, STUH, argudiatzearen mesedetan; orduan,
DEFH piramidearen gainerako prismak W solidoa baino handiagoak dira.

Zatitu bedi ABCG piramidea ere antzeko eran, eta DEFH piramidea adina aldiz;
orduan, ABC oinarria DEF oinarriarekiko nolako, halako dira ABCG piramidearen
prismak DEFH piramidearen prismekiko [XII, 4].

Baina, ABC oinarria DEF oinarriarekiko nolako, halako da ABCG piramidea ere
W solidoarekiko; beraz, ABCG piramidea W solidoarekiko nolako, halako dira
ABCG piramidearen prismak DEFH piramidearen prismekiko [V, 11]; bada, txanda-
ketaz, ABCG piramidea bere prismekiko nolako, halako da W solidoa DEFH pira-
midearen prismekiko [V, 16].

Baina ABCG piramidea bere prismak baino handiagoa da; orduan, W solidoa
DEFH piramidearen prismak baino handiagoa da. Baina txikiagoa ere bada; eta
hori ezinezkoa da.

Hortaz, ABCG piramidea ez da DEFH piramidea baino txikiagoa den solido
batekiko ABC oinarria DEF oinarriarekiko den bezalakoa.

Antzeko eran frogatuko litzateke DEFH piramidea ere ez dela ABCG piramidea
baino txikiagoa den ezein solidorekiko DEF oinarria ABC oinarriarekiko den beza-
lakoa.

Nik diot, gainera, ezen ABCG piramidea ere ez dela DEFH piramidea baino
handiagoa den solido batekiko ABC oinarria DEF oinarriarekiko den beza-
lakoa.

Bada, ahal balitz, izan bedi handiagoa den W solido batekiko; orduan, alde-
ranzketaz, DEF oinarria ABC oinarriarekiko nolako, halako da W solidoa ABCG pira-
midearekiko.

Baina, W solidoa ABCG piramidearekiko nolako, halako da DEFH piramidea
ABCG piramidea baino txikiagoa den solido batekiko, lehenago frogatu den
moduan [XII, 2, lema]; orduan, DEF oinarria ABC oinarriarekiko nolako, halako da
DEFH piramidea ABCG piramidea baino txikiagoa den solido batekiko [V, 11];
baina hori absurdoa dela frogatu da.

Hortaz, ABCG piramidea ez da DEFH piramidea baino handiagoa den ezein
solidorekiko ABC oinarria DEF oinarriarekiko den bezalakoa.

Baina frogatu da txikiagoa den solido batekiko ere ez dela.
Ondorioz, ABC oinarria DEF oinarriarekiko nolako, halako da ABCG piramidea

DEFH piramidearekiko.
Q. E. D.
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6. PROPOSIZIOA

Oinarritzat poligonoak dituzten altuera bereko piramideak beren oinarriak
bezalakoak dira elkarrekiko.

Izan bitez altuera berekoak oinarritzat ABCDE, FGHKL poligonoak eta erpintzat
M, N puntuak dituzten piramideak.

Nik diot ezen ABCDE oinarria FGHKL oinarriarekiko den bezalakoa dela ABCDEM

piramidea FGHKLN piramidearekiko.

Marraz bitez, bada, AC, AD, FH, FK.
ABCM, ACDM oinarritzat bi triangelu eta altuera bera dituzten piramideak dire-

nez, beren oinarriak bezalakoak dira elkarrekiko [XII, 5]; orduan, ABC oinarria
ACD oinarriarekiko nolako, halako da ABCM piramidea ACDM piramidearekiko. Eta,
konposizioz, ABCD oinarria ACD oinarriarekiko nolako, halako da ABCDM pirami-
dea ACDM piramidearekiko [V, 18].

Baina, ACD oinarria ADE oinarriarekiko nolako, halako da ACDM piramidea
ere ADEM piramidearekiko [XII, 5]. Beraz, berdintasunez, ABCD oinarria ADE oina-
rriarekiko nolako, halako da ABCDM piramidea ADEM piramidearekiko [V, 22].
Eta berriro, konposizioz, ABCDE oinarria ADE oinarriarekiko nolako, halako da
ABCDEM piramidea ADEM piramidearekiko [V, 18].

Antzeko eran frogatuko litzateke, FGHKL oinarria FGH oinarriarekiko nolako,
halako dela FGHKLN piramidea ere FGHN piramidearekiko.

Eta, ADEM, FGHN oinarritzat triangeluak eta altuera bera dituzten bi piramide
direnez, orduan, ADE oinarria FGH oinarriarekiko nolako, halako da ADEM pirami-
dea FGHN piramidearekiko [XII, 5].

Baina, ADE oinarria ABCDE oinarriarekiko nolako, halako zen ADEM piramidea
ABCDEM piramidearekiko. Beraz, berdintasunez, ABCDE oinarria FGH oinarriarekiko
nolako, halako da ABCDEM piramidea FGHN piramidearekiko [V, 22].

Baina, FGH oinarria FGHKL oinarriarekiko nolako, halako zen FGHN piramidea
ere FGHKLN piramidearekiko.

Ondorioz, berdintasunez, ABCDE oinarria FGHKL oinarriarekiko nolako, halako
da ABCDEM piramidea FGHKLN piramidearekiko [V, 22].

Q. E. D.
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7. PROPOSIZIOA

Oinarritzat triangelu bat duen prisma oro oinarritzat triangeluak dituzten hiru
piramide elkarren berdinetan zatitzen da.

Izan bedi prisma bat, oinarritzat ABC triangelua eta horren aurkakotzat DEF

dituena.
Nik diot ezen ABCDEF prisma oinarritzat triangeluak dituzten hiru piramide

elkarren berdinetan zatitzen dela.

Marraz bitez, bada, BD, EC, CD.
ABED paralelogramo bat denez, eta horren diametroa BD denez, orduan ABD

triangelua EBD triangeluaren berdina da [I, 34]; beraz, oinarritzat ABD triangelua
eta erpintzat C puntua dituen piramidea oinarritzat DEB triangelua eta erpintzat C
puntua dituen piramidearen berdina da [XII, 5].

Baina oinarritzat DEB triangelua eta erpintzat C puntua dituen piramidea oina-
rritzat EBC triangelua eta erpintzat D puntua dituen piramidea bera da, plano
berek eratutakoak direlako. Orduan, oinarritzat ABD triangelua eta erpintzat C

puntua dituen piramidea oinarritzat EBC triangelua eta erpintzat D puntua dituen
piramidearen berdina da.

Bestalde, FCBE paralelogramo bat denez, eta horren diametroa CE denez,
orduan CEF triangelua CBE triangeluaren berdina da [I, 34]. Orduan, oinarritzat
BCE triangelua eta erpintzat D puntua dituen piramidea oinarritzat ECF triangelua
eta erpintzat D puntua dituen piramidearen berdina da [XII, 5].

Baina frogatu da oinarritzat BCE triangelua eta erpintzat D puntua dituen pira-
midea oinarritzat ABD triangelua eta erpintzat C puntua dituen piramidearen ber-
dina dela; orduan, oinarritzat CEF triangelua eta erpintzat D puntua dituen pira-
midea oinarritzat ABD triangelua eta erpintzat C puntua dituen piramidearen ber-
dina da; hortaz, ABCDEF prisma oinarritzat triangeluak dituzten hiru piramide
elkarren berdinetan zatitu da.

Eta, oinarritzat ABD triangelua eta erpintzat C puntua dituen piramidea oina-
rritzat CAB triangelua eta erpintzat D puntua dituen piramidea bera denez, plano
berek eratutakoak direlako, eta frogatu denez, bestalde, oinarritzat ABD triange-
lua eta erpintzat C puntua dituen piramidea oinarritzat ABC triangelua eta horren
aurkakotzat DEF dituen prismaren herena dela, orduan oinarritzat ABC triangelua
eta erpintzat D puntua dituen piramidea oinarri bera, hots, ABC triangelua, eta
aurkakotzat DEF dituen prismaren herena da.
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Porisma
Hortik argi dago ezen piramide oro dela bere oinarri bera eta altuera berdina

dituen prismaren herena.
Q. E. D.341

8. PROPOSIZIOA

Oinarritzat triangeluak dituzten piramide antzekoek alde korrespondenteen
arrazoi hirukoiztua dute.

Izan bitez oinarritzat ABC, DEF triangeluak eta erpintzat G, H puntuak dituzten
piramide antzekoak eta antzeko eran kokatuak.

Nik diot ezen ABCG piramideak DEFH piramidearekin duela BCk EFrekin due-
naren arrazoi hirukoiztua.

Osa bitez, bada, BGML, EHQP solido paralelepipedoak.
Baina, ABCG piramidea DEFH piramidearen antzekoa denez, ABC angelua DEF

angeluaren berdina da, eta GBC angelua HEF angeluaren berdina, eta ABG angelua
DEH angeluaren berdina; eta, AB DErekiko nolako, halako da BC EFrekiko, eta BG

EHrekiko.
Eta, AB DErekiko den bezalakoa denez BC EFrekiko, eta angelu berdinak era-

tzen dituzten aldeak proportzionalak direnez, orduan BM paralelogramoa EQ

paralelogramoaren antzekoa da.
Arrazoi beragatik, BN ere ER-ren antzekoa da, eta BK EOren antzekoa; beraz,

MB, BK, BN hiru paralelogramoak EQ, EO, ER hiru paralelogramoen antzekoak dira.
Baina MB, BK, BN hiru paralelogramoak beren hiru aurkakoen berdinak eta

antzekoak dira, eta EQ, EO, ER hirurak ere beren hiru aurkakoen berdinak eta
antzekoak dira [XI, 24]. Orduan, BGML, EHQP solidoak plano antzekoek, eta
kopuru berdinean, eratutakoak dira. Beraz, BGML solidoa EHQP solidoaren antze-
koa da.

Baina solido paralelepipedo antzekoek alde korrespondenteen arrazoi hiru-
koiztua dute [XI, 33]. Orduan, BGML solidoak EHQP solidoarekin du BC aldeak
dagokion EF aldearekin duenaren arrazoi hirukoiztua.
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Baina, BGML solidoa EHQP solidoarekiko nolako, halako da ABCG piramidea
DEFH piramidearekiko; izan ere, piramidea solidoaren seirena da, zeren prisma,
solido paralelepipedoaren erdia dena [XI, 28], piramidearen hirukoitza baita
[XII, 7].

Ondorioz, ABCG piramideak DEFH piramidearekin du BCk EFrekin duenaren
arrazoi hirukoiztua.

Q. E. D.

Porisma
Hortik argi dago ezen oinarritzat poligonoak dituzten piramideek alde

korrespondenteen arrazoi hirukoiztua dutela elkarrekin.
Bada, horietan dauden eta oinarritzat triangeluak dituzten piramidetan zati-

tzen badira –izan ere, horien oinarrietako poligono antzekoak triangelu antze-
koetan zatitzen direlako, kopuru berdinean eta osoen arrazoi berean342

[VI, 20]–, lehenengoaren oinarri triangeluarreko piramidetako bat bigarrenaren
oinarri triangeluarreko piramidetako batekiko nolako, halako izango dira lehe-
nengo piramidearen oinarri triangeluarreko piramide guztiak bigarren piramide-
aren oinarri triangeluarreko piramide guztiekiko [V, 12], hau da, oinarritzat poli-
gono bat duen piramidea bera oinarritzat poligono bat duen beste piramideare-
kiko.

Baina oinarritzat triangelu bat duen piramideak oinarritzat triangelu bat duen
piramidearekin du alde korrespondenteen arrazoi hirukoiztua.

Ondorioz, oinarritzat poligono bat duen piramideak antzeko oinarria duena-
rekin du aldeak aldearekin duenaren arrazoi hirukoiztua343.

9. PROPOSIZIOA

Oinarritzat triangeluak dituzten piramide berdinen oinarriak alderantziz erla-
zionaturik daude altuerekin; eta oinarritzat triangeluak dituzten piramideak,
oinarriak altuerekin alderantziz erlazionaturik badituzte, berdinak dira.

Izan bitez, bada, oinarritzat ABC, DEF triangeluak eta erpintzat G, H puntuak
dituzten piramide berdinak.

Nik diot ezen ABCG, DEFH piramideen oinarriak alderantziz erlazionaturik
daudela beren altuerekin, eta ABC oinarria DEF oinarriarekiko den bezalakoa dela
DEFH piramidearen altuera ABCG piramidearen altuerarekiko.

Bada, osa bitez BGML, EHQP solido paralelepipedoak.
Eta, ABCG piramidea DEFH piramidearen berdina denez, eta BGML solidoa ABCG

piramidearen seikoitza denez eta EHQP solidoa, aldiz, DEFH piramidearen seikoi-
tza denez, orduan BGML solidoa EHQP solidoaren berdina da.
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Baina solido paralelepipedo berdinen oinarriak alderantziz erlazionaturik
daude beren altuerekin [XI, 34]; orduan, BM oinarria EQ oinarriarekiko nolako,
halako da EHQP solidoaren altuera BGML solidoaren altuerarekiko.

Baina, BM oinarria EQ oinarriarekiko nolako, halako da ABC triangelua DEF

triangeluarekiko [I, 34]. Beraz, ABC triangelua DEF triangeluarekiko nolako,
halako da EHQP solidoaren altuera ere BGML solidoaren altuerarekiko [V, 11].

Baina EHQP solidoaren altuera DEFH piramidearen altuera bera da, eta BGML

solidoaren altuera ABCG piramidearen altuera bera da; orduan, ABC oinarria DEF

oinarriarekiko nolako, halako da DEFH piramidearen altuera ABCG piramidearen
altuerarekiko. Hortaz, ABCG, DEFH piramideen oinarriak alderantziz erlazionatu-
rik daude beren altuerekin.

Baina, orain, egon bitez ABCG, DEFH piramideen oinarriak alderantziz erla-
zionaturik beren altuerekin, eta izan bedi DEFH piramidearen altuera ABCG pira-
midearen altuerarekiko ABC oinarria DEF oinarriarekiko den bezalakoa.

Nik diot ezen ABCG piramidea DEFH piramidearen berdina dela.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, ABC oinarria DEF oinarriarekiko den bezala-

koa denez DEFH piramidearen altuera ABCG piramidearen altuerarekiko, eta, bes-
talde, ABC oinarria DEF oinarriarekiko den bezalakoa denez BM paralelogramoa EQ

paralelogramoarekiko, orduan, BM paralelogramoa EQ paralelogramoarekiko
nolako, halako da DEFH piramidearen altuera ere ABCG piramidearen altuerare-
kiko [V, 11].

Baina DEFH piramidearen altuera EHQP paralelepipedoaren altuera bera da,
eta ABCG piramidearen altuera BGML paralelepipedoaren altuera bera da; orduan,
BM oinarria EQ oinarriarekiko nolako, halako da EHQP paralelepipedoaren altuera
BGML paralelepipedoaren altuerarekiko.

Baina oinarriak altuerekin alderantziz erlazionaturik dituzten solido parale-
lepipedoak berdinak dira [XI, 34]; beraz, BGML solido paralelepipedoa EHQP

solido paralelepipedoaren berdina da.
Baina ABCG piramidea BGML paralelepipedoaren seirena da, eta DEFH pirami-

dea EHQP paralelepipedoaren seirena da; hortaz, ABCG piramidea DEFH piramide-
aren berdina da.

Ondorioz, oinarritzat triangeluak dituzten piramide berdinen oinarriak alde-
rantziz erlazionaturik daude altuerekin; eta oinarritzat triangeluak dituzten pira-
mideak, oinarriak altuerekin alderantziz erlazionaturik badituzte, berdinak dira.

Q. E. D.
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10. PROPOSIZIOA

Kono oro oinarri bera eta altuera berdina dituen zilindroaren herena da.

Izan beza, bada, kono batek zilindro baten oinarri bera, ABCD zirkulua, eta
altuera berdina.

Nik diot ezen konoa zilindroaren herena
dela, hau da, zilindroa konoaren hirukoitza dela.

Bada, zilindroa konoaren hirukoitza ez bada,
zilindroa konoaren hirukoitza baino handiagoa
edo konoaren hirukoitza baino txikiagoa izango
da.

Izan bedi, lehendabizi, hirukoitza baino han-
diagoa, eta inskriba bedi ABCD karratua ABCD zir-
kuluan [IV, 6]; orduan, ABCD karratua ABCD zir-
kuluaren erdia baino handiagoa da.

Altxa bedi zilindroaren altuera berdineko
prisma bat ABCD karratutik.

Orduan, altxatutako prisma zilindroaren erdia baino handiagoa da: izan ere,
ABCD zirkuluaren inguruan karratu bat zirkunskribatzen badugu [IV, 7], ABCD zir-
kuluan inskribatutako karratua zirkunskribatutakoaren erdia da; eta horietatik
altxatutako solidoak altuera bereko prisma paralelepipedoak dira, eta altuera
bera duten solido paralelepipedoak beren oinarriak bezalakoak dira elkarrekiko
[XI, 32]; orduan, ABCD karratutik altxatutako prisma ABCD zirkuluaren inguruan
zirkunskribatutako karratutik altxatutako prismaren erdia da [XI, 28; XII, 6 eta 7,
por.]; eta zilindroa txikiagoa da ABCD zirkuluaren inguruan zirkunskribatutako
karratutik altxatutako prisma baino; beraz, ABCD karratutik altxatutako prisma,
zilindroaren altuera berekoa dena, zilindroaren erdia baino handiagoa da.

Erdibitu bitez AB, BC, CD, DA zirkunferentziak E, F, G, H puntuetatik, eta marraz
bitez AE, EB, BF, FC, CG, GD, DH, HA; orduan, AEB, BFC, CGD, DHA triangeluetako
bakoitza bere inguruko ABCD zirkuluaren segmentuaren erdia baino handiagoa
da, lehenago frogatu dugun bezala [XII, 2].

Altxa bitez zilindroaren altuera bereko prismak AEB, BFC, CGD, DHA triange-
luetako bakoitzaren gainean; orduan, altxatutako prismetako bakoitza handia-
goa da bere inguruko zilindro-segmentuaren erdia baino; izan ere, E, F, G, H pun-
tuetatik AB, BC, CD, DA zuzenen paraleloak marrazten baditugu, eta AB, BC, CD, DA

zuzenen gainean paralelogramoak osatzen baditugu, eta, horietatik, zilindroaren
altuera berdineko solido paralelepipedoak altxatzen baditugu, AEB, BFC, CGD, DHA

triangeluen gaineko prismak altxatutako solido bakoitzaren erdia dira; eta zilin-
droaren segmentuak txikiagoak dira altxatutako solido paralelepipedoak baino;
hortaz, AEB, BFC, CGD, DHA triangeluen gainean altxatutako prismak ere handia-
goak dira beren inguruko zilindro-segmentuen erdia baino.

Orain, geratu diren zirkunferentziak erdibitzen baditugu, zuzenak marrazten
baditugu, triangeluetako bakoitzaren gainean zilindroaren altuera bereko pris-
mak altxatzen baditugu, eta horrela ondoz ondo egiten badugu, zilindro-
-segmentu batzuk utziko ditugu, zilindroak konoaren hirukoitzari kentzen dion
gehiegitza baino txikiagoak izango direnak [X, 1].
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Utz bitez, eta izan bitez AE, EB, BF, FC, CG, GD, DH, HA; orduan, oinarritzat
AEBFCGDH poligonoa eta altueratzat zilindroarena bera dituen gainerako prisma
konoaren hirukoitza baino handiagoa da.

Baina oinarritzat AEBFCGDH poligonoa eta altueratzat zilindroarena bera
dituen prisma oinarritzat AEBFCGDH poligonoa eta erpintzat konoarena bera
dituen piramidearen hirukoitza da [XII, 7, por.]; beraz, oinarritzat AEBFCGDH poli-
gonoa eta erpintzat konoarena bera dituen piramidea oinarritzat ABCD zirkulua
duen konoa baino handiagoa da.

Baina txikiagoa ere bada, horrek itxitakoa delako; eta hori ezinezkoa da.
Hortaz, zilindroa ez da konoaren hirukoitza baino handiagoa.
Nik diot, gainera, ezen zilindroa konoaren hirukoitza baino txikiagoa ere ez

dela.
Bada, ahal balitz, izan bedi zilindroa konoaren hirukoitza baino txikiagoa;

orduan, alderanzketaz, konoa zilindroaren herena baino handiagoa izango da.
Inskriba bedi ABCD karratua ABCD zirkuluan; orduan, ABCD karratua ABCD zir-

kuluaren erdia baino handiagoa da.
Eta altxa bedi konoaren erpin bera duen piramide bat ABCD karratuaren gai-

nean; orduan, altxatutako piramidea konoaren erdia baino handiagoa da; izan
ere, lehenago frogatu dugun moduan, zirkuluaren inguruan karratu bat zir-
kunskribatzen badugu, ABCD karratua zirkuluaren inguruan zirkunskribatutako
karratuaren erdia izango da, eta karratuetatik konoaren altuera bereko solido
paralelepipedoak altxatzen baditugu, prisma ere deritzenak, ABCD karratutik
altxatutako solidoa zirkuluaren inguruan zirkunskribatutako karratutik altxatu-
takoaren erdia izango da, elkarrekiko beren oinarriak bezalakoak direlako
[XI, 32].

Hortaz, herenek ere arrazoi bera dute; bada, oinarritzat ABCD karratua duen
piramidea zirkuluaren inguruan zirkunskribatutako karratutik altxatutako pirami-
dearen erdia da.

Eta zirkuluaren inguruan zirkunskribatutako karratutik altxatutako piramidea
konoa baino handiagoa da, itxi egiten baitu.

Beraz, oinarritzat ABCD karratua eta erpintzat konoarena bera dituen pirami-
dea konoaren erdia baino handiagoa da.

Erdibitu bitez AB, BC, CD, DA zirkunferentziak E, F, G, H puntuetatik, eta marraz
bitez AE, EB, BF, FC, CG, GD, DH, HA; orduan, AEB, BFC, CGD, DHA triangeluetako
bakoitza handiagoa da bere inguruko ABCD zirkuluaren segmentuaren erdia
baino.

Baina altxa bitez konoaren erpin bera duten piramideak AEB, BFC, CGD, DHA

triangeluetako bakoitzaren gainean; orduan, altxatutako piramideetako bakoitza
handiagoa da, era berean, bere inguruko kono-segmentuaren erdia baino.

Orain, geratu diren zirkunferentziak erdibitzen baditugu, zuzenak marrazten
baditugu, triangeluetako bakoitzaren gainean konoaren erpin bera duten pira-
mideak altxatzen baditugu, eta horrela ondoz ondo egiten badugu, kono-
-segmentu batzuk utziko ditugu, konoak zilindroaren herenari kentzen dion
gehiegitza baino txikiagoak izango direnak [X, 1].

Utz bitez, eta izan bitez AE, EB, BF, FC, CG, GD, DH, HA zuzenen gainekoak;
orduan, oinarritzat AEBFCGDH poligonoa eta erpintzat konoarena bera dituen gai-
nerako piramidea zilindroaren herena baino handiagoa da.

EUKLIDES: ELEMENTUAK568



Baina oinarritzat AEBFCGDH poligonoa eta erpintzat konoarena bera dituen
piramidea oinarritzat AEBFCGDH poligonoa eta altueratzat zilindroarena bera
dituen prismaren herena da; orduan, oinarritzat AEBFCGDH poligonoa eta altuera-
tzat zilindroarena bera dituen prisma oinarritzat ABCD zirkulua duen zilindroa
baino handiagoa da.

Baina txikiagoa ere bada, horrek itxitakoa delako; eta hori ezinezkoa da.
Beraz, zilindroa ez da konoaren hirukoitza baino txikiagoa.
Baina frogatu da hirukoitza baino handiagoa ere ez dela; hortaz, zilindroa

konoaren hirukoitza da; hortaz, konoa zilindroaren herena da.
Ondorioz, kono oro bere oinarri bera eta altuera berdina dituen zilindroaren

herena da.
Q. E. D.

11. PROPOSIZIOA

Altuera bera duten konoak eta zilindroak beren oinarriak bezalakoak dira
elkarrekiko.

Egon bitez altuera bereko kono eta zilindro batzuk, izan bitez ABCD, EFGH zir-
kuluak horien oinarriak, KL, MN horien ardatzak eta AC, EG horien oinarrien dia-
metroak.

Nik diot ezen ABCD zirkulua EFGH zirkuluarekiko den bezalakoa dela AL

konoa EN konoarekiko.

Zeren, ez bada, ABCD zirkulua EFGH zirkuluarekiko den bezalakoa izango
baita AL konoa EN konoa baino txikiagoa den solido batekiko, edo handiagoa den
batekiko.

Izan bedi, lehendabizi, txikiagoan den O solidoarekiko, eta izan bedi X soli-
doa O solidoak EN konoari kentzen dion aldearen berdina; orduan, EN konoa O,
X solidoen berdina da.

Inskriba bedi EFGH karratua EFGH zirkuluan; orduan, karratua zirkuluaren
erdia baino handiagoa da.

Altxa bedi konoaren altuera berdineko piramide bat EFGH karratutik; orduan,
altxatutako piramidea konoaren erdia baino handiagoa da; izan ere, zirkuluaren
inguruan karratu bat zirkunskribatzen badugu, eta, hortik, konoaren altuera ber-
dineko piramide bat altxatzen badugu, inskribatutako piramidea zirkunskribatu-
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takoren erdia da, elkarrekiko horien oinarriak bezalakoak direlako [XII, 6]; eta
konoa, aldiz, zirkunskribatutako piramidea baino txikiagoa da.

Erdibitu bitez EF, FG, GH, HE zirkunferentziak P, Q, R, S puntuetatik, eta marraz
bitez HP, PE, EQ, QF, FR, RG, GS, SH.

Orduan, HPE, EQF, FRG, GSH triangeluetako bakoitza bere inguruko zirkulu-
-segmentuaren erdia baino handiagoa da.

Altxa bedi konoaren altuera berdineko piramide bat HPE, EQF, FRG, GSH trian-
geluetako bakoitzaren gainean; orduan, altxatutako piramideetako bakoitza han-
diagoa da bere inguruko kono-segmentuaren erdia baino.

Orain, geratu diren zirkunferentziak erdibitzen baditugu, zuzenak marrazten
baditugu, triangeluetako bakoitzaren gainean konoaren altuera berdineko pira-
mideak altxatzen baditugu, eta horrela ondoz ondo egiten badugu, kono-
-segmentu batzuk utziko ditugu, X solidoa baino txikiagoak izango direnak
[X, 1].

Utz bitez, eta izan bitez HPE, EQF, FRG, GSHrenak; orduan, oinarritzat HPEQFRGS

poligonoa eta altueratzat konoarena bera dituen gainerako piramidea O solidoa
baino handiagoa da.

Inskriba bedi DTAUBVCW poligonoa, HPEQFRGS poligonoaren antzekoa dena eta
antzeko eran kokatuta dagoena, ABCD zirkuluan, eta altxa bedi horren gainean AL

konoaren altuera berdineko piramide bat.
Bada, ACren karratua EGren karratuarekiko den bezalakoa denez DTAUBVCW

poligonoa HPEQFRGS poligonoarekiko [XII, 1], eta, bestalde, ACren karratua EGren
karratuarekiko den bezalakoa denez ABCD zirkulua EFGH zirkuluarekiko [XII, 2],
orduan, ABCD zirkulua EFGH zirkuluarekiko nolako, halako da DTAUBVCW poligo-
noa HPEQFRGS poligonoarekiko.

Baina, ABCD zirkulua EFGH zirkuluarekiko nolako, halako da AL konoa O soli-
doarekiko, eta, DTAUBVCW poligonoa HPEQFRGS poligonoarekiko nolako, halako
da oinarritzat DTAUBVCW poligonoa eta erpintzat L puntua dituen piramidea oina-
rritzat HPEQFRGS poligonoa eta erpintzat N puntua dituen piramidearekiko [XII, 6].

Orduan, AL konoa O solidoarekiko nolako, halako da halaber oinarritzat
DTAUBVCW poligonoa eta erpintzat L puntua dituen piramidea oinarritzat HPEQFRGS

poligonoa eta erpintzat N puntua dituen piramidearekiko [V, 11]; beraz, txanda-
ketaz, AL konoa bertan inskribatutako piramidearekiko nolako, halako da O soli-
doa EN konoan inskribatutako piramidearekiko [V, 6].

Baina AL konoa bertan inskribatutako piramidea baino handiagoa da; orduan,
O solidoa EN konoan inskribatutako piramidea baino handiagoa da.

Baina txikiagoa ere bada; eta hori absurdoa da.
Hortaz, AL konoa ez da EN konoa baino txikiagoa den solido batekiko ABCD

zirkulua EFGH zirkuluarekiko den bezalakoa.
Antzeko eran frogatuko genuke EN konoa ere ez dela AL konoa baino txikia-

goa den ezein solidorekiko EFGH zirkulua ABCD zirkuluarekiko den bezalakoa.
Nik diot, orain, ezen AL konoa ere ez dela EN konoa baino handiagoa den

ezein solidorekiko ABCD zirkulua EFGH zirkuluarekiko den bezalakoa.
Bada, ahal balitz, izan bedi handiagoa den O solido batekiko; orduan, alde-

ranzketaz, EFGH zirkulua ABCD zirkuluarekiko nolako, halako da O solidoa AL

konoarekiko.
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Baina, O solidoa AL konoarekiko nolako, halako da EN konoa AL konoa baino
txikiagoa den solido batekiko; orduan, EFGH zirkulua ABCD zirkuluarekiko nolako,
halako da EN konoa ere AL konoa baino txikiagoa den solido batekiko; eta hori
ezinezkoa dela frogatu da.

Beraz, AL konoa ez da EN konoa baino handiagoa den ezein solidorekiko
ABCD zirkulua EFGH zirkuluarekiko den bezalakoa.

Baina frogatu da txikiagoa den batekiko ere ez dela; hortaz, ABCD zirkulua
EFGH zirkuluarekiko nolako, halako da AL konoa EN konoarekiko.

Baina, konoa konoarekiko nolako, halako da zilindroa zilindroarekiko,
bakoitza bestearen hirukoitza delako, hurrenez hurren [XII, 10]; beraz, ABCD zir-
kulua EFGH zirkuluarekiko nolako, halako dira halaber horien gainean altxatu-
tako altuera bereko zilindroak.

Ondorioz, altuera bera duten konoak eta zilindroak beren oinarriak bezala-
koak dira elkarrekiko.

Q. E. D.

12. PROPOSIZIOA

Kono eta zilindro antzekoek elkarrekin dute beren oinarrien diametroen arra-
zoi hirukoiztua.

Izan bitez kono eta zilindro antzeko batzuk, izan bitez ABCD, EFGH zirkuluak
horien oinarriak, BD, FH oinarrien diametroak, eta KL, MN konoen eta zilindroen
ardatzak.

Nik diot ezen oinarritzat ABCD zirkulua eta erpintzat L puntua dituen konoak
oinarritzat EFGH zirkulua eta erpintzat N puntua dituen konoarekin duela BDk
FHrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Bada, ABCDL konoak EFGHN konoarekin ez badu BDk FHrekin duenaren arrazoi
hirukoiztua, ABCDL konoak EFGHN konoa baino txikiagoa den solido batekin
izango du arrazoi hirukoiztua, edo handiagoa den batekin.
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Izan beza, lehendabizi, txikiagoa den O solidoarekin, eta inskriba bedi EFGH

karratua EFGH zirkuluan [IV, 6]; orduan, EFGH karratua EFGH zirkuluaren erdia
baino handiagoa izango da.

Altxa bedi konoaren erpin bera duen piramide bat EFGH karratuaren gainean;
orduan, altxatutako piramidea konoaren erdia baino handiagoa da.

Orain, erdibitu bitez EF, FG, GH, HE zirkunferentziak P, Q, R, S puntuetatik, eta
marraz bitez EP, PF, FQ, QG, GR, RH, HS, SE.

Orduan, EPF, FQG, GRH, HSE triangeluetako bakoitza handiagoa da bere ingu-
ruko EFGH zirkuluaren segmentuaren erdia baino.

Altxa bedi konoaren erpin bera duen piramide bat EPF, FQG, GRH, HSE triange-
luetako bakoitzaren gainean; orduan, altxatutako piramideetako bakoitza ere
handiagoa da bere inguruko kono-segmentuaren erdia baino.

Orain, geratu diren zirkunferentziak erdibitzen baditugu, zuzenak marrazten
baditugu, triangeluetako bakoitzaren gainean konoaren erpin bera duten pira-
mideak altxatzen baditugu, eta horrela ondoz ondo egiten badugu, kono-
-segmentu batzuk utziko ditugu, EFGHN konoak O solidoari kentzen dion gehie-
gitza baino txikiagoak izango direnak [X, 1].

Utz bitez, eta izan bitez EP, PF, FQ, QG, GR, RH, HS, SErenak; orduan, oinarritzat
EPFQGRHS poligonoa eta erpintzat N puntua dituen gainerako piramidea O solidoa
baino handiagoa da.

Inskriba bedi, halaber, ATBUCVDW poligonoa, EPFQGRHS poligonoaren antze-
koa dena eta antzeko eran kokatuta dagoena, ABCD zirkuluan, eta altxa bedi
konoaren erpin bera duen piramide bat ATBUCVDW poligonoaren gainean; eta
izan bedi LBT oinarritzat ATBUCVDW poligonoa eta erpintzat L puntua dituen pira-
midea eratzen duten triangeluetako bat, eta izan bedi NFP oinarritzat EPFQGRHS

poligonoa eta erpintzat N puntua dituen piramidea eratzen duten triangeluetako
bat; eta marraz bitez KT, MP.

Baina, ABCDL konoa EFGHN konoaren antzekoa denez, orduan, BD FHrekiko
nolako, halako da KL ardatza MN ardatzarekiko [XI, 24. def.]. Baina, BD FHrekiko
nolako, halako da BK FMrekiko; beraz, BK FMrekiko nolako, halako da KL MNrekiko.
Eta, txandaketaz, BK KLrekiko nolako, halako da FM MNrekiko [V, 16].

Baina BKL, FMN angelu berdinak eratzen dituzten aldeak proportzionalak dira;
orduan, BKL triangelua FMN triangeluaren antzekoa da [VI, 6].

Bestalde, BK KTrekiko den bezalakoa denez FM MPrekiko, eta BKT, FMP angelu
berdinak eratzen dituztenez –zeren, zein zati den BKT angelua K zentroari
dagozkion lau angelu zuzenena, zati bera baita ere FMP angelua M zentroari
dagozkion lau angelu zuzenena–, eta angelu berdinak eratzen dituzten aldeak
proportzionalak direnez, orduan BKT triangelua FMP triangeluaren antzekoa da
[VI, 6].

Berriz ere, frogatu denez ezen BK KLrekiko den bezalakoa dela FM MNrekiko,
eta BK KTren berdina denez, eta FM, aldiz, PMren berdina denez, orduan, TK KLre-
kiko nolako, halako da PM MNrekiko; eta TKL, PMN angelu berdinak –zuzenak dire-
lako– eratzen dituzten aldeak proportzionalak dira; beraz, LKT triangelua NMP

triangeluaren antzekoa da [VI, 6].
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Eta, LKB, NMF triangeluen antzekotasunagatik, LB BKrekiko den bezalakoa
denez NF FMrekiko, eta, BKT, FMP triangeluen antzekotasunagatik, KB BTrekiko den
bezalakoa denez MF FPrekiko, orduan, berdintasunez, LB BTrekiko nolako, halako
da NF FPrekiko [V, 22].

Bestalde, LTK, NPM triangeluen antzekotasunagatik, LT TKrekiko den bezalakoa
denez NP PMrekiko, eta, TKB, PMF triangeluen antzekotasunagatik, KT TBrekiko den
bezalakoa denez MP PFrekiko, orduan, berdintasunez, LT TBrekiko nolako, halako
da NP PFrekiko [V, 22].

Baina frogatu da ezen TB BLrekiko den bezalakoa dela PF ere FNrekiko. Beraz,
berdintasunez, TL LBrekiko nolako, halako da PN NFrekiko [V, 22].

Hortaz, LTB, NPF triangeluen aldeak proportzionalak dira; beraz, LTB, NPF trian-
geluak elkarren angeluberdinak dira [VI, 5]; hortaz, antzekoak ere badira [VI, 1.
def.].

Hortaz, oinarritzat BKT triangelua eta erpintzat L puntua dituen piramidea
oinarritzat FMP triangelua eta erpintzat N puntua dituen piramidearen antzekoa
da, kopuru berdinean diren plano antzekoek eratutakoak direlako [XI, 9. def.].

Baina oinarritzat triangeluak dituzten piramide antzekoek alde korrespon-
denteen arrazoi hirukoiztua dute elkarrekin [XII, 8]. Beraz, BKTL piramideak FMPN

piramidearekin du BK-k FMrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.
Antzeko eran, A, W, D, V, C, U puntuetatik K puntura eta E, S, H, R, G, Q pun-

tuetatik M puntura zuzenak marrazten baditugu, eta triangeluetako bakoitzaren
gainean konoen erpin bera duten piramideak altxatzen baditugu, frogatuko dugu
ezen antzeko eran kokatutako piramideetako bakoitzak antzeko eran kokatutako
piramideetako bakoitzarekin duela BK aldeak dagokion FM aldearekin duenaren
arrazoi hirukoiztua, hau da, BDk FHrekin duenarena.

Eta, aurrekarietako bat atzekarietako batekiko nolako, halako dira aurrekari
guztiak atzekari guztiekiko [V, 12]; orduan, BKTL piramidea FMPN piramidearekiko
nolako, halako da oinarritzat ATBUCVDW poligonoa eta erpintzat L puntua dituen
piramide osoa oinarritzat EPFQGRHS poligonoa eta erpintzat N puntua dituen pira-
mide osoarekiko; hortaz, oinarritzat ATBUCVDW poligonoa eta erpintzat L puntua
dituen piramideak oinarritzat EPFQGRHS poligonoa eta erpintzat N puntua dituen
piramidearekin du BDk FHrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Baina suposatu da oinarritzat ABCD zirkulua eta erpintzat L puntua dituen
konoak O solidoarekin duela BDk FHrekin duenaren arrazoi hirukoiztua; orduan,
oinarritzat ABCD zirkulua eta erpintzat L puntua dituen konoa O solidoarekiko
nolako, halako da oinarritzat ATBUCVDW poligonoa eta erpintzat L puntua dituen
piramidea oinarritzat EPFQGRHS poligonoa eta erpintzat N puntua dituen pirami-
dearekiko. Orduan, txandaketaz, oinarritzat ABCD zirkulua eta erpintzat L puntua
dituen konoa bertan inskribatutako piramidearekiko –oinarritzat ATBUCVDW poli-
gonoa eta erpintzat L puntua dituen piramidearekiko– nolako, halako da O soli-
doa oinarritzat EPFQGRHS poligonoa eta erpintzat N puntua dituen piramideare-
kiko [V, 16].

Baina aipaturiko konoa bertan inskribatutako piramidea baino handiagoa da,
itxi egiten duelako. Orduan, O solidoa ere oinarritzat EPFQGRHS poligonoa eta
erpintzat N puntua dituen piramidea baino handiagoa da. Baina txikiagoa ere
bada; eta hori ezinezkoa da.
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Hortaz, oinarritzat ABCD zirkulua eta erpintzat L puntua dituen konoak ez du
oinarritzat EFGH zirkulua eta erpintzat N puntua dituen konoa baino txikiagoa den
solido batekin BDk FHrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Antzeko eran frogatuko genuke EFGHN konoak ere ez duela ABCDL konoa
baino txikiagoa den solido batekin FHk BDrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Nik diot, orain, ezen ABCDL konoak ere ez duela EFGHN konoa baino handia-
goa den solido batekin BDk FHrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Bada, ahal balitz, izan beza handiagoa den O solido batekin. Orduan, alde-
ranzketaz, O solidoak ABCDL konoarekin du FHk BDrekin duenaren arrazoi hiru-
koiztua.

Baina, O solidoa ABCDL konoarekiko nolako, halako da EFGHN konoa ABCDL

konoa baino txikiagoa den solido batekiko. Orduan, EFGHN konoak ABCDL konoa
baino txikiagoa den solido batekin du FHk BDrekin duenaren arrazoi hirukoiztua;
eta hori ezinezkoa dela frogatu da.

Beraz, ABCDL konoak EFGHN konoa baino handiagoa den solido batekin ez du
BDk FHrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Baina frogatu da txikiagoa den solido batekin ere ez. Hortaz, ABCDL konoak
EFGHN konoarekin du BDk FHrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Baina, konoa konoarekiko nolako, halako da zilindroa zilindroarekiko,
konoaren oinarri bera eta altuera berdina dituen zilindroa konoaren hirukoitza
delako [XII, 10]; beraz, zilindroak zilindroarekin du BDk FHrekin duenaren arra-
zoi hirukoiztua.

Ondorioz, kono eta zilindro antzekoek elkarrekin dute beren oinarrien dia-
metroen arrazoi hirukoiztua.

Q. E. D.

13. PROPOSIZIOA

Zilindro bat aurkako planoen paraleloa den plano batek ebakia bada, zilin-
droa zilindroarekiko nolako, halako izango da ardatza ardatzarekiko.

Izan bedi AD zilindroa AB, CD aurkako planoen paraleloa den GH planoak
ebakia, eta topo egin beza GH planoak K puntuan ardatzarekin.

Nik diot ezen BG zilindroa GD zilindroarekiko den bezalakoa dela EK ardatza
KF ardatzarekiko.

Luza bedi, bada, EF ardatza bi aldeetatik L, M puntuetaraino, eta koka bitez EK

ardatzaren berdinak diren nahi adina ardatz, EN, NL, eta FK ardatzaren berdinak
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diren nahi adina ardatz, FO, OM; eta LM ardatzaren gainean kontsidera bedi oina-
rritzat PQ, VW zirkuluak dituen PW zilindroa.

Marraz bitez N, O puntuetan zehar AB, CD planoen eta PW zilindroaren oina-
rrien paraleloak diren planoak, eta egin bitez RS, TU zirkuluak N, O zentroen ingu-
ruan.

Eta, LN, NE, EK ardatzak elkarren berdinak direnez, QR, RB, BG zilindroak beren
oinarriak bezalakoak dira elkarrekiko [XII, 11]. Baina horien oinarriak berdinak
dira; beraz, QR, RB, BG zilindroak elkarren berdinak dira.

Bada, LN, NE, EK ardatzak elkarren berdinak direnez, eta QR, RB, BG zilindroak
ere elkarren berdinak direnez, eta lehenengoen kopurua bigarrenen kopuruaren
berdina denez, orduan zer multiplo den KL ardatza EK ardatzarena, multiplo bera
izango da QG zilindroa GB zilindroarena.

Arrazoi beragatik, zer multiplo den MK ardatza KF ardatzarena, multiplo bera
izango da WG zilindroa GD zilindroarena.

Eta, KL ardatza KM ardatzaren berdina bada, QG zilindroa ere GW zilindroaren
berdina izango da, ardatza ardatza baino handiagoa bada, zilindroa ere zilin-
droa baino handiagoa izango da, eta, txikiagoa bada, txikiagoa.

Orduan, lau magnitude izanik –EK, KF ardatzak eta BG, GD zilindroak–, EK

ardatzaren eta BG zilindroaren ekimultiploak –LK ardatza eta QG zilindroa, ale-
gia–, eta KF ardatzaren eta GD zilindroaren ekimultiploak –KM ardatza eta GW

zilindroa, alegia– hartu dira; eta frogatu da KL ardatzak KM ardatza gainditzen
badu, QG zilindroak ere GW zilindroa gainditzen duela, berdina bada, berdina,
eta, txikiagoa bada, txikiagoa.

Hortaz, EK ardatza KF ardatzarekiko nolako, halako da BG zilindroa GD zilin-
droarekiko [V, 5. def.].

Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Oinarri berdinen gainean dauden konoak eta zilindroak beren altuerak beza-
lakoak dira elkarrekiko.

Egon bitez, bada, EB, FD zilindroak oinarri berdinen gainean, hots, AB, CD zir-
kuluen gainean.

Nik diot ezen EB zilindroa FD zilindroarekiko den bezalakoa dela GH ardatza
KL ardatzarekiko.
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Bada, luza bedi KL ardatza N punturaino, eta egin bedi LN ardatza GH arda-
tzaren berdina, eta kontuan har bedi CM zilindroa LN ardatzaren inguruan.

Bada, EB, CM zilindroek altuera bera dutenez, beren oinarriak bezalakoak dira
elkarrekiko [XII, 11]. Baina oinarriak elkarren berdinak dira; beraz, EB, CM zilin-
droak ere berdinak dira.

Eta, FM zilindroa bere aurkako planoen paraleloa den CD planoak ebakia izan
denez, orduan, CM zilindroa FD zilindroarekiko nolako, halako da LN ardatza KL

ardatzarekiko [XII, 13].
Baina CM zilindroa EB zilindroaren berdina da, eta LN ardatza GH ardatzaren

berdina; beraz, EB zilindroa FD zilindroarekiko nolako, halako da GH ardatza KL

ardatzarekiko.
Baina, EB zilindroa FD zilindroarekiko nolako, halako da ABG konoa CDK

konoarekiko [XII, 10]. Hortaz, GH ardatza KL ardatzarekiko nolako, halako da ABG

konoa CDK konoarekiko, eta EB zilindroa FD zilindroarekiko.
Q. E. D.

15. PROPOSIZIOA

Kono eta zilindro berdinen oinarriak alderantziz erlazionaturik daude altue-
rekin; eta oinarriak altuerekin alderantziz erlazionaturik dituzten kono eta zilin-
droak berdinak dira.

Izan bitez berdinak oinarritzat ABCD, EFGH zirkuluak dituzten konoak eta
zilindroak; izan bitez AC, EG oinarrien diametroak, eta KL, MN ardatzak, konoen
edo zilindroen altuerak ere badirenak; eta osa bitez AO, EP zilindroak.

Nik diot ezen AO, EP zilindroen oinarriak alderantziz erlazionaturik daudela
beren altuerekin, eta ABCD oinarria EFGH oinarriarekiko den bezalakoa dela MN

altuera KL altuerarekiko.

Bada, LK altuera MN altueraren berdina da, edo ez da.
Izan bedi, lehendabizi, berdina.
Eta AO zilindroa ere EP zilindroaren berdina da. Baina altuera bera duten

konoak eta zilindroak beren oinarriak bezalakoak dira elkarrekiko [XII, 11];
orduan, ABCD oinarria EFGH oinarriaren berdina da.

Hortaz, alderantzizko arrazoian, ABCD oinarria EFGH oinarriarekiko nolako,
halako da MN altuera ere KL altuerarekiko.

Baina, orain, ez bedi izan LK altuera MN altueraren berdina, baizik eta izan
bedi MN handiagoa; eta ken bekio MN altuerari KLren berdina den QN, eta izan
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bedi EP zilindroa EFGH, RP zirkuluen planoen paraleloa den TUS planoak ebakia Q
puntutik, eta kontuan har bedi ES zilindroa, EFGH zirkulutik –oinarritzat hartuta–
altxatutakoa eta NQ altuera duena.

Baina, AO zilindroa EP zilindroaren berdina denez, orduan, AO zilindroa ES

zilindroarekiko nolako, halako da EP zilindroa ES zilindroarekiko [V, 7].
Baina, AO zilindroa ES zilindroarekiko nolako, halako da ABCD oinarria EFGH

oinarriarekiko, AO, ES zilindroek altuera bera dutelako [XII, 11]; eta, EP zilindroa
ES zilindroarekiko nolako, halako da MN altuera QN altuerarekiko, EP zilindroa
bere aurkako planoen paraleloa den plano batek ebakia izan delako [XII, 13].
Beraz, ABCD oinarria EFGH oinarriarekiko nolako, halako da MN altuera QN altue-
rarekiko [V, 11].

Baina QN altuera KL altueraren berdina da; orduan, ABCD oinarria EFGH oina-
rriarekiko nolako, halako da MN altuera KL altuerarekiko.

Hortaz, AO, EP zilindroen oinarriak alderantziz erlazionaturik daude beren
altuerekin.

Baina, orain, egon bitez AO, EP zilindroen oinarriak alderantziz erlazionatu-
rik beren altuerekin, eta izan bedi MN altuera KL altuerarekiko ABCD oinarria EFGH

oinarriarekiko den bezalakoa.
Nik diot ezen AO zilindroa EP zilindroaren berdina dela.
Bada, eraikuntza berari jarraituz, ABCD oinarria EFGH oinarriarekiko den beza-

lakoa denez MN altuera KL altuerarekiko, eta bestalde KL altuera QN altueraren
berdina denez, orduan, ABCD oinarria EFGH oinarriarekiko nolako, halako da MN

altuera QN altuerarekiko.
Baina, ABCD oinarria EFGH oinarriarekiko nolako, halako da AO zilindroa ES

zilindroarekiko, altuera bera dutelako [XII, 11]; eta, MN altuera QN altuerarekiko
nolako, halako da EP zilindroa ES zilindroarekiko [XII, 13]; orduan, AO zilindroa
ES zilindroarekiko nolako, halako da EP zilindroa ES zilindroarekiko [V, 11].

Hortaz, AO zilindroa EP zilindroaren berdina da [V, 9].
Eta modu berean konoen kasuan ere.

Q. E. D.

16. PROPOSIZIOA

Zentro beraren inguruko bi zirkulu emanik, inskribatu zirkulu handienean
poligono ekilatero bat, alde-kopuru bikoitia duena eta zirkulu txikiena ukitzen
ez duena.

Izan bitez ABCD, EFGH bi zirkuluak K zentro beraren inguruan.
Bada, ABCD zirkulu handienean poligono ekilatero bat inskribatu behar da,

alde-kopuru bikoitia duena eta EFGH zirkulua ukitzen ez duena.
Marraz bedi, bada, BKD zuzena K zentrotik, eta marraz bedi GA zuzena BD

zuzenarekin angelu zuzenak eratuz G puntutik, eta luza bedi C punturaino;
orduan, ACk EFGH zirkulua ukitzen du [III, 16, por.].

Orain, BAD zirkunferentzia erdibitzen badugu, eta horren erdia erdibitzen
badugu, eta horrela ondoz ondo egiten badugu, AD baino txikiagoa den zirkun-
ferentzia bat utziko dugu [X, 1].
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Utz bedi, eta izan bedi LD; marraz bedi Ltik
BDra LM perpendikularra, eta luza bedi Nraino, eta
marraz bitez LD, DN; orduan, LD DNren berdina da
[III, 3; I, 4].

Eta, LN ACren paraleloa denez, eta ACk EFGH zir-
kulua ukitzen duenez, orduan LNk ez du EFGH zir-
kulua ukitzen; beraz, LD, DN urrun daude EFGH zir-
kulua ukitzetik.

Orain, ABCD zirkuluan LDren berdinak diren
zuzenak ondoz ondo egokitzen baditugu, alde-kopuru bikoitia duen eta EFGH zir-
kulua ukitzen ez duen poligono ekilatero bat inskribatuko dugu ABCD zirkuluan.

Q. E. F.

17. PROPOSIZIOA

Zentro beraren inguruko bi esfera emanik, inskribatu esfera handienean
solido poliedro bat, esfera txikiena bere gainazalean ukitzen ez duena.

Kontuan har bitez bi esfera A zentro beraren inguruan.
Bada, esfera handienean solido poliedro bat inskribatu behar da, esfera txi-

kiena bere gainazalean ukitzen ez duena.
Ebaki bitez esferak plano batez zentroan zehar; orduan, sekzioak zirkuluak

izango dira; izan ere, diametroa finko edukiz eta zirkuluerdia horren inguruan
biraraziz sortzen da esfera [XI, 14. def.]; hortaz, zeinahi den ere kontuan hartzen
dugun zirkuluerdiaren posizioa, horretan zehar marraztutako planoak zirkulu
bat sortuko du esferaren gainazalean.

Eta argi dago ahal den handiena ere badela; izan ere, esferaren diametroa 
–zeina zirkuluerdiaren diametroa eta, jakina, zirkuluarena ere baden– handia-
goa da zirkuluan edo esferan marraztutako zuzen guztiak baino.

Bada, izan bedi BCDE zirkulua esfera handienean, eta FGH zirkulua esfera txi-
kienean; eta marraz bitez BD, CE horien bi diametroak, elkarrekin angelu zuze-
nak eratzen dituztenak; eta, zentro beraren inguruko BCDE, FGH bi zirkuluak ema-
nik, BCDE zirkulu handienean inskriba bedi poligono ekilatero bat, alde-kopuru
bikoitia duena eta FGH zirkulu txikiena ukitzen ez duena; izan bitez BK, KL, LM, ME

horren aldeak BE koadrantean, eta, behin KA marrazturik, luza bedi Nraino; eta
altxa bedi A puntutik AO zuzena BCDE zirkuluaren planoarekin angelu zuzenak
eratuz, eta topo egin beza esferaren gainazalarekin O puntuan; marraz bitez pla-
noak AO eta BD, KN zuzenetako bakoitzean zehar; orduan, aipaturiko arrazoien-
gatik, zirkulu nagusiak sortuko dituzte esferaren gainazalean.

Sor bitez, eta izan bitez BOD, KON horien zirkuluerdiak BD, KN diametroen gai-
nean.

Eta, OAk angelu zuzenak eratzen dituenez BCDE zirkuluaren planoarekin,
OAtik pasatzen diren plano guztiek angelu zuzenak eratzen dituzte BCDE zirku-
luaren planoarekin [XI, 18]; hortaz, BOD, KON zirkuluerdiek angelu zuzenak era-
tzen dituzte BCDE zirkuluaren planoarekin.

Eta, BED, BOD, KON zirkuluerdi berdinak direnez –BD, KN diametro berdinak
dituztelako–, BE, BO, KO koadranteak elkarren berdinak dira.
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Orduan, poligonoaren zenbat alde dauden BE koadrantean, hainbat alde
daude BO, KO koadranteetan, BK, KL, LM, ME zuzenen berdinak direnak.

Inskriba bitez, eta izan bitez BP, PQ, QR, RO, KS, ST, TU, UO, eta marraz bitez SP,
TQ, UR, eta marraz bitez BCDE zirkuluaren planoaren perpendikularrak P, S pun-
tuetatik [XI, 11]; orduan, planoen BD, KN sekzio komunen gainean eroriko dira,
BOD, KON zirkuluerdien planoek angelu zuzenak eratzen dituztelako BCDE zirku-
luaren planoarekin [XI, 4. def.].

Eror bitez, eta izan bitez PV, SW, eta marraz bedi WV.
Baina, BOD, KON zirkuluerdietan BP, KS zuzen berdinak kendu direnez, eta PV,

SW perpendikularrak marraztu direnez, orduan PV SWren berdina da, eta BV KWren
berdina [III, 27; I, 26].

Baina BA osoa ere KA osoaren berdina da; orduan, gainerako VA gainerako
WAren berdina da; beraz, BV VArekiko nolako, halako da KW WArekiko; hortaz, WV

KBren paraleloa da [VI, 2].
Eta, PV, SW zuzenetako bakoitzak angelu zuzenak eratzen dituenez BCDE zir-

kuluaren planoarekin, PV SWren paraleloa da [XI, 6]. Baina frogatu da horren ber-
dina ere badela; beraz, WV, SP ere berdinak eta paraleloak dira [I, 33]. Eta, WV

SPren paraleloa denez, eta WV KBren paraleloa denez, orduan SP ere KBren para-
leloa da [XI, 9].
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Eta BP, KS zuzenek lotzen dituzte horien muturrak; orduan, KBPS laukia plano
batean dago; izan ere, bi zuzen paralelo badaude eta horietan puntuak zoriz
hartzen badira, puntuak lotzen dituen zuzena paraleloak dauden plano berean
dago [XI, 7].

Arrazoi beragatik, SPQT, TQRU laukietako bakoitza ere plano batean dago.
Eta URO triangelua ere plano batean dago [XI, 2]. Orduan, P, S, Q, T, R, U pun-

tuetatik A puntura marraztutako zuzenak kontuan hartzen baditugu, irudi poliedro
solido bat eraikiko da BO, KO zirkunferentzien artean, oinarritzat KBPS, SPQT, TQRU

laukiak eta URO triangelua eta erpintzat A puntua dituzten piramideez osatua.
Baina, KL, LM, ME aldeetako bakoitzaren kasuan eraikuntza berari jarraitzen

badiogu, BKren kasuan bezala, eta, gainera, geratzen diren beste hiru koadran-
teen kasuan, orduan esferan inskribatutako irudi poliedro bat eraikiko da, oina-
rritzat aipatu laukiak eta URO triangelua eta horiei dagozkienak eta erpintzat A

puntua dituzten piramideek eratua.
Nik diot ezen aipaturiko poliedroak ez duela esfera txikiena ukituko FGH zir-

kulua dagoen gainazalean.
Marraz bedi AX perpendikularra A puntutik KBPS laukiaren planora, eta topo

egin beza planoarekin X puntuan [XI, 11]; eta marraz bitez XB, XK.
Baina, AXk angelu zuzenak eratzen dituenez KBPS laukiaren planoarekin,

angelu zuzenak eratuko ditu bera ukitzen duten eta laukiaren planoan dauden
zuzen guztiekin [XI, 3. def.]. Beraz, AXk angelu zuzenak eratzen ditu BX, XK zuze-
netako bakoitzarekin.

Eta, AB AKren berdina denez, ABren karratua ere AKren karratuaren berdina da.
Eta AX, XB zuzenen karratuak ABren karratuaren berdinak dira, Xri dagokion ange-
lua zuzena delako [I, 47]; eta AX, XK zuzenen karratuak AKren karratuaren berdi-
nak dira [I, 47]. Beraz, AX, XB zuzenen karratuak AX, XK zuzenen karratuen ber-
dinak dira. Ken bekie biei AXrena; orduan, BXren gainerako karratua XKren gai-
nerako karratuaren berdina da; beraz, BX XKren berdina da.

Antzeko eran frogatuko genuke Xtik P, S puntuetara marraztutako zuzenak BX,
XK zuzenetako bakoitzaren berdinak direla. Beraz, zentrotzat X eta distantziatzat
XB, XK zuzenetako bat hartuz egindako zirkulua P, S puntuetatik ere pasako da,
eta KBPS zirkulu batean dagoen lauki bat izango da.

Eta, KB WV baino handiagoa denez, eta WV SPren berdina denez, orduan KB SP

baino handiagoa da. Baina KB zuzena KS, BP zuzenetako bakoitzaren berdina da;
beraz, KS, BP zuzenetako bakoitza SP baino handiagoa da. Eta, KBPS zirkulu batean
dagoen lauki bat denez, eta KB, BP, KS berdinak direnez, eta PS txikiagoa, eta BX

zirkuluaren erradioa denez, orduan KBren karratua BXren karratuaren bikoitza
baino handiagoa da.

Marraz bedi KZ perpendikularra Ktik BVra.
Eta, BD DZren bikoitza baino txikiagoa denez, eta BD DZrekiko den bezalakoa

denez DB, BZ zuzenek eratutako errektangelua DZ, ZB zuzenek eratutako errek-
tangeluarekiko, orduan BZren karratua eraikitzen badugu eta ZDren gainean para-
lelogramoa osatzen badugu, DB, BZ zuzenek eratutako errektangelua txikiagoa da
DZ, ZB zuzenek eratutako errektangeluaren bikoitza baino.

Eta, KD marrazten bada, DB, BZ zuzenek eratutako errektangelua BKren karra-
tuaren berdina da, eta DZ, ZB zuzenek eratutako errektangelua KZren karratuaren
berdina da [III, 31; VI, 8 eta por.]; beraz, KBren karratua KZren karratuaren bikoi-
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tza baino txikiagoa da. Baina KBren karratua BXren karratuaren bikoitza baino
handiagoa da; orduan, KZren karratua BXren karratua baino handiagoa da.

Baina, BA KAren berdina denez, BAren karratua AKren karratuaren berdina da.
Eta BX, XA zuzenen karratuak BAren karratuaren berdinak dira, eta KZ, ZA zuzenen
karratuak KAren karratuaren berdinak dira [I, 47]; beraz, BX, XA zuzenen karratuak
KZ, ZA zuzenen karratuen berdinak dira, eta horietatik KZren karratua BXrena
baino handiagoa da; hortaz, ZAren gainerako karratua XAren karratua baino txi-
kiagoa da.

Beraz, AX zuzena AZ baino handiagoa da; orduan, AX zuzena AG baino askoz
handiagoa da. Eta AX poliedroaren oinarri batean dago, eta AG esfera txikienaren
gainazalean; hortaz, poliedroak ez du esfera txikiena ukitzen horren gainaza-
lean.

Ondorioz, zentro beraren inguruko bi esfera emanik, solido poliedro bat ins-
kribatu da esfera handienean, esfera txikiena ukitzen ez duena horren gainaza-
lean.

Q. E. F.

Porisma
Baina, beste esfera batean solido poliedro bat inskribatzen bada, BCDE esfe-

ran inskribatutako solido poliedroaren antzekoa dena, orduan BCDE esferan ins-
kribatutako solido poliedroak beste esferan inskribatutako solido poliedroarekin
du BCDE esferaren diametroak beste esferaren diametroarekin duenaren arrazoi
hirukoiztua.

Bada, solidoak beren piramidetan zatitzen badira, antzekoak kopuruan eta
kokapenean, piramideak antzekoak izango dira.

Baina piramide antzekoek elkarrekin dute alde korrespondenteen arrazoi
hirukoiztua [XII, 8]; orduan, oinarritzat KBPS laukia eta erpintzat A puntua dituen
piramideak beste esferan antzeko eran kokatutako piramidearekin du aldeak
dagokion aldearekin duenaren arrazoi hirukoiztua, hau da, A zentroa duen esfe-
raren AB erradioak beste esferaren erradioarekin duenarena.

Antzeko eran, A zentroa duen esferaren piramideetako bakoitzak beste esfe-
ran antzeko eran kokatutako piramideetako bakoitzarekin izango du ABk beste
esferaren erradioarekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Baina, aurrekarietako bat atzekarietako batekiko nolako, halako dira aurre-
kari guztiak atzekari guztiekiko [V, 12]; hortaz, A zentroa duen esferan inskriba-
tutako solido poliedro osoak beste esferan inskribatutako solido poliedro osoa-
rekin izango du ABk beste esferaren erradioarekin duenaren arrazoi hirukoiztua,
hau da, BD diametroak beste esferaren diametroarekin duenarena.

Q. E. D.

18. PROPOSIZIOA

Esferek beren diametroen arrazoi hirukoiztua dute elkarrekin.

Kontuan har bitez ABC, DEF esferak eta horien BC, EF diametroak.
Nik diot ezen ABC esferak DEF esferarekin duela BCk EFrekin duenaren arrazoi

hirukoiztua.
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Bada, ABC esferak DEF esferarekin ez badu BCk EFrekin duenaren arrazoi hiru-
koiztua, ABC esferak DEF baino txikiagoa den edo handiagoa den esfera batekin
izango du BCk EFrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Izan beza, lehendabizi, txikiagoa den GHK esferarekin, eta har bedi DEF esfera
GHKren zentro beraren inguruan, eta inskriba bedi solido poliedro bat DEF esfera
handienean, GHK esfera txikiena bere gainazalean ukitzen ez duena [XII, 17], eta
inskriba bedi halaber ABC esferan solido poliedro bat, DEF esferan inskribatutako
solido poliedroaren antzekoa; orduan, ABCn inskribatutako solido poliedroak
DEFn inskribatutako solido poliedroarekin du BCk EFrekin duenaren arrazoi hiru-
koiztua [XII, 17, por.].

Baina ABC esferak GHK esferarekin du BCk EFrekin duenaren arrazoi hirukoiz-
tua; beraz, ABC esfera GHK esferarekiko nolako, halako da ABCn inskribatutako
solido poliedroa DEFn inskribatutako solido poliedroarekiko; eta, txandaketaz,
ABC esfera bertan inskribatutako solido poliedroarekiko nolako, halako da GHK

esfera DEFn inskribatutako solido poliedroarekiko [V, 16].
Baina ABC esfera bertan inskribatutako poliedroa baino handiagoa da; beraz,

GHK esfera ere DEF esferan inskribatutako solido poliedroa baino handiagoa da.
Baina txikiagoa ere bada, horrek itxitakoa delako. Hortaz, ABC esferak ez du

DEF baino txikiagoa den esfera batekin BC diametroak EFrekin duenaren arrazoi
hirukoiztua.

Antzeko eran frogatuko genuke ezen DEF esferak ere ez duela ABC baino txi-
kiagoa den esfera batekin EFk BCrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Nik diot, orain, ezen ABC esferak ere ez duela DEF baino handiagoa den esfera
batekin BCk EFrekin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Bada, ahal balitz, izan beza handiagoa den LMNrekin arrazoi hori; orduan,
alderanzketaz, LMN esferak ABC esferarekin du EF diametroak BC diametroarekin
duenaren arrazoi hirukoiztua.

Baina, LMN esfera ABC esferarekiko nolako, halako da DEF esfera ABC baino txi-
kiagoa den esfera batekiko, LMN DEF baino handiagoa delako, lehenago frogatu
den bezala [XII, 2, lema].
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Orduan, DEF esferak ABC esfera baino txikiagoa den esfera batekin du EFk
BCrekin duenaren arrazoi hirukoiztua; eta hori ezinezkoa dela frogatu da.

Hortaz, ABC esferak ez du DEF baino handiagoa den esfera batekin BCk EFre-
kin duenaren arrazoi hirukoiztua.

Baina frogatu da txikiago batekin ere ez duela arrazoi hori.
Ondorioz, ABC esferak DEF esferarekin du BCk EFrekin duenaren arrazoi hiru-

koiztua.
Q. E. D.
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HAMAHIRUGARREN LIBURUA

PROPOSIZIOAK

1. PROPOSIZIOA344

Lerro zuzen bat muturreko eta batez besteko arrazoian mozten bada, seg-
mentu handiena gehi osoaren erdiaren karratua erdiaren karratua halako bost da.

Motz bedi, bada, AB zuzena muturreko eta batez besteko arrazoian C puntu-
tik, eta izan bedi AC segmentu handiena; luza bedi AD zuzena CArekin lerro zuze-
nean, eta egin bedi AD ABren erdiaren berdina.

Nik diot ezen CDren karratua DAren karratua halako bost dela.
Bada, eraiki bitez AB, CD zuzenen AE, DF karratuak, eta marraz bedi DFko iru-

dia; luza bedi FC Graino.
Baina, AB muturreko eta batez besteko arrazoian moztu denez Ctik, ABC errek-

tangelua ACren karratuaren berdina da [VI, 3. def.; VI, 17]. Eta ABC errektangelua
CE da, eta ACren karratua, aldiz, FH da; orduan, CE FHren berdina da.

Eta, BA ADren bikoitza denez, eta bestalde BA KAren berdina denez, eta AD AHren
berdina, orduan KA ere AHren bikoitza da. Baina, KA AHrekiko nolako, halako da CK

CHrekiko [VI, 1]; beraz, CK CHren bikoitza da. Baina LH, HC ere CHren bikoitza dira;

344 Liburu honen lehenengo bost proposizioek gehiago dute lemen izaera, teoremena
baino, hurrengo proposizioetan erabiliko dira eta. Badirudi proposizio hauek aurreko testu
batetik hartu zirela, berraztertuak edo berridatziak izan gabe. Gainera, Prokloren arabera
Eudoxok “... Platonekin sekzioaren inguruan sortu ziren teoremen kopurua nabarmenki
handitu zuen” (urrezko sekzioa ziur aski). Eskuizkribuek XIII, 1. eta 5. arteko proposizioen
gehigarri bitxia jasotzen dute, proposizio bakoitzaren analisia eta sintesia izenburu honen
azpian eskainiz: “Zer da analisia eta zer da sintesia”. Bertan dio: “Analisia da bilatzen dena
onartua balitz bezala hartzea eta horren ondorioen bidez egiazkotzat jotzen den zerbai-
tera <iristea>. Sintesia da onartua dena hartzea eta horren ondorioen bidez egiazkotzat
jotzen den zerbaitera <iristea>” (Sintesiaren kasuan, B eta V eskuizkribuek “egiazkotzat
jotzen den zerbaitera” bukaeraren ordez, “amaia edo bilatu dena erdiestera” dute.).
Gehigarri hau osoa interpolatua izan da, nabarmenki; izan ere, eskuizkribuek posizio des-
berdinetan eman dute gehigarria. Bestalde, gehigarria Elementuak lanaren planaren eta
estiloaren desberdina da oso. Heibergek uste du Heron dela egilea; izan ere, proposizioen
analisiek eta sintesiek Heronek II. liburuaren hasieran egin zituen oharren antza dute (al-
Nairizik ohartua). (H)
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orduan, KC errektangelua LH, HC errektan-
geluen berdina da.

Baina frogatu da CE ere HFren berdina
dela; beraz, AE karratu osoa MNO gnomo-
naren berdina da [II, 2. def.].

Eta, BA ADren bikoitza denez, BAren
karratua ADren karratuaren laukoitza da,
hau da, AE DHren laukoitza. Baina AE

karratua MNO gnomonaren berdina da;
orduan, MNO gnomona APren laukoitza
da; beraz, DF osoa AP halako bost da.

Baina DF DCren karratua da; eta AP,
aldiz, DAren karratua da; hortaz, CDren
karratua DAren karratua halako bost da.

Ondorioz, zuzen bat muturreko eta
batez besteko arrazoian mozten bada,
segmentu handiena gehi osoaren erdia-
ren karratua erdiaren karratua halako
bost da.

Q. E. D.

2. PROPOSIZIOA

Lerro zuzen baten karratua bere segmentu batena halako bost bada, aipatu-
riko segmentuaren bikoitza muturreko eta batez besteko arrazoian mozten
denean, segmentu handiena hasierako zuzenaren gainerako zatia da.

Izan bedi, bada, AB lerro zuzenaren karratua bere AC segmentuarena halako
bost, eta izan bedi CD ACren bikoitza.

Nik diot ezen, CD muturreko eta batez besteko arrazoian mozten bada, seg-
mentu handiena CB dela.

Bada, eraiki bitez AB, CD zuzenen AF,
CG karratuak, hurrenez hurren, eta
marraz bedi AFko irudia; marraz bedi BE.

Eta, BAren karratua ACrena halako
bost denez, AF karratua AH halako bost
da. Orduan, MNO gnomona AHren laukoi-
tza da.

Eta, DC CAren bikoitza denez, DCren
karratua CAren karratuaren laukoitza da,
hau da, CG AHren laukoitza. Baina frogatu
da MNO gnomona ere AHren laukoitza
dela; beraz, MNO gnomona CGren berdina
da.

Eta, DC CAren bikoitza denez, eta bes-
talde DC CKren berdina denez, eta AC

CHren berdina, orduan KB ere BHren

EUKLIDES: ELEMENTUAK586

A

C B

O

N

HM

L F

P

D

K G E

A C

B
O

N

HM

L F

D

K GE



bikoitza da [VI, 1]. Baina LH, HB errektangeluak HBren bikoitza dira; beraz, KB

errektangelua LH, HB errektangeluen berdina da.
Baina frogatu da MNO gnomon osoa CG osoaren berdina dela; orduan, HF hon-

darra BGren berdina da. Eta BG CDB errektangelua da, CD DGren berdina delako;
baina HF CBren karratua da; beraz, CDB errektangelua CBren karratuaren berdina da.

Hortaz, DC CBrekiko nolako, halako da CB BDrekiko. Baina DC CB baino han-
diagoa da; orduan, CB ere BD baino handiagoa da.

Beraz, CD zuzena muturreko eta batez besteko arrazoian mozten denean,
segmentu handiena CB da.

Ondorioz, lerro zuzen baten karratua bere segmentu batena halako bost
bada, aipaturiko segmentuaren bikoitza muturreko eta batez besteko arrazoian
mozten denean, segmentu handiena hasierako zuzenaren gainerako zatia da.

Q. E. D.

LEMA345

Frogatu behar da, jarraian bezala, ACren bikoitza BC baino handiago dela.
Horrela ez bada, izan bedi BC, ahal bada, CAren bikoitza.
Orduan, BCren karratua CArena halako lau da; beraz, BC, CA zuzenen karra-

tuak CArenak halako bost dira.
Baina suposatu da BAren karratua CArena halako bost dela; orduan, BAren

karratua BC, CA zuzenen karratuen berdina da; eta hori ezinezkoa da [II, 4].
Hortaz, CB ez da ACren bikoitza.
Antzeko eran frogatuko genuke CB baino txikiagoa den zuzen bat ere ez dela

CAren bikoitza, absurdoa handiagoa delako.
Ondorioz, ACren bikoitza CB baino handiagoa da.

Q. E. D.

3. PROPOSIZIOA

Lerro zuzen bat muturreko eta batez besteko arrazoian mozten bada, seg-
mentu txikiena gehi segmentu handienaren erdiaren karratua segmentu handie-
naren erdiaren karratua halako bost da.

Motz bedi, bada, AB zuzen bat muturreko eta batez besteko arrazoian C pun-
tutik, eta izan bedi AC segmentu handiena, eta erdibitu bedi AC Dtik.

Nik diot ezen BDren karratua DCrena halako bost dela.
Bada, eraiki bedi ABren AE karratua, eta marraz bedi irudia bi aldiz.
AC DCren bikoitza denez, ACren karratua DCren karratuaren laukoitza da, hau

da, RS FGren laukoitza.
Eta, ABC errektangelua ACren karratuaren berdina denez, eta ABC errektange-

lua CE denez, orduan CE RSren berdina da. Baina RS FGren laukoitza da; beraz, CE

ere FGren laukoitza da.
Bestalde, AD, DCren berdina denez, HK ere KFren berdina da. Hortaz, GF karra-

tua HL karratuaren berdina da.
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Beraz, GK KLren berdina da, hau da, MN NEren berdina; hortaz, MF ere FEren
berdina da. Baina MF CGren berdina da; orduan, CG FEren berdina da.

Erants bekie biei CN; orduan, OPQ gnomona CEren berdina da.
Baina CE GFren laukoitza dela frogatu da; beraz, OPQ gnomona ere FG karra-

tuaren laukoitza da. Hortaz, OPQ gnomona gehi FG karratua FG halako bost dira.
Baina OPQ gnomona gehi FG karratua DN karratua dira. Eta DN DBren karratua

da; eta GF, aldiz, DCren karratua da. Hortaz, DBren karratua DCren karratua halako
bost da.

Q. E. D.

4. PROPOSIZIOA

Lerro zuzen bat muturreko eta batez besteko arrazoian mozten bada, zuzen
osoaren karratua eta segmentu txikienarena batera harturik segmentu handiena-
ren karratuaren hirukoitza dira.

Izan bedi AB zuzena, eta motz bedi muturreko eta batez besteko arrazoian C
puntutik, eta izan bedi AC segmentu handiena.

Nik diot ezen AB, BC zuzenen karratuak CAren karratuaren hirukoitza direla.
Eraiki bedi, bada, ABren ADEB karratua, eta marraz bedi irudia.
Bada, AB muturreko eta batez besteko arra-

zoian moztu denez Ctik, eta AC segmentu han-
diena denez, orduan ABC errektangelua ACren
karratuaren berdina da [VI, 3. def.; VI, 17]. Eta
ABC errektangelua AK da, eta ACren karratua,
aldiz, HG da; orduan, AK HGren berdina da.

Eta, AF FEren berdina denez, erants bekie biei
CK; orduan, AK osoa CE osoaren berdina da;
beraz, AK, CE errektangeluak AKren bikoitza dira.
Baina AK, CE errektangeluak LMN gnomona gehi
CK karratua dira; orduan, LMN gnomona gehi CK

karratua AKren bikoitza dira.
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Baina, gainera, frogatu da AK HGren berdina dela; beraz, LMN gnomona gehi
CK, HG karratuak HG karratuaren hirukoitza dira.

Baina LMN gnomona gehi CK, HG karratuak AE karratu osoa gehi CK dira, AB, BC

zuzenen karratuak direnak hain zuzen; eta GH, aldiz, ACren karratua da. Hortaz,
AB, BC zuzenen karratuak ACren karratuaren hirukoitza dira.

Q. E. D.

5. PROPOSIZIOA

Lerro zuzen bat muturreko eta batez besteko arrazoian mozten bada, eta seg-
mentu handienaren berdina den beste bat eransten bazaio, zuzen osoa mutu-
rreko eta batez besteko arrazoian moztua geratzen da, eta hasierako zuzena seg-
mentu handiena da.

Motz bedi, bada, AB lerro zuzena muturreko eta batez besteko arrazoian C

puntutik; izan bedi AC segmentu handiena, eta egin bedi AD ACren berdina.
Nik diot ezen DB zuzena muturreko eta batez besteko arrazoian moztu dela

A puntutik, eta AB hasierako zuzena segmentu handiena da.
Bada, eraiki bedi ABren AE karratua,

eta marraz bedi irudia.
AB muturreko eta batez besteko arra-

zoian moztu denez C puntutik, ABC errek-
tangelua ACren karratuaren berdina da
[VI, 3. def.; VI, 17]. Baina ABC errektan-
gelua CE da; eta ACren karratua, aldiz, CH

da; orduan, CE HCren berdina da.
Baina HE CEren berdina da, eta DH

HCren berdina; orduan, DH HEren berdina
da. Beraz, DK osoa AE osoaren berdina da.

Eta DK BDA errektangelua da, AD DLren berdina delako; eta AE, aldiz, ABren
karratua da; beraz, BD, DA zuzenek eratutako errektangelua ABren karratuaren ber-
dina da. Orduan, DB BArekiko nolako, halako da BA ADrekiko [VI, 17]. Baina DB BA

baino handiagoa da; beraz, BA ere AD baino handiagoa da [V, 14].
Ondorioz, DB muturreko eta batez besteko arrazoian moztu da Atik, eta AB da

segmentu handiena.
Q. E. D.

6. PROPOSIZIOA346

Zuzen arrazional bat muturreko eta batez besteko arrazoian mozten bada,
segmentuetako bakoitza apotoma deritzon zuzen irrazionala da.
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Izan bedi AB zuzen arrazionala, eta motz bedi muturreko eta batez besteko
arrazoian C puntutik, eta izan bedi AC segmentu handiena.

Nik diot ezen AC, CB zuzenetako bakoitza apotoma deritzon zuzen irrazio-
nala dela.

Luza bedi, bada, BA, eta egin bedi AD BAren erdiaren berdina.
Bada, AB zuzena muturreko eta batez

besteko arrazoian moztu denez Ctik, eta
AC segmentu handienari ABren erdia den
AD zuzena erantsi zaionez, orduan CDren
karratua DArena halako bost da [XIII, 1].

Beraz, CDren karratuak DAren karratuarekin du zenbaki batek zenbaki bate-
kin duen arrazoia; hortaz, CDren karratua neurgarria da DAren karratuarekin
[X, 6].

Baina DAren karratua arrazionala da, DA arrazionala delako, zeren arrazio-
nala den ABren erdia baita; orduan, CDren karratua arrazionala da [X, 4. def.];
beraz, CD ere arrazionala da.

Baina, CDren karratuak ez duenez DAren karratuarekin zenbaki karratu batek
zenbaki karratu batekin duen arrazoia, orduan CD luzeran neurtezina da DArekin
[X, 9]; beraz, CD, DA zuzenak arrazionalak dira, eta karratuan soilik elkarrekin
neurgarriak; hortaz, AC apotoma bat da [X, 73].

Bestalde, AB muturreko eta batez besteko arrazoian moztu denez, eta horren
segmentu handiena AC denez, orduan AB, BC zuzenek eratutako errektangelua
ACren karratuaren berdina da [VI, 3. def.; VI, 17].

Beraz, AC apotomaren karratuak, AB zuzen arrazionalari gainezarrita, BC

zabalera sortzen du. Baina apotoma baten karratuak, zuzen arrazional bati gai-
nezarrita, apotoma lehena sortzen du zabalera gisa [X, 97]; hortaz, CB apotoma
lehena da.

Baina frogatu da CA ere apotoma bat dela.
Ondorioz, zuzen arrazional bat muturreko eta batez besteko arrazoian moz-

ten bada, segmentuetako bakoitza apotoma deritzon zuzen irrazionala da.
Q. E. D.

7. PROPOSIZIOA

Pentagono ekilatero baten hiru angelu, elkarren ondoz ondokoak izan edo
ez, berdinak badira, pentagonoa angeluberdina izango da.

Izan bitez, bada, lehendabizi, elkarren berdinak ABCDE pentagono ekilatero-
aren A, B, C puntuei dagozkien hiru ondoz ondoko angeluak.

Nik diot ezen ABCDE pentagonoa angeluberdina dela.
Bada, marraz bitez AC, BE, FD.
Eta, CB, BA bi aldeak BA, AE bi aldeen berdinak direnez, hurrenez hurren, eta

CBA angelua BAE angeluaren berdina denez, orduan AC oinarria BE oinarriaren ber-
dina da, ABC triangelua ABE triangeluaren berdina da eta gainerako angeluak, alde
berdinen aurkakoak, berdinak izango dira, hurrenez hurren [I, 4], hau da, BCA

angelua BEA angeluaren berdina, eta ABE angelua CAB angeluaren berdina; hortaz,
AF aldea ere BF aldearen berdina da [I, 6].
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Baina frogatu da AC osoa ere BE osoaren ber-
dina dela; beraz, gainerako FC gainerako FEren
berdina da. Baina CD ere DEren berdina da.
Orduan, FC, CD bi aldeak FE, ED bi aldeen berdi-
nak dira; eta FD horien oinarria komuna da;
orduan, FCD angelua FED angeluaren berdina da
[I, 8].

Baina frogatu da BCA angelua ere AEB ange-
luaren berdina dela; orduan, BCD angelu osoa
AED angelu osoaren berdina da. Baina suposatu
da BCD angelua A, B puntuei dagozkien angeluen berdina dela; beraz, AED ange-
lua A, B puntuei dagozkien angeluen berdina da.

Antzeko eran frogatuko genuke CDE angelua ere A, B, C puntuei dagozkien
angeluen berdina dela; hortaz, ABCDE pentagonoa angeluberdina da.

Baina ez bitez izan berdinak ondoz ondoko angeluak, baizik eta izan bitez
berdinak A, C, D puntuei dagozkienak.

Nik diot ezen, kasu honetan ere, ABCDE pentagonoa angeluberdina dela.
Marraz bedi, bada, BD.
Eta, BA, AE bi aldeak BC, CD bi aldeen berdinak direnez, eta angelu berdinak

eratzen dituztenez, orduan BE oinarria BD oinarriaren berdina da, ABE triangelua
BCD triangeluaren berdina da eta gainerako angeluak, alde berdinen aurkakoak,
berdinak izango dira, hurrenez hurren [I, 4]; beraz, AEB angelua CDB angeluaren
berdina da.

Baina BED angelua ere BDE angeluaren berdina da, BE aldea ere BD aldearen
berdina delako [I, 5]. Orduan, AED angelu osoa CDE angelu osoaren berdina da.
Baina suposatu da CDE angelua A, C puntuei dagozkien angeluen berdina dela;
beraz, AED angelua A, C puntuei dagozkien angeluen berdina da.

Arrazoi beragatik, ABC angelua ere A, C, D puntuei dagozkien angeluen ber-
dina da.

Ondorioz, ABCDE pentagonoa angeluberdina da.
Q. E. D.

8. PROPOSIZIOA

Pentagono ekilatero eta angeluberdin batean, zuzen batzuen aurka ondoz
ondoko bi angelu badaude, muturreko eta batez besteko arrazoian mozten dute
elkar eta horien segmentu handienak pentagonoaren aldearen berdinak dira.

Izan bitez H puntuan elkar ebakitzen duten
AC, BE zuzenen aurkako angeluak ABCDE penta-
gono ekilatero eta angeluberdinean A, B puntuei
dagozkien ondoz ondoko bi angeluak

Nik diot ezen horietako zuzen bakoitza
muturreko eta batez besteko arrazoian moztua
geratzen dela H puntutik, eta horien segmentu
handienak pentagonoaren aldearen berdinak
direla.
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Zirkunskriba bedi, bada, ABCDE zirkulua ABCDE pentagonoaren inguruan
[IV, 14].

Eta, EA, AB bi zuzenak AB, BC zuzenen berdinak direnez, eta angelu berdinak
eratzen dituztenez, orduan BE oinarria AC oinarriaren berdina da, ABE triangelua
ABC triangeluaren berdina da eta gainerako angeluak, alde berdinen aurkakoak,
berdinak izango dira, hurrenez hurren [I, 4]. Orduan, BAC angelua ABE angelua-
ren berdina da; beraz, AHE angelua BAH angeluaren bikoitza da [I, 32].

Baina EAC angelua ere BAC angeluaren bikoitza da, EDC zirkunferentzia ere CB

zirkunferentziaren bikoitza delako [III, 28; VI, 33]; orduan, HAE angelua AHE

angeluaren berdina da; hortaz, HE zuzena ere EAren berdina da, hau da, AB zuze-
naren berdina [I, 6].

Eta, BA zuzena AEren berdina denez, ABE angelua ere AEB angeluaren berdina
da [I, 5]. Baina frogatu da ABE angelua BAH angeluaren berdina dela; beraz, BEA

angelua ere BAH angeluaren berdina da.
Eta ABE angelua ABE eta ABH bi triangeluen angelu komuna da; orduan, gai-

nerako BAE angelua gainerako AHB angeluaren berdina da [I, 32]; beraz, ABE trian-
geluak bere angeluak ABH triangeluaren angeluen berdinak ditu; hortaz, propor-
tzioan, EB BArekiko nolako, halako da AB BHrekiko [VI, 4].

Baina BA EHren berdina da; orduan, BE EHrekiko nolako, halako da EH HBre-
kiko. Baina BE EH baino handiagoa da; beraz, EH HB baino handiagoa da
[V, 14].

Hortaz, BE muturreko eta batez besteko arrazoian moztua geratzen da H pun-
tutik, eta horren segmentu handiena, HE, pentagonoaren aldearen berdina da.

Antzeko eran frogatuko genuke AC ere muturreko eta batez besteko arrazoian
moztua geratzen dela H puntutik, eta horren segmentu handiena, CH, pentago-
noaren aldearen berdina dela.

Q. E. D.

9. PROPOSIZIOA

Zirkulu berean inskribatutako hexagono baten aldea eta dekagono batena
batzen badira, zuzen osoa muturreko eta batez besteko arrazoian moztua gera-
tzen da, eta horren segmentu handiena hexagonoaren aldea da.

Izan bedi ABC zirkulua, eta, ABC zirku-
luan inskribatutako irudietatik, izan bedi
BC dekagonoaren aldea, eta CD hexago-
noarena, eta egon bitez lerro zuzenean.

Nik diot ezen BD zuzen osoa mutu-
rreko eta batez besteko arrazoian moztua
geratzen dela, eta horren segmentu han-
diena CD hexagonoaren aldea dela.

Har bedi, bada, E puntua zirkuluaren
zentrotzat, eta marraz bitez EB, EC, ED, eta
luza bedi BE Araino.
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BC dekagono ekilateroaren aldea denez, ACB zirkunferentzia BC zirkunferen-
tzia halako bost da; beraz, AC zirkunferentzia CBren laukoitza da.

Baina, AC zirkunferentzia CB zirkunferentziarekiko nolako, halako da AEC

angelua CEB angeluarekiko [VI, 33]; orduan, AEC angelua CEB angeluaren laukoi-
tza da.

Eta, EBC angelua ECB angeluaren berdina denez [I, 5], AEC angelua ECB ange-
luaren bikoitza da [I, 32].

Eta, EC zuzena CDren berdina denez –horietako bakoitza ABC zirkuluan ins-
kribatutako hexagonoaren aldearen berdina delako [IV, 15, por.]–, CED angelua
ere CDE angeluaren berdina da [I, 5]; orduan, ECB angelua EDC angeluaren bikoi-
tza da [I, 32].

Baina AEC angelua ECB angeluaren bikoitza dela frogatu da; beraz, AEC ange-
lua EDC angeluaren laukoitza da. Baina AEC angelua BEC angeluaren laukoitza
dela frogatu da; beraz, EDC angelua BEC angeluaren berdina da.

Baina EBD angelua BEC eta BED bi triangeluen angelu komuna da; orduan, gai-
nerako BED angelua gainerako ECB angeluaren berdina da [I, 32]; beraz, EBD trian-
gelua EBC triangeluaren angeluberdina da.

Hortaz, proportzioan, DB BErekiko nolako, halako da EB BCrekiko [VI, 4].
Baina EB CDren berdina da. Beraz, BD DCrekiko nolako, halako da DC CBrekiko.
Baina BD DC baino handiagoa da; orduan, DC ere CB baino handiagoa da.

Hortaz, BD muturreko eta batez besteko arrazoian moztua geratzen da, eta
horren segmentu handiena DC da.

Q. E. D.

10. PROPOSIZIOA

Pentagono ekilatero bat zirkulu batean inskribatzen bada, pentagonoaren
aldearen karratua zirkulu berean inskribatutako hexagonoaren eta dekagonoaren
aldeen karratuen berdina da.

Izan bedi ABCDE zirkulua, eta inskriba bedi ABCDE pentagono ekilateroa ABCDE

zirkuluan.
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Nik diot ezen ABCDE pentagonoaren aldearen karratua ABCDE zirkuluan ins-
kribatutako hexagonoaren eta dekagonoaren aldeen karratuen berdina dela.

Bada, har bedi F puntua zirkuluaren zentrotzat, eta, behin AF marraztuta, luza
bedi Graino; marraz bedi FB, eta marraz bedi FH ABren perpendikular Ftik, eta luza
bedi K punturaino, eta marraz bitez AK, KB; marraz bedi, berriz, FL AKren perpen-
dikular Ftik, eta luza bedi Mraino, eta marraz bedi KN.

ABCG zirkunferentzia AEDG zirkunferentziaren berdina denez, eta, horietan,
ABC AEDren berdina denez, orduan hondarra, CG zirkunferentzia, hondarraren, GD

zirkunferentziaren, berdina da.
Eta CD pentagonoaren aldea da; orduan, CG dekagonoaren aldea da.
Eta, FA FBren berdina denez, eta FH perpendikularra denez, orduan AFK ange-

lua ere KFB angeluaren berdina da [I, 5; I, 26]. Hortaz, AK zirkunferentzia KBren
berdina da [III, 26]; beraz, AB zirkunferentzia BK zirkunferentziaren bikoitza da;
hortaz, AK zuzena dekagonoaren alde bat da.

Arrazoi beragatik, AK ere KMren bikoitza da.
Baina, AB zirkunferentzia BK zirkunferentziaren bikoitza denez, eta bestalde CD

zirkunferentzia AB zirkunferentziaren berdina denez, orduan CD zirkunferentzia BK

zirkunferentziaren bikoitza da. Baina CD zirkunferentzia CG zirkunferentziaren
bikoitza da; beraz, CG zirkunferentzia BK zirkunferentziaren berdina da. Baina BK

KMren bikoitza da, KA ere horrelakoa delako; orduan, CG KMren bikoitza da.
Baina, gainera, CB zirkunferentzia BK zirkunferentziaren bikoitza da, CB zir-

kunferentzia BAren berdina delako. Hortaz, GB zirkunferentzia osoa BMren bikoi-
tza da; hortaz, GFB angelua ere BFM angeluaren bikoitza da [VI, 33].

Baina GFB angelua FAB angeluaren bikoitza ere bada, FAB angelua ABF ange-
luaren berdina delako. Beraz, BFN angelua ere FAB angeluaren berdina da.

Baina ABF angelua ABF eta BFN bi triangeluen angelu komuna da; orduan, gai-
nerako AFB angelua gainerako BNF angeluaren berdina da [I, 32]; beraz, ABF trian-
gelua BFN triangeluaren angeluberdina da.

Hortaz, proportzioan, AB zuzena BFrekiko nolako, halako da FB BNrekiko [VI,
4]; beraz, ABN errektangelua BFren karratuaren berdina da [VI, 17].

Bestalde, AL, LKren berdina denez, eta LN komuna denez eta angelu zuzenak
eratzen dituenez, orduan KN oinarria AN oinarriaren berdina da [I, 4]; beraz, LKN

angelua LAN angeluaren berdina da. Baina LAN angelua KBN angeluaren berdina
da; orduan, LKN angelua KBN angeluaren berdina da.

Eta Ari dagokion angelua AKB eta AKN bi triangeluen angelu komuna da.
Orduan, gainerako AKB angelua gainerako KNA angeluaren berdina da [I, 32];
beraz, KBA triangelua KNA triangeluaren angeluberdina da.

Hortaz, proportzioan, BA zuzena AKrekiko nolako, halako da KA ANrekiko [VI,
4]; beraz, BAN errektangelua AKren karratuaren berdina da [VI, 17].

Baina frogatu da ABN errektangelua ere BFren karratuaren berdina dela;
orduan, ABN errektangelua BAN errektangeluarekin batera, BAren karratua dena
[II, 2], BFren karratua gehi AKren karratuaren berdina da.

Baina BA pentagonoaren aldea da, BF hexagonoarena [IV, 15, por.] eta AK

dekagonoarena.
Ondorioz, pentagonoaren aldearen karratua zirkulu berean inskribatutako

hexagonoaren eta dekagonoaren aldeen karratuen berdina da.
Q. E. D.

EUKLIDES: ELEMENTUAK594



11. PROPOSIZIOA

Pentagono ekilatero bat diametroa arrazionala duen zirkulu batean inskriba-
tzen bada, pentagonoaren aldea minorea deritzon zuzen irrazionala da.

Inskriba bedi, bada, ABCDE pentagono ekilateroa diametro arrazionala duen
ABCDE zirkuluan.

Nik diot ezen pentagonoaren aldea minorea deritzon zuzen irrazionala dela.
Bada, har bedi F puntua zirkuluaren

zentrotzat; marraz bitez AF, FB, eta luza
bitez G, H puntuetaraino; marraz bedi
AC, eta egin bedi FK AFren laurdenaren
berdina.

Baina AF arrazionala da; orduan, FK

ere arrazionala da. Baina BF ere arrazio-
nala da; orduan, BK osoa arrazionala da.

Eta ACG zirkunferentzia ADG zirkun-
ferentziaren berdina denez, eta, horie-
tan, ABC AEDren berdina denez, orduan
CG hondarra GD hondarraren berdina
da.

Beraz, AD marrazten badugu, Lri dagozkion angeluak zuzenak direla ondo-
rioztatzen da, eta CD CLren bikoitza dela.

Arrazoi beragatik, Mri dagozkion angeluak zuzenak dira, eta AC CMren bikoi-
tza da.

Bada, ALC angelua AMF angeluaren berdina denez, eta LAC angelua ACL eta
AMF bi triangeluen angelu komuna denez, orduan gainerako ACL angelua gaine-
rako MFA angeluaren berdina da [I, 32]; beraz, ACL triangelua AMF triangeluaren
angeluberdina da; hortaz, proportzioan, LC CArekiko nolako, halako da MF FAre-
kiko.

Eta, aurrekarien bikoitzak hartuz, LCren bikoitza CArekiko nolako, halako da
MFren bikoitza FArekiko. Baina, MFren bikoitza FArekiko nolako, halako da MF

FAren erdiarekiko; orduan, LCren bikoitza CArekiko nolako, halako da MF FAren
erdiarekiko.

Eta, atzekarien erdiak hartuz, LCren bikoitza CAren erdiarekiko nolako, halako
da MF FAren laurdenarekiko. Baina LCren bikoitza DC da, CAren erdia CM eta FAren
laurdena FK; orduan, DC CMrekiko nolako, halako da MF FKrekiko.

Eta, konposizioz, DC, CM zuzenen batura CMrekiko nolako, halako da MK KFre-
kiko [V, 18]; beraz, DC, CM zuzenen baturaren karratua CMren karratuarekiko
nolako, halako da MKren karratua KFren karratuarekiko.

Eta, pentagonoaren bi alderen aurkako zuzena, AC adibidez, muturreko eta
batez besteko arrazoian mozten bada, segmentu handiena pentagonoaren alde-
aren berdina denez, hau da, DCrena [XIII, 8], eta bestalde segmentu handiena
gehi osoaren erdiaren karratua osoaren erdiaren karratua halako bost denez
[XIII, 1], eta CM zuzena AC zuzen osoaren erdia denez, orduan DCMren karratua,
zuzen bakartzat hartuta, CMren karratua halako bost da.

HAMAHIRUGARREN LIBURUA 595

B M

F

L

C D

H

K

E

A

N



Baina frogatu da, DCMren karratua, zuzen bakartzat hartuta, CMren karratua-
rekiko nolako, halako dela MKren karratua KFren karratuarekiko; orduan, MKren
karratua KFren karratua halako bost da.

Baina KFren karratua arrazionala da, diametroa arrazionala delako; beraz,
MKren karratua arrazionala da; hortaz, MK arrazionala da.

Eta, BF FKren laukoitza denez, BK zuzena KF halako bost da; beraz, BKren karra-
tua KFren karratua halako hogeita bost da.

Baina MKren karratua KFren karratua halako bost da; orduan, BKren karratua
KMren karratua halako bost da; beraz, BKren karratuak ez du KMren karratuarekin
zenbaki karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; hortaz, BK luzeran
neurtezina da KMrekin [X, 9].

Eta horietako bakoitza arrazionala da. Bada, BK, KM zuzenak arrazionalak
dira, eta karratuan soilik elkarrekin neurgarriak.

Baina, zuzen arrazional bati osoarekin karratuan soilik neurgarria den beste
zuzen arrazional bat kentzen bazaio, gainerakoa irrazionala da, hots, apotoma
bat; hortaz, MB apotoma bat da eta MK horri erantsitakoa [X, 73].

Nik diot, orain, ezen, gainera, (apotoma) laugarrena dela.
Izan bedi Nren karratua BKren karratuak KMren karratuari kentzen dion azale-

raren berdina; orduan, BKren karratua KMren karratua baino handiagoa da Nren
karratuan.

Baina, KF neurgarria denez FBrekin, konposizioz, KB ere neurgarria da FBrekin
[X, 15]. Baina BF neurgarria da BHrekin; beraz, BK ere neurgarria da BHrekin
[X, 12].

Eta, BKren karratua KMren karratua halako bost denez, BKren karratuak KMren
karratuarekin du 5ek 1ekin347 duen arrazoia. Orduan, bihurketaz, BKren karra-
tuak Nren karratuarekin du 5ek 4rekin duen arrazoia [V, 19, por.], ez zenbaki
karratu batek zenbaki karratu batekin duen arrazoia; orduan, BK neurtezina da
Nrekin [X, 9]; beraz, BKren karratua KMren karratua baino handiagoa da berekin
neurtezina den zuzen baten karratuan.

Eta, BK osoaren karratua KM erantsiaren karratua baino handiagoa denez bere-
kin neurtezina den zuzen baten karratuan, eta BK zuzen osoa neurgarria denez
proposatutako BH zuzen arrazionalarekin, orduan MB apotoma laugarrena da
[X, hir. def., 4].

Baina zuzen arrazional batek eta apotoma laugarrenak eratutako errektange-
lua irrazionala da, eta karratuaren aldea irrazionala da, eta minorea deritzo
[X, 94].

Baina ABren karratua HBM errektangeluaren berdina da, zeren, AH marrazten
bada, ABH triangelua ABM triangeluaren angeluberdina baita, eta HB BArekiko den
bezalakoa baita AB BMrekiko.

Ondorioz, pentagonoaren AB aldea minorea deritzon zuzen irrazionala da.
Q. E. D.
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12. PROPOSIZIOA

Triangelu ekilatero bat zirkulu batean inskribatzen bada, triangeluaren alde-
aren karratua zirkuluaren erradioaren karratuaren hirukoitza da.

Izan bedi ABC zirkulua, eta inskriba bedi ABC triangelu ekilateroa bertan.
Nik diot ezen ABC triangeluaren alde baten karratua ABC zirkuluaren erradio-

aren karratuaren hirukoitza dela.
Har bedi, bada, D ABC zirkuluaren zentrotzat,

eta, behin AD marraztuta, luza bedi Eraino, eta
marraz bedi BE.

Baina, ABC triangelu ekilatero bat denez, BEC

zirkunferentzia ABC zirkuluaren zirkunferentzia-
ren herena da. Beraz, BE zirkunferentzia zirku-
luaren zirkunferentziaren seirena da; hortaz, BE

zuzena hexagono baten aldea da; bada, DE erra-
dioaren berdina da [IV, 15, por.].

Eta, AE DEren bikoitza denez, AEren karratua
EDren karratuaren laukoitza da, hau da, BErena.

Baina AEren karratua AB, BE zuzenen karratuen berdina da [III, 31; I, 47];
orduan, AB, BE zuzenen karratuak BEren karratuaren laukoitza dira. Beraz, bereiz-
ketaz, ABren karratua BEren karratuaren hirukoitza da. Baina BE DEren berdina da;
hortaz, ABren karratua DEren karratuaren hirukoitza da.

Ondorioz, triangeluaren aldearen karratua erradioaren karratuaren hirukoi-
tza da.

Q. E. D.

13. PROPOSIZIOA

Eraiki piramide bat, inguratu348 emandako esfera batez eta frogatu esferaren
diametroaren karratua piramidearen aldearena halako bat eta erdi dela.

Jar bedi AB emandako esferaren diametro modura, eta motz bedi C puntutik
AC CBren bikoitza izateko moduan; egin bedi ADB zirkuluerdia ABren gainean;
marraz bedi CD ABrekin angelu zuzenak eratuz C puntutik, eta marraz bedi DA;
jar bedi erradiotzat DCren berdina duen EFG zirkulua, eta inskriba bedi EFG trian-
gelu ekilateroa EFG zirkuluan [IV, 2]; har bedi H zirkuluaren zentrotzat [III, 1];
marraz bitez EH, HF, HG; altxa bedi HK EFG zirkuluaren planoarekin angelu zuze-
nak eratuz H puntutik [XI, 12]; ken bekio HKri ACren berdina den HK zuzena, eta
marraz bitez KE, KF, KG.

Baina, KHk angelu zuzenak eratzen dituenez EFG zirkuluaren planoarekin,
orduan bera ukitzen duten eta EFG zirkuluaren planoan dauden zuzen guztiekin
ere angelu zuzenak eratuko ditu [XI, 3. def.]. Baina HE, HF, HG zuzenetako bakoi-
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tzak ukitzen du; orduan, HKk angelu zuzenak
eratzen ditu HE, HF, HG zuzenetako bakoitza-
rekin.

Eta, AC HKren berdina denez, eta CD HEren
berdina, eta angelu zuzenak eratzen dituzte-
nez, orduan DA oinarria KE oinarriaren ber-
dina da [I, 4].

Arrazoi beragatik, KF, KG zuzenetako
bakoitza ere DAren berdina da; beraz, KE, KF,
KG hiru zuzenak elkarren berdinak dira.

Eta, AC CBren bikoitza denez, AB BCren
hirukoitza da. Baina, AB BCrekiko nolako,
halako da ADren karratua DCren karratuare-
kiko, geroago frogatuko den bezala. Orduan,
ADren karratua DCren karratuaren hirukoitza
da. Baina FEren karratua ere EHren karratua-
ren hirukoitza da [XIII, 12], eta DC EHren ber-
dina da; orduan, DA EFren berdina da.

Baina DA zuzena KE, KF, KG zuzenetako bakoitzaren berdina dela frogatu da;
orduan, EF, FG, GE zuzenak KE, KF, KG zuzenen berdinak dira, hurrenez hurren;
beraz, EFG, KEF, KFG, KEG lau triangeluak ekilateroak dira. Hortaz, lau triangelu
ekilaterotatik, oinarritzat EFG triangelua eta erpintzat K puntua dituen piramide
bat eraiki da.

Orain, emandako esferaz inguratu behar da, eta frogatu ezen esferaren dia-
metroaren karratua piramidearen aldearena halako bat eta erdi dela.

Luza bedi, bada, HL zuzena lerro zuzenean KHrekin, eta egin bedi HL CBren
berdina.

Eta, AC CDrekiko den bezalakoa denez CD CBrekiko [VI, 8, por.], eta bestalde
AC KHren berdina, CD HEren berdina eta CB HLren berdina direnez, orduan, KH

HErekiko nolako, halako da EH HLrekiko; beraz, KH, HL zuzenek eratutako errek-
tangelua EHren karratuaren berdina da [VI, 17].

Eta KHE, EHL angeluetako bakoitza zuzena da; orduan, KLren gainean egin-
dako zirkuluerdia Etik ere pasatuko da [VI, 8; III, 31].

Orduan, KL finko edukiz zirkuluerdia birarazten bada eta mugitzen hasi zen
posizio berera itzultzen bada, F, G puntuetatik ere pasatuko da, zeren FL, LG zuze-
nak marraztuta, F, G puntuei dagozkien angeluak zuzenak ateratzen baitira ber-
din; eta piramidea emandako esferaz inguratuta geratuko da. Izan ere, KL, esfe-
raren diametroa, emandako esferaren AB diametroaren berdina da, zeren KH

ACren berdina egin baita, eta HL CBren berdina.
Nik diot, gainera, ezen esferaren diametroaren karratua piramidearen aldea-

rena halako bat eta erdi dela.
Bada, AC CBren bikoitza denez, AB BCren hirukoitza da; beraz, bihurketaz, BA

zuzena AC halako bat eta erdi da.
Baina, BA ACrekiko nolako, halako da BAren karratua ADren karratuarekiko.

Beraz, BAren karratua ADrena halako bat eta erdi da. Eta BA emandako esferaren
diametroa da, eta AD piramidearen aldearen berdina da.

EUKLIDES: ELEMENTUAK598

A

C

B

D

E

K

F G
L

H



Ondorioz, esferaren diametroaren karratua piramidearen aldearena halako
bat eta erdi da.

Q. E. D.

LEMA349

Frogatu behar da ezen AB BCrekiko den bezalakoa dela ADren karratua DCren
karratuarekiko.

Jar bedi, bada, zirkuluerdiaren irudia, eta marraz bedi DB; eraiki bedi EC

karratua ACren gainean, eta osa bedi FB paralelogramoa.
Bada, DAB triangelua DAC triangelua-

ren angeluberdina izanik, BA ADrekiko
den bezalakoa denez DA ACrekiko [VI, 8;
VI, 4], orduan BA, AC zuzenek eratutako
errektangelua ADren karratuaren berdina
da [VI, 17].

Eta, AB BCrekiko den bezalakoa denez
EB BFrekiko [VI, 1], eta EB, aldiz, BA, AC

zuzenek eratutako errektangelua denez
–EA ACren berdina delako–, eta BF, bes-
talde, AC, CB zuzenek eratutako errektan-
gelua denez, orduan, AB BCrekiko nolako,
halako da BA, AC zuzenek eratutako
errektangelua AC, CB zuzenek eratutako
errektangeluarekiko.

Baina BA, AC zuzenek eratutako errektangelua ADren karratuaren berdina da;
eta ACB errektangelua, aldiz, DCren karratuaren berdina da, DC perpendikularra
oinarriaren AC, CB segmentuen batezbesteko proportzionala delako, ADB angelua
zuzena baita [VI, 8, por.]. Orduan, AB BCrekiko nolako, halako da ADren karratua
DCren karratuarekiko.

Q. E. D.

14. PROPOSIZIOA

Eraiki oktaedro bat eta inguratu esfera batez, aurrekoan bezala, eta frogatu
esferaren diametroaren karratua oktaedroaren aldearen karratuaren bikoitza dela.

Jar bedi emandako esferaren AB diametroa, eta erdibitu bedi C puntutik; egin
bedi ADB zirkuluerdia ABren gainean; marraz bedi CD zuzena C puntutik ABrekin
angelu zuzenak eratuz, eta marraz bedi DB; jar bedi alde bakoitza DBren berdina
duen EFGH karratua, eta marraz bitez HF, EG; altxa bedi KL zuzena K puntutik EFGH

HAMAHIRUGARREN LIBURUA 599

349 Lema hau susmagarria da; Euklidesek, askotan, teorema zailagoak jakintzat hartzen
ditu. Lemarekin batera aurreko frogabidean agertu diren “geroago frogatuko den bezala”
hitzak ere desagertuko lirateke. (H)

A
C

B

D

E F



karratuaren planoarekin angelu
zuzenak eratuz [XI, 12], eta luza
bedi planoaren beste aldera, KM

modura; eta ken bekie KL, KM

zuzenei EK, FK, GK, HK zuzenetako
baten berdinak diren KL, KM,
hurrenez hurren, eta marraz bitez
LE, LF, LG, LH, ME, MF, MG, MH.

KE KHren berdina denez, eta
EKH angelua zuzena denez,
orduan HEren karratua EKren
karratuaren bikoitza da [I, 47].
Bestalde, LK KEren berdina denez,
eta LKE angelua zuzena denez,
orduan ELren karratua EKren karra-
tuaren bikoitza da [I, 47].

Baina HEren karratua ere EKren
karratuaren bikoitza dela frogatu
da; orduan, LEren karratua EHren
karratuaren berdina da; beraz, LE

EHren berdina da.
Arrazoi beragatik, LH ere

HEren berdina da; hortaz, LEH triangelua ekilateroa da.
Antzeko eran frogatuko genuke gainerako triangeluetako bakoitza, oinarri-

tzat EFGH karratuaren aldeak eta erpintzat L, M puntuak dituztenak, ekilateroa
dela; hortaz, zortzi triangelu ekilaterok eratutako oktaedro bat eraiki da.

Orain, emandako esferaz inguratu behar da, eta frogatu ezen esferaren dia-
metroaren karratua oktaedroaren aldearen karratuaren bikoitza dela.

Bada, LK, KM, KE hiru zuzenak elkarren berdinak direnez, LMren gainean egin-
dako zirkuluerdia E puntutik ere pasatuko da.

Eta, arrazoi beragatik, LM finko edukiz zirkuluerdia birarazten bada eta mugi-
tzen hasi zen posizio berera itzultzen bada, F, G, H puntuetatik ere pasatuko da,
eta oktaedroa esfera batez inguratuta geratuko da.

Nik diot, gainera, ezen emandako esferaz ere inguratuta geratuko dela.
Bada, LK KMren berdina denez, eta KE komuna denez, eta angelu zuzenak era-

tzen dituztenez, orduan LE oinarria EM oinarriaren berdina da [I, 4].
Eta, LEM angelua zuzena denez, zirkuluerdi batean dagoelako [III, 31], LMren

karratua LEren karratuaren bikoitza da [I, 47].
Bestalde, AC CBren berdina denez, AB BCren bikoitza da. Baina, AB BCrekiko

nolako, halako da ABren karratua BDren karratuarekiko; orduan, ABren karratua
BDren karratuaren bikoitza da.

Baina LMren karratua ere LEren karratuaren bikoitza dela frogatu da. Eta DBren
karratua ere LEren karratuaren berdina da, EH DBren berdina egin delako. Orduan,
ABren karratua LMren karratuaren berdina da; beraz, AB LMren berdina da.

Eta AB emandako esferaren diametroa da; hortaz, LM emandako esferaren
diametroaren berdina da.
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Ondorioz, oktaedroa emandako esferaz inguratu da. Eta, aldi berean, esfera-
ren diametroaren karratua oktaedroaren aldearen karratuaren bikoitza dela fro-
gatu da.

Q. E. D.

15. PROPOSIZIOA

Eraiki kubo bat eta inguratu esfera batez, piramidea bezala, eta frogatu esfe-
raren diametroaren karratua kuboaren aldearen karratuaren hirukoitza dela.

Jar bedi AB emandako esferaren diametro modura, eta motz bedi C puntutik
AC CBren bikoitza izateko moduan; egin bedi ADB zirkuluerdia ABren gainean;
marraz bedi CD ABrekin angelu zuzenak eratuz C puntutik, eta marraz bedi DB;
jar bedi aldea DBren berdina duen EFGH karratua, eta marraz bitez EK, FL, GM, HN

zuzenak EFGH karratuaren planoarekin angelu zuzenak eratuz E, F, G, H puntue-
tatik; eta ken bekie EK, FL, GM, HN zuzenei EF, FG, GH, HE zuzenetako baten berdi-
nak diren EK, FL, GM, HN, hurrenez hurren, eta marraz bitez KL, LM, MN, NK; orduan,
sei karratu berdinek eratutako FN kuboa eraiki da.

Orain, emandako esferaz
inguratu behar da, eta frogatu
ezen esferaren diametroaren
karratua kuboaren aldearen karra-
tuaren hirukoitza dela.

Marraz bitez, bada, KG, EG.
Eta, KEG angelua zuzena

denez –KEk angelu zuzenak era-
tzen dituelako EG planoarekin eta,
jakina, EG zuzenarekin ere [XI, 3.
def.]–, orduan KGren gainean
egindako zirkuluerdia E puntutik
pasatuko da.

Bestalde, GFk angelu zuzenak
eratzen dituenez FL, FE zuzene-
tako bakoitzarekin, GFk FK planoa-
rekin ere angelu zuzenak eratzen
ditu; hortaz, FK marrazten
badugu, GFk FKrekin ere angelu zuzenak eratuko ditu; eta, horregatik, GKren gai-
nean egindako zirkuluerdia, berriz, Ftik pasatuko da.

Antzeko eran, kuboaren gainerako puntu angeluarretatik ere pasatuko da.
Orduan, KG finko edukiz zirkuluerdia birarazten bada eta mugitzen hasi zen

posizio berera berriro itzultzen bada, kuboa esferaz inguratuta geratuko da.
Nik diot, gainera, ezen emandako esferaz inguratuta geratuko dela.
Bada, GF FEren berdina denez, eta Fri dagokion angelua zuzena denez,

orduan EGren karratua EFren karratuaren bikoitza da. Baina EF EKren berdina da;
orduan, EGren karratua EKren karratuaren bikoitza da; hortaz, GE, EK zuzenen
karratuak, hau da, GKren karratua [I, 47], EKren karratuaren hirukoitza dira.
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Eta, AB BCren hirukoitza denez, eta bestalde, AB BCrekiko den bezalakoa
denez ABren karratua BDren karratuarekiko, orduan ABren karratua BDren karra-
tuaren hirukoitza da.

Baina GKren karratua ere KEren karratuaren hirukoitza dela frogatu da. Eta KE

DBren berdina egin da; beraz, KG ere ABren berdina da. Eta AB emandako esfera-
ren diametroa da; hortaz, KG emandako esferaren diametroaren berdina da.

Ondorioz, kuboa emandako esferaz inguratuta geratu da, eta, aldi berean,
esferaren diametroaren karratua kuboaren aldearen karratuaren hirukoitza dela
frogatu da.

Q. E. D.

16. PROPOSIZIOA

Eraiki ikosaedro bat eta inguratu esfera batez, aipaturiko irudietan bezala, eta
frogatu ikosaedroaren aldea minorea deritzon zuzen irrazionala dela.

Jar bedi AB emandako esferaren diametro modura, eta motz bedi C puntutik
AC CBren laukoitza izateko moduan; egin bedi ADB zirkuluerdia ABren gainean;
marraz bedi CD zuzena ABrekin angelu zuzenak eratuz Ctik, eta marraz bedi DB;
jar bedi erradiotzat DBren berdina duen EFGHK zirkulua, eta inskriba bedi EFGHK

pentagono ekilatero eta angeluberdina EFGHK zirkuluan; erdibitu bitez EF, FG, GH,
HK, KE zirkunferentziak L, M, N, O, P puntuetatik, eta marraz bitez LM, MN, NO, OP,
PL, EP.

Orduan, LMNOP pentagonoa ere ekilateroa da, eta EP zuzena dekagono baten
aldea da.

Eta altxa bitez EQ, FR, GS, HT, KU zuzenak zirkuluaren planoarekin angelu zuze-
nak eratuz E, F, G, H, K puntuetatik, eta izan bitez EFGHK zirkuluaren erradioaren
berdinak; marraz bitez QR, RS, ST, TU, UQ, QL, LR, RM, MS, SN, NT, TO, OU, UP, PQ.
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Eta, EQ, KU zuzenetako bakoitzak angelu zuzenak eratzen dituenez plano
berarekin, EQ KUren paraleloa da [XI, 6]. Baina horren berdina ere bada; eta
zuzen berdin eta paraleloen muturrak alde beretik lotzen dituzten zuzenak
berak ere berdinak eta paraleloak dira [I, 33]. Orduan QU EKren berdina eta
paraleloa da.

Baina EK pentagono ekilateroaren alde bat da; beraz, QU ere EFGHK zirkuluan
inskribatutako pentagonoaren alde bat da.

Arrazoi beragatik, QR, RS, ST, TU zuzenetako bakoitza EFGHK zirkuluan inskri-
batutako pentagono ekilateroaren alde bat da; beraz, QRSTU pentagonoa ekilate-
roa da.

Eta, QE hexagono baten aldea denez, eta bestalde EP dekagono baten aldea
denez, eta QEP angelua zuzena denez, orduan QP pentagono baten aldea da,
pentagonoaren aldearen karratua zirkulu berean inskribatutako hexagonoaren
eta dekagonoaren aldeen karratuen berdina delako [XIII, 10].

Arrazoi beragatik, PU ere pentagonoaren alde bat da. Baina QU ere pentago-
noaren alde bat da; beraz, QPU triangelua ekilateroa da.

Arrazoi beragatik, QLR, RMS, SNT, TOU triangeluetako bakoitza ekilateroa da.
Eta, QL, QP zuzenetako bakoitza pentagonoaren alde bat dela frogatu denez,

eta LP ere pentagonoaren alde bat denez, orduan QLP triangelua ekilateroa da.
Arrazoi beragatik, LRM, MSN, NTO, OUP triangeluetako bakoitza ekilateroa da.
Har bedi EFGHK zirkuluaren zentroa, V puntua; eta altxa bedi VZ zirkuluaren

planoarekin angelu zuzenak eratuz Vtik, eta luza bedi beste aldera, VX bezala;
eta ken bitez VW, hexagonoaren aldea, eta VX, WZ zuzenetako bakoitza, dekago-
noaren aldeak, eta marraz bitez QZ, QW, UZ, EV, LV, LX, XM.

Baina, VW, QE zuzenetako bakoitzak angelu zuzenak eratzen dituenez zirku-
luaren planoarekin, VW QEren paraleloa da [XI, 6]. Baina berdinak ere badira;
orduan, EV, QW ere berdinak eta paraleloak dira [I, 33].

Baina EV hexagono baten aldea da; orduan, QW ere hexagono baten aldea da.
Eta, QW hexagono baten aldea denez, eta WZ dekagono batena, eta QWZ angelua
zuzena denez, orduan QZ pentagono baten aldea da [XIII, 10].

Arrazoi beragatik, UZ ere pentagono baten aldea da; izan ere, VK, WU marraz-
ten baditugu, berdinak eta aurkakoak izango dira, eta VK, erradio bat izaki, hexa-
gono baten aldea da [IV, 15, por.]; orduan, WU hexagono baten aldea da. Baina
WZ dekagono baten aldea da, eta UWZ angelua zuzena da; orduan, UZ pentagono
baten aldea da [XIII, 10].

Baina QU ere pentagono baten aldea ere bada; beraz, QUZ triangelua ekilate-
roa da.

Arrazoi beragatik, oinarritzat QR, RS, ST, TU zuzenak eta erpintzat Z puntua
dituzten gainerako triangeluetako bakoitza ekilateroa da.

Eta, bestalde, VL hexagono baten aldea denez, eta VX dekagono batena, eta
LVX angelua zuzena denez, orduan LX pentagono baten aldea da [XIII, 10].

Arrazoi beragatik, hexagono baten aldea den MV marrazten badugu, MX ere
pentagono baten aldea dela ondorioztatzen da. Eta LM ere pentagono baten
aldea da; beraz, LMX triangelua ekilateroa da.

Antzeko eran frogatuko litzateke oinarritzat MN, NO, OP, PL eta erpintzat X

puntua dituzten gainerako triangeluetako bakoitza ere ekilateroa dela.
Hortaz, hogei triangelu ekilaterok eratutako ikosaedro bat eraiki da.
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Orain, emandako esferaz inguratu behar da, eta frogatu ezen ikosaedroaren
aldea minorea deritzon zuzen irrazionala dela.

Bada, VW hexagono baten aldea denez, eta WZ dekagono batena, orduan VZ

muturreko eta batez besteko arrazoian moztu da W puntutik, eta VW horren seg-
mentu handiena da [XIII, 9]; orduan, ZV VWrekiko nolako, halako da VW WZre-
kiko. Baina VW VEren berdina da, eta WZ VXren berdina; orduan, ZV VErekiko
nolako, halako da EV VXrekiko.

Eta ZVE, EVX angeluak zuzenak dira; beraz, EZ zuzena marrazten badugu, XEZ

angelua zuzena izango da, XEZ, VEZ triangeluen antzekotasunagatik.
Arrazoi beragatik, ZV VWrekiko den bezalakoa denez VW WZrekiko, eta bes-

talde ZV XWren berdina denez, eta VW WQren berdina, orduan, XW WQrekiko
nolako, halako da QW WZrekiko.

Eta, arrazoi beragatik, berriro, QX marrazten badugu, Qri dagokion angelua
zuzena izango da [VI, 8]; beraz, XZren gainean egindako zirkuluerdia Qtik ere
pasatuko da [III, 31].

Eta, XZ finko edukiz zirkuluerdia birarazten bada eta mugitzen hasi zen posi-
zio berera itzultzen bada, Q eta ikosaedroaren gainerako puntu angeluarretatik
ere pasatuko da, eta ikosaedroa esfera bateaz inguratuta geratuko da.

Nik diot, orain, ezen emandako esferaz geratuko dela inguratuta.
Erdibitu bedi, bada, VW zuzena A´ puntutik.
Eta, VZ lerro zuzena muturreko eta batez bes-

teko arrazoian moztu denez Wtik, eta horren seg-
mentu txikiena ZW denez, orduan ZW gehi seg-
mentu handienaren WA´ erdiaren karratua seg-
mentu handienaren erdiaren karratua halako
bost da [XIII, 3]; orduan, ZA´aren karratua A´Wren
karratua halako bost da. Baina ZX ZA´aren bikoi-
tza da, eta VW A´Wren bikoitza; orduan, ZXren
karratua WVren karratua halako bost da.

Eta, AC CBren laukoitza denez, AB zuzena BC

halako bost da. Baina, AB BCrekiko nolako,
halako da ABren karratua BDren karratuarekiko
[VI, 8; V, 9. def.]; beraz, ABren karratua BDren
karratua halako bost da.

Baina frogatu da ZXren karratua VWren karratua halako bost dela. Eta DB

VWren berdina da, horietako bakoitza EFGHK zirkuluaren erradioaren berdina
delako; orduan, AB XZren berdina da. Eta AB emandako esferaren diametroa da;
hortaz, XZ emandako esferaren diametroaren berdina da. Hortaz, ikosaedroa
emandako esferaz inguratuta geratzen da.

Nik diot, orain, ezen ikosaedroaren aldea minorea deritzon zuzen irrazio-
nala dela.

Bada, esferaren diametroa arrazionala denez, eta horren karratua EFGHK zir-
kuluaren erradioaren karratuaren boskoitza denez, orduan EFGHK zirkuluaren
erradioa arrazionala da; hortaz, haren diametroa ere arrazionala da. Baina, pen-
tagono ekilatero bat diametroa arrazionala duen zirkulu batean inskribatzen
bada, pentagonoaren aldea minorea deritzon zuzen irrazionala da [XIII, 11].
Baina EFGHK pentagonoaren aldea ikosaedroaren aldea da.
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Ondorioz, ikosaedroaren aldea minorea deritzon zuzen irrazionala da.

Porisma
Hortik argi dago ezen esferaren diametroaren karratua ikosaedroa marraztu

den zirkuluaren erradioaren karratua halako bost dela, eta esferaren diametroa
zirkulu berean inskribatutako hexagonoaren aldeaz eta dekagonoaren bi aldez
osatuta dagoela.

Q. E. D.

17. PROPOSIZIOA

Eraiki dodekaedro bat eta inguratu esfera batez, aipaturiko irudietan bezala,
eta frogatu dodekaedroaren aldea apotoma deritzon zuzen irrazionala dela.

Jar bitez aipaturiko kuboaren ABCD, CBEF bi planoak elkarrekin angelu zuze-
nak eratuz, eta erdibitu bedi AB, BC, CD, DA, EF, EB, FC aldeetako bakoitza G, H, K,
L, M, N, O puntuetatik, hurrenez hurren; marraz bitez GK, HL, MH, NO, eta motz
bedi NP, PO, HQ zuzenetako bakoitza muturreko eta batez besteko arrazoian R, S,
T puntuetatik, eta izan bitez RP, PS, TQ haien segmentu handienak; altxa bitez RU,
SV, TW kuboaren planoekin angelu zuzenak eratuz, kuboaren kanpoko alderantz,
R, S, T puntuetatik, eta egin bitez RP, PS, TQ zuzenen berdinak, eta marraz bitez
UB, BW, WC, CV, VU.

Nik diot ezen UBWCV pentagonoa ekilateroa dela, plano batean dagoela, eta,
gainera, angeluberdina dela.

Marraz bitez, bada, RB, SB, VB.
Eta, NP zuzena muturreko eta batez besteko arrazoian moztu denez R puntu-

tik, eta RP segmentu handiena denez, orduan PN, NR zuzenen karratuak RPren
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karratuaren hirukoitza dira [XIII, 4]. Baina PN NBren berdina da, eta PR RUren ber-
dina; orduan, BN, NR zuzenen karratuak RUren karratuaren hirukoitza dira.

Baina BRren karratua BN, NR zuzenen karratuen berdina da [I, 47]; orduan,
BRren karratua RUren karratuaren hirukoitza da; hortaz, BR, RU zuzenen karratuak
RUren karratuaren laukoitza dira.

Baina BUren karratua BR, RU zuzenen karratuen berdina da; orduan, BUren
karratua URren karratuaren laukoitza da; beraz, BU RUren bikoitza da. Baina VU

ere URren bikoitza da, SR ere PRren, hau da, RUren, bikoitza delako; orduan, BU

UVren berdina da.
Antzeko eran frogatuko litzateke BW, WC, CV zuzenetako bakoitza BU, UV

zuzenetako bakoitzaren berdina dela. Beraz, BUVCW pentagonoa ekilateroa da.
Nik diot, orain, ezen plano batean ere dagoela.
Marraz bedi, bada, P puntutik RU, SV zuzenetako bakoitzaren paraleloa den

PX zuzena kuboaren kanpoko alderantz, eta marraz bitez XH, HW.
Nik diot ezen XHW zuzen bat dela.
Bada, HQ muturreko eta batez besteko arrazoian moztua izan denez Ttik, eta

horren segmentu handiena QT denez, orduan, HQ QTrekiko nolako, halako da QT

THrekiko. Baina HQ HPren berdina da, eta QT TW, PX zuzenetako bakoitzaren ber-
dina; orduan, HP PXrekiko nolako, halako da WT THrekiko.

Baina HP TWren paraleloa da, horietako bakoitzak angelu zuzenak eratzen
dituelako BD planoarekin [XI, 6]; eta TH PXren paraleloa da, horietako bakoitzak
angelu zuzenak eratzen dituelako BF planoarekin [XI, 6].

Baina, bi alde bi alderen proportzionalak dituzten bi triangelu, XPH, HTW

bezala, angelu batean elkarrekin loturik eraikitzen badira, halako moldez non
horien alde korrespondenteak paraleloak diren, gainerako aldeak lerro zuzenean
egongo dira [VI, 32]; orduan, XH lerro zuzenean egongo da HWrekin.

Baina zuzen oro plano batean dago [XI, 1]; beraz, UBWCV pentagonoa plano
batean dago.

Nik diot, orain, ezen angeluberdina dela.
Bada, NP lerro zuzena muturreko eta batez besteko arrazoian moztu denez

Rtik, eta horren segmentu handiena PR denez, eta PR PSren berdina denez, orduan
NS muturreko eta batez besteko arrazoian moztu da Ptik, eta horren segmentu
handiena NP da [XIII, 5]; beraz, NS, SP zuzenen karratuak NPren karratuaren hiru-
koitza dira [XIII, 4].

Baina NP NBren berdina da, eta PS SVren berdina; orduan, NS, SV zuzenen
karratuak NBren karratuaren hirukoitza dira; hortaz, VS, SN, NB zuzenen karratuak
NBren karratuaren laukoitza dira. Baina SBren karratua SN, NB zuzenen karratuen
berdina da; orduan, BS, SV zuzenen karratuak –hau da, BVren karratua, VSB ange-
lua zuzena delako– NBren karratuaren laukoitza dira; beraz, VB BNren bikoitza
da.

Baina BC ere BNren bikoitza da; orduan, BV BCren berdina da.
Baina, BU, UV bi aldeak BW, WC bi aldeen berdinak direnez, eta BV oinarria BC

oinarriaren berdina denez, orduan BUV angelua BWC angeluaren berdina da [I, 8].
Antzeko eran frogatuko genuke UVC angelua BWC angeluaren berdina dela;

orduan, BWC, BUV, UVC hiru angeluak elkarren berdinak dira.
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Baina pentagono ekilatero baten hiru angelu elkarren berdinak badira, pen-
tagonoa angeluberdina izango da [XIII, 7]; beraz, BUVCW pentagonoa angeluber-
dina da.

Eta ekilateroa ere badela frogatu da; hortaz, BUVCW pentagonoa ekilateroa eta
angeluberdina da, eta kuboaren BC alde baten gainean dago.

Hortaz, kuboaren hamabi aldeetako bakoitzaren gainean eraikuntza berari
jarraitzen badiogu, hamabi pentagono ekilatero eta angeluberdinek eratutako
irudi solido bat eraikiko da, dodekaedroa deritzona.

Orain, emandako esferaz inguratu behar da, eta frogatu ezen dodekaedroa-
ren aldea apotoma deritzon zuzen irrazionala dela.

Luza bedi, bada, XP, eta atera bedi XZ; orduan, PZk topo egiten du kuboaren
diametroarekin, eta elkar erdibitzen dute, hamaikagarren liburuko azkenaurreko
teoreman horixe frogatu delako [XI, 38].

Elkar ebaki bezate Z puntutik; orduan, kuboa inguratzen duen esferaren zen-
troa Z da, eta ZP kuboaren aldearen erdia da.

Marraz bedi, orain, UZ.
NS lerro zuzena muturreko eta batez besteko arrazoian moztu denez P pun-

tutik, eta horren segmentu handiena NP denez, orduan NS, SP zuzenen karratuak
NPren karratuaren hirukoitza dira [XIII, 4]. Baina NS XZren berdina da, NP ere
PZren berdina delako, eta XP PSren berdina delako. Baina PS ere XUren berdina da,
RPren berdina ere delako; orduan, ZX, XU zuzenen karratuak NPren karratuaren
hirukoitza dira. Baina UZren karratua ZX, XU zuzenen karratuen berdina da;
orduan, UZren karratua NPren karratuaren hirukoitza da.

Baina kuboa inguratzen duen esferaren erradioaren karratua ere kuboaren
aldearen erdiaren karratuaren hirukoitza da, lehenago erakutsi baita nola eraiki
kubo bat eta nola inguratu esfera batez, eta nola frogatu esferaren diametroaren
karratua kuboaren aldearen karratuaren hirukoitza dela [XIII, 15].

Eta, osoa horrelakoa bada osoarekiko, erdia ere horrelakoa da erdiarekiko;
eta NP kuboaren aldearen erdia da; beraz, UZ kuboa inguratzen duen esferaren
erradioaren berdina da.

Baina Z kuboa inguratzen duen esferaren zentroa da; orduan, U puntua esfe-
raren gainazalean dago.

Antzeko eran frogatuko genuke dodekaedroaren gainerako angeluetako
bakoitza esferaren gainazalean dagoela; hortaz, dodekaedroa inguratuta gera-
tzen da emandako esferaz.

Nik diot, orain, ezen dodekaedroaren aldea apotoma deritzon zuzen irra-
zionala dela.

Bada, NP muturreko eta batez besteko arrazoian moztuta egonik, RP denez
horren segmentu handiena, eta, PO muturreko eta batez besteko arrazoian moz-
tuta egonik, PS denez horren segmentu handiena, orduan NO zuzen osoa mutu-
rreko eta batez besteko arrazoian mozten bada, horren segmentu handiena RS da.

Bestalde, NP PRrekiko den bezalakoa denez PR RNrekiko, bikoitzak ere horre-
lakoak dira, zatiek beren ekimultiploek duten arrazoi bera dutelako [V, 15];
beraz, NO RSrekiko nolako, halako da RS zuzena NR, SO zuzenen baturarekiko.
Baina NO RS baino handiagoa da; beraz, RS zuzena NR, SO zuzenen batura baino
handiagoa da; orduan, NO muturreko eta batez besteko arrazoian moztua izan
da, eta horren segmentu handiena RS da.
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Eta RS UVren berdina da; beraz, NO muturreko eta batez besteko arrazoian
mozten bada, segmentu handiena UV da.

Eta, esferaren diametroa arrazionala denez, eta horren karratua kuboaren
aldearen karratuaren hirukoitza denez, orduan NO, kuboaren aldea dena, arra-
zionala da.

Baina lerro arrazional bat muturreko eta batez besteko arrazoian mozten
bada, segmentuetako bakoitza apotoma deritzon zuzen irrazionala da.

Hortaz, UV, dodekaedroaren alde bat dena, apotoma irrazional bat da
[XIII, 6]350.

Porisma
Hortik argi dago ezen, kuboaren aldea muturreko eta batez besteko arra-

zoian mozten bada, segmentu handiena dodekaedroaren aldea dela.
Q. E. D.

18. PROPOSIZIOA

Jarri bost irudien aldeak eta konparatu elkarrekin.

Jar bedi emandako esferaren AB diametroa, eta motz bedi C puntutik AC CBren
berdina izateko moduan, eta D puntutik AD DBren bikoitza izateko moduan; eta
egin bedi AEB zirkuluerdia ABren gainean, eta marraz bitez CE, DF zuzenak ABre-
kin angelu zuzenak eratuz C, D puntuetatik, eta marraz bitez AF, FB, EB.

Eta, AD DBren bikoitza denez, AB BDren hirukoitza da. Beraz, bihurketaz, BA

zuzena AD halako bat eta erdi da. Baina, BA ADrekiko nolako, halako da BAren
karratua AFren karratuarekiko [V, 9. def.; VI, 8], AFB triangelua AFD triangeluaren
angeluberdina delako; orduan, BAren karratua AFren karratua halako bat eta erdi
da.
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Baina esferaren diametroaren karratua ere piramidearen aldearen karratua
halako bat eta erdi da [XIII, 13]. Eta AB esferaren diametroa da; beraz, AF pirami-
dearen aldearen berdina da.

Bestalde, AD DBren bikoitza denez, AB BDren hirukoitza da. Baina, AB BDrekiko
nolako, halako da ABren karratua BFren karratuarekiko [VI, 8; V, 9. def.]; orduan,
ABren karratua BFren karratuaren hirukoitza da.

Baina esferaren diametroaren karratua kuboaren aldearen karratuaren hiru-
koitza da [XIII, 15]. Eta AB esferaren diametroa da; beraz, BF kuboaren aldea da.

Eta, AC CBren berdina denez, AB BCren bikoitza da. Baina, AB BCrekiko nolako,
halako da ABren karratua BEren karratuarekiko; orduan, ABren karratua BEren
karratuaren bikoitza da.

Baina esferaren diametroaren karratua ere oktaedroaren aldearen karratuaren
bikoitza da [XIII, 14]. Eta AB emandako esferaren diametroa da; beraz, BE oktae-
droaren aldea da.

Marraz bedi, bada, AG ABrekin angelu zuzenak eratuz A puntutik, eta egin
bedi AG ABren berdina; marraz bedi GC, eta marraz bedi HK ABren perpendikular
Htik.

Baina, GA ACren bikoitza denez –GA ABren berdina delako– eta GA ACrekiko
den bezalakoa denez HK KCrekiko, orduan HK KCren bikoitza da. Beraz, HKren
karratua KCren karratuaren laukoitza da; hortaz, HK, KC zuzenen karratuak, HCren
karratua direnak, KCren karratuaren boskoitza dira.

Baina HC CBren berdina da; orduan, BCren karratua CKren karratuaren boskoi-
tza da. Eta, AB CBren bikoitza denez, eta, horietan, AD DBren bikoitza denez,
orduan gainerako BD gainerako DCren bikoitza da.

Beraz, BC CDren hirukoitza da; hortaz, BCren karratua CDren karratua halako
bederatzi da. Baina BCren karratua CKren karratuaren boskoitza da; orduan, CKren
karratua CDren karratua baino handiagoa da; beraz, CK CD baino handiagoa da.

Egin bedi CL CKren berdina, eta marraz bedi LM ABrekin angelu zuzenak era-
tuz Ltik, eta marraz bedi MB.

Eta, BCren karratua CKren karratuaren boskoitza denez, eta AB BCren bikoitza
denez, eta KL CKren bikoitza, orduan ABren karratua KLren karratuaren boskoitza
da.

Baina esferaren diametroaren karratua ere da ikosaedroa marraztu den zir-
kuluaren erradioaren karratua halako bost [XIII, 16, por.]. Eta AB esferaren dia-
metroa da; orduan, KL ikosaedroa eraiki den zirkuluaren erradioa da; beraz, KL

hexagonoaren alde bat da aipaturiko zirkuluan [IV, 15, por.].
Eta, esferaren diametroa aipatu zirkuluan inskribatutako hexagonoaren

aldeaz eta dekagonoaren bi aldez osatuta dagoenez [XIII, 16, por.], eta AB esfe-
raren diametroa denez, eta bestalde KL hexagonoaren aldea denez, eta AK LBren
berdina denez, orduan AK, LB zuzenetako bakoitza ikosaedroa eraiki den zirku-
luan inskribatutako dekagonoaren alde bat da.

Eta, LB dekagonoaren alde bat denez, eta ML hexagonoarena, KLren berdina
delako eta HKren berdina ere badelako –zentrotik distantzia berdinean bai-
taude–, eta HK, KL zuzenetako bakoitza KCren bikoitza denez, orduan MB penta-
gonoaren alde bat da [XIII, 10]. Eta pentagonoaren aldea ikosaedroaren aldea da
[XIII, 16]; orduan, MB ikosaedroaren aldea da.
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Baina, FB kuboaren aldea denez, motz bedi muturreko eta batez besteko arra-
zoian N puntutik, eta izan bedi NB segmentu handiena; orduan, NB dodekaedro-
aren alde bat da [XIII, 17, por.]. Eta, frogatu denez esferaren diametroaren karra-
tua piramidearen AF aldearena halako bat eta erdi dela, oktaedroaren BE aldea-
ren karratuaren bikoitza dela, eta kuboaren FB aldearen karratuaren hirukoitza
dela, orduan esferaren diametroaren karratuak sei zati ditu, zeinetatik piramide-
aren aldearen karratuak lau dituen, oktaedroaren aldearen karratuak hiru eta
kuboaren aldearen karratuak bi.

Beraz, piramidearen aldearen karratua oktaedroaren aldearen karratuaren
lau heren da, eta kuboaren aldearen karratuaren bikoitza; eta oktaedroaren alde-
aren karratua kuboaren aldearen karratua halako bat eta erdi da.

Bada, aipaturiko hiru irudien aldeek –alegia piramidearenak, oktaedroarenak
eta kuboarenak– arrazoi arrazionalak dituzte elkarrekin.

Baina gainerako biek –alegia ikosaedroarenak eta dodekaedroarenak– ez
dute arrazoi arrazionalik elkarrekin, ezta aipaturikoekin ere, irrazionalak dire-
lako, bata minorea [XIII, 16] eta bestea apotoma [XIII, 17].

Eta ikosaedroaren MB aldea dodekaedroaren NB aldea baino handiagoa dela
honela frogatuko dugu:

Bada, FDB triangelua FAB triangeluaren angeluberdina denez [VI, 8], orduan,
proportzioan, DB BFrekiko nolako, halako da BF BArekiko [VI, 4].

Eta, hiru zuzenak proportzionalak direnez, orduan, lehenengoa hirugarrena-
rekiko nolako, halako da lehenengoaren karratua bigarrenaren karratuarekiko
[V, 9. def.; VI, 20, por.]; orduan, DB BArekiko nolako, halako da DBren karratua
BFren karratuarekiko; beraz, alderanzketaz, AB BDrekiko nolako, halako da FBren
karratua BDren karratuarekiko.

Baina AB BDren hirukoitza da; orduan, FBren karratua BDren karratuaren hiru-
koitza da. Baina ADren karratua DBren karratuaren laukoitza da, AD DBren bikoi-
tza delako; orduan, ADren karratua FBren karratua baino handiagoa da; beraz, AD

FB baino handiagoa da; hortaz, AL FB baino askoz handiagoa da.
Eta, AL muturreko eta batez besteko arrazoian mozten bada, horren segmentu

handiena KL da, LK hexagonoaren alde bat delako, eta KA dekagonoarena [XIII, 9];
baina, FB muturreko eta batez besteko arrazoian mozten bada, horren segmentu
handiena NB da; orduan, KL NB baino handiagoa da. Baina KL LMren berdina da;
beraz, LM NB baino handiagoa da.

Hortaz, MB, ikosaedroaren aldea dena, NB, dodekaedroaren aldea dena,
baino askoz handiagoa da.

Q. E. D.

Nik diot, orain, ezen aipatu bost irudietatik landa, ez dela beste irudi bat
eraikiko elkarren berdinak diren irudi ekilatero eta angeluberdinek eratuta.

Izan ere, ez da angelu solido bat eraikitzen bi triangelurekin, edo, inola
ere ez, bi planorekin. Baizik eta, piramidearen angelua hiru triangelurekin
eraikitzen da, oktaedroarena laurekin, eta ikosaedroarena bostekin; baina
ez da angelu solido bat eraikiko sei triangelu ekilatero eta angeluberdinen
bidez, puntu bakar batean kokatuak, triangelu ekilateroaren angelua
angelu zuzen baten bi heren bada, seiak bi angelu zuzenen berdinak

EUKLIDES: ELEMENTUAK610



izango direlako; eta hori ezinezkoa da, angelu solido oro lau angelu zuze-
nek baino gutxiagok eratua delako [XI, 21].

Arrazoi beragatik, angelu solido bat ez da eraikitzen sei angelu laure-
kin baino gehiagorekin.

Eta kuboaren angelua hiru karratuk eratua da; lauk eratzea ezinezkoa
da, berriz, lau angelu zuzen izango direlako.

Eta dodekaedroaren angelua hiru pentagono ekilatero eta angeluberdi-
nek eratua da; lauk eratzea ezinezkoa da, pentagono ekilateroaren angelua
angelu zuzena halako bat eta bosten bat izanik, lau angeluak lau angelu
zuzen baino handiagoak izango direlako; eta hori ezinezkoa da.

Eta angelu solido bat ez da beste poligono batzuek ere eratua izango,
ezintasun beragatik.

Ondorioz, aipaturiko bost irudietatik landa, ez da beste irudi solido bat
eraikiko irudi ekilatero eta angeluberdinek eratutakoa dena.

Q. E. D.351

LEMA

Pentagono ekilatero eta angeluberdinaren
angelua angelu zuzena halako bat eta bosten bat
dela honela frogatu behar da.

Bada, izan bedi ABCDE pentagono ekilatero
eta angeluberdin bat, eta zirkunskriba bedi
ABCDE zirkulua horren inguruan, eta har bedi F

horren zentroa; marraz bitez FA, FB, FC, FD, FE.
Orduan, zuzen horiek pentagonoaren A, B, C,

D, E puntuei dagozkien angeluak erdibitzen
dituzte. Eta, Fri dagozkion angeluak lau angelu
zuzenen berdinak eta elkarren berdinak direnez, horietako bat, AFB adibidez,
angelu zuzena halako bat ken bosten bat da; beraz, gainerako FAB, ABF angeluak
angelu zuzena halako bat eta bosten bat dira.

Baina FAB angelua FBC angeluaren berdina da; hortaz, pentagonoaren ABC

angelu osoa angelu zuzena halako bat eta bosten bat da.
Q. E. D.
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351 Proklok dio hori zela Euklidesen asmoa, lana bost solido erregularrekin bukatzea.
Euklidesek berak ez du, ordea, ezer azaltzen helburu horren gainean. Euklidesen XIII. libu-
ruaren lehenengo iruzkinak dio ezen liburua ari dela  “platoniko deritzen bost irudi(ei
buruz), Platonenak ez diren arren, aipatu bost irudietatik hiru Pitagorasi dagozkiolarik,
kuboa, piramidea eta dodekaedroa; oktaedroa eta ikosaedroa, ordea, Teetetori dagozkio”.
Suidasek, aldiz, dio Teeteto izan zela “lehena ‘bost solidoen’, deritzen bezala, gainean ida-
tzi zuena”. Beraz, Teeteto lehena izan zen solido erregularren gainean tratatu bat idazten;
horrek, hala ere, ez du baztertzen Hipasok edo beste egile batzuek dodekaedroaren gai-
nean aurretik idatzi izana. (H)
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aì
‘n

no
ia

oi
na

rr
i

ba
se

ba
se

ba
se

bå
si

q
4

p
on

do
z 

on
do

ko
ad

ya
ce

nt
e

ad
ja

ce
nt

ad
ja

ce
nt

, e
®f

ej
∂q

10
d

os
ag

ar
ri

co
m

pl
em

en
to

co
m

pl
em

en
t

co
m

pl
ém

en
t

pa
ra

pl
¸r

√
ma

43
p

os
o

to
do

w
ho

le
to

ut
Œl

on
5

nk
pa

ra
le

lo
pa

ra
le

lo
pa

ra
lle

l
pa

ra
llè

le
pa

rå
ll

hl
oi

23
d

pa
ra

le
lo

gr
am

o
pa

ra
le

lo
gr

am
o

pa
ra

lle
lo

gr
am

pa
ra

llé
lo

gr
am

m
e

pa
ra

ll
hl

øg
ra

mm
a

34
p

pe
rp

en
di

ku
la

r
pe

rp
en

di
cu

la
r

pe
rp

en
di

cu
la

r
pe

rp
en

di
cu

la
ir

e
kå

ue
to

q
10

d
pl

an
o

pl
an

o
pl

an
e

pl
an

„p
ºp

ed
on

8
d

po
ri

sm
a

po
ri

sm
a

po
ri

sm
po

ri
sm

e
pø

ri
sm

a
15

oo
po

st
ul

at
u

po
st

ul
ad

o
po

st
ul

at
e

de
m

an
de

a˝
t¸

ma
ta

pu
nt

u
pu

nt
o

po
in

t
po

in
t

sh
me

¡o
n

1
d

tr
ap

ez
io

tr
ap

ec
io

tr
ap

ez
iu

m
tr

ap
èz

e
tr

ap
™z

ia
22

d
tr

ia
ng

el
u

tr
iá

ng
ul

o
tr

ia
ng

le
tr

ia
ng

le
tr

ºg
on

on
20

d
tr

ia
ng

el
u 

ek
ila

te
ro

tr
iá

ng
ul

o 
eq

ui
lá

te
ro

eq
ui

la
te

ra
l t

ri
an

gl
e

tr
ia

ng
le

 é
qu

ila
té

ra
l

tr
ºg

on
on

 ˝s
øp

le
yr

on
20

d
tr

ia
ng

el
u 

es
ka

le
no

tr
iá

ng
ul

o 
es

ca
le

no
sc

al
en

e 
tr

ia
ng

le
tr

ia
ng

le
 s

ca
lè

ne
tr

ºg
on

on
 s

ka
lh

nø
q

20
d

tr
ia

ng
el

u 
is

os
ze

le
tr

iá
ng

ul
o 

is
ós

ce
le

s
is

os
ce

le
s 

tr
ia

ng
le

tr
ia

ng
le

 is
oc

èl
e

tr
ºg

on
on

 ˝s
os

ke
l¸

q
20

d
tr

ia
ng

el
u 

ka
m

ut
s

tr
iá

ng
ul

o 
ob

tu
sá

ng
ul

o
ob

tu
se

-a
ng

le
d 

tr
ia

ng
le

tr
ia

ng
le

 o
bt

us
an

gl
e

tr
ºg

on
on

 π
jy

g√
ni

oq
21

d

EUKLIDES: ELEMENTUAK614



tr
ia

ng
el

u 
zo

rr
ot

z
tr

iá
ng

ul
o 

ac
ut

án
gu

lo
ac

ut
e-

an
gl

ed
 tr

ia
ng

le
tr

ia
ng

le
 a

cu
ta

ng
le

tr
ºg

on
on

 Ω
nb

ly
g√

ni
oq

21
d

tr
ia

ng
el

u 
zu

ze
n

tr
iá

ng
ul

o 
re

ct
án

gu
lo

ri
gh

t-
an

gl
ed

 tr
ia

ng
le

tr
ia

ng
le

 r
ec

ta
ng

le
tr

ºg
on

on
 π

ru
og

√
ni

oq
21

d
tx

an
da

ka
ko

 a
ng

el
u

án
gu

lo
 a

lte
rn

o
al

te
rn

at
e 

an
gl

e
an

gl
e 

al
te

rn
e

®n
al

lå
j 

gv
nº

a
27

p
za

ba
le

ra
an

ch
ur

a
br

ea
dt

h
la

rg
eu

r
pl

åt
oq

2
d

za
ti

pa
rt

e
pa

rt
pa

rt
ie

m™
ro

q
1

d
ze

nt
ro

ce
nt

ro
ce

nt
re

ce
nt

re
k™

nt
ro

n
16

d
zi

rk
ul

u
cí

rc
ul

o
ci

rc
le

ce
rc

le
k¥

kl
oq

15
d

zi
rk

ul
ue

rd
i

se
m

ic
írc

ul
o

se
m

ic
irc

le
de

m
i-

ce
rc

le
h\m

ik
¥k

lo
q

18
d

zi
rk

un
fe

re
nt

zi
a

ci
rc

un
fe

re
nc

ia
ci

rc
um

fe
re

nc
e

ci
rc

on
fé

re
nc

e
pe

ri
f™

re
ia

15
d

II
 li

bu
ru

a

gn
om

on
gn

om
on

gn
om

on
gn

om
on

gn
√

mv
n

2
d

m
oz

te
-p

un
tu

pu
nt

o 
de

 s
ec

ci
ón

po
in

t o
f s

ec
tio

n
po

in
t d

e 
se

ct
io

n
to

m¸
5

p
pa

ra
le

lo
gr

am
o 

zu
ze

n
pa

ra
le

lo
gr

am
o 

re
ct

an
gu

la
r

re
ct

an
gu

la
r 

pa
ra

lle
lo

gr
am

pa
ra

llé
lo

gr
am

m
e 

re
ct

an
gl

e
πr

uo
g√

ni
on

 p
ar

al
le

lø
gr

am
mo

n
1

d
se

gm
en

tu
se

gm
en

to
se

gm
en

t
se

gm
en

t
tm

∂m
a

1
p

II
I 

lib
ur

ua

ah
ur

có
nc

av
o

co
nc

av
e

co
nc

av
e

ko
¡l

oq
8

p
an

tz
ek

o
se

m
ej

an
te

si
m

ila
r

se
m

bl
ab

le
Œm

oi
oq

11
d

ga
nb

il
co

nv
ex

o
co

nv
ex

co
nv

ex
e

ky
rt

øq
8

p
ha

ut
si

qu
eb

ra
da

in
fle

ct
ed

br
is

é,
 e

ke
kl

ås
uv

20
p

la
uk

i
cu

ad
ri

lá
te

ro
qu

ad
ri

la
te

ra
l

qu
ad

ri
la

tè
re

te
tr

ap
le

¥r
v

n
22

p
se

kt
or

e
se

ct
or

se
ct

or
se

ct
eu

r
to

me
ỳq
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txandakako angelu 148
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txandakako barne-angelu 148
txandakako kanpo-angelu 148

angeluaren trisekzio 43, 110, 115
angeluberdin 227; 267
angeluzuzen 125
aniztasun 299
Antifon 43-44
antzeko 182

inklinazio antzekoak 512
irudi lerrozuzen antzekoak 263
irudi solido antzekoak 512
irudi solido berdin eta antzekoak 512
kono antzekoak 514
zenbaki lau eta solido antzekoak 301
zilindro antzekoak 514
zirkulu-segmentu antzekoak 182

antzekotasun 70; 263
Apolonio 37, 46, 51, 53, 57, 60, 112; 291

Ukitzeak 53
apotoma 72; 463

apotoma bigarrena 472
apotoma bosgarrena 473
apotoma hirugarrena 472
apotoma laugarrena 473
apotoma lehena 472
apotoma seigarrena 473
medial baten apotoma bigarrena 464
medial baten apotoma lehena 463

ardatz 513
Aristeo 46, 51, 112

Leku solidoak 46, 51
Aristoteles 38, 45-47, 52, 57-59, 63, 68,

70, 76-77, 112; 123-127, 263, 300, 384,
511, 513

Metafisika 57; 123, 300, 511
Topikoak 57; 511

aritmetika 42-43, 47, 110, 112-114; 123
Arkimedes 37, 46, 48, 51, 57, 70, 112,

115; 384
Arkimedesen axioma 45, 70, 78
Arkitas Taraskoa 43-44, 63, 111
arrazional 383; 383

azalera arrazional 384
zuzen arrazional 383

arrazoi 42, 45, 69-70; 235; 248
alderantzizko arrazoi 237; 237
arrazoi bat berdintasunez 237; 237
arrazoi baten bereizketa 237; 237
arrazoi baten bihurketa 237; 237
arrazoi baten konposizio 237; 237
arrazoi bikoiztu 236; 236
arrazoi handiago 236; 236

arrazoi hirukoiztu 236; 236
arrazoi konposatu 287; 237
muturreko eta batez besteko arrazoi

263
txandakako arrazoi 237; 237

Astaroff, Ivan 107, 117
atzekari 236
aurkako angelu 139
aurkakoa izan 130
aurrekari 236
Autoliko 37, 49, 112

Esfera mugikorraren gainean 49, 112
auzokide 272
axioma 68; 127
azalera 153; 153

azalera arrazional batekin azalera oso
medial bat sortzen duen zuzena 466

azalera arrazional baten eta azalera
medial baten baturaren baliokidea
den karratuaren aldea 424

azalera arrazional 384
azalera irrazional 384
azalera medial batekin azalera oso

medial bat sortzen duen zuzena 466
azalera paralelogramiko 165
azalera zuzen 403
bi azalera medialen baturaren balioki-

dea den karratuaren aldea 425
azalpen 65
azpimultiplo 235, 299

bakoiti, zenbaki 42, 66, 71; 299; 300
aldi bakoitiko zenbaki bakoiti 300
aldi bikoitiko zenbaki bakoiti 300

Balbus 97
banatze-legeak 70
barne-angelu 139
Barrow, Isaac 105, 116
batezbesteko aritmetiko 72
batezbesteko geometriko 72
batezbesteko harmoniko 72
batezbesteko proportzional 41; 273
Beltrami, Eugenio 88-91
Benjamin Lesboskoa 107, 119
berdin 123

irudi solido berdin eta antzekoak 512
bereizketa 237; 237
Biblioteka 23, 47-48, 111-112, 114, 120
biderkatu 235
biderketa 300; 300
biderketaren elkartze-lege 70
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bihurketa 237; 237
bikoiti, zenbaki 42, 66, 71; 299; 300

aldi bikoitiko zenbaki bikoiti 300
bikoizketa, kuboaren 43, 110
Bilduma matematikoa 38, 113
Billingsley, Henry 104-105, 115
bimedial bigarrena 422; 422
bimedial lehena 422; 422
binomial 72; 421

binomial bigarrena 432
binomial bosgarrena 433
binomial hirugarrena 432
binomial laugarrena 433
binomial lehena 432
binomial seigarrena 433

Bodleytarra (B), D’Orville X 95, 114
Boezio 96-97, 113-114
Boloniarra (b), 18-19 95, 114
Bolyai, Janos 76, 81, 84-86, 119
Bolyai, Wolfgang Farkas 60, 81, 84, 92;

126
bosgarren postulatua 75, 96, 113,

115-118; 126; 125-126, 150
bosten 233
British Museumeko palinpsesto, add.

17211 95
Brunelli, João Angelo 108, 118

Çamorano, Rodrigo 106, 116
Campano, Johannes 99-103, 115; 126,

282, 320
Candalla, Franciscus. Flussates 102,

104-105, 115-116; 126, 263
Carduchi, Luis 106, 116
Cedillo Diaz, Juan 106, 116
Chasles, Michel 54
Clairaut, Alexis Claude 92; 126
Clavio 102, 115; 126, 200, 255, 297
Coets, Hendrik 104, 117
Commandino 94, 102-103, 105, 107,

115, 120

Datuak 49, 100, 115
Dechales, Claude François Milliet 104,

116
dedukzio-zientzia 63
definizio 40, 45-46, 57, 63, 65, 68; 123
dekagono 592
Delosko problema 41, 43
Demetrio Falerokoa 25, 47

Demokrito Abderakoa 40, 111
Desargues, Girard 54
desberdin 125
deskonposizio 71; 368
diada 378
diagonal 537; 153, 537
diametro 125, 153; 153
diferentzia 291
Diofanto 46 
dioptrika 52
distantzia 126; 126
dodekaedro 73-74; 514
Domenech, Jaume 107-108, 120
Donemiliaga Kukula 100
Dou, Jan Pieterszoon 104, 116

ebaki-puntu 265
ebakitzaile 69; 214
editio princeps 93-94, 102, 115; 126
Eibe, Thyra 107, 120
ekilatero 125
ekimultiplo 235
ekuazio 39, 42, 69-70
El Escorial, 907 97
elementu 55, 65; 125
Elementuak 40-41, 58, 63, 111
elkarrekiko konposatuak, zenbaki 300
elkarrekiko lehenak, zenbaki 71; 300;

373, 387
elkarrekin neurgarri 53, 72; 383; 383

lerro zuzen karratuan elkarrekin neur-
garriak 383

magnitude elkarrekin neurgarriak 53;
383

elkarrekin neurtezin 42, 45, 72, 111;
383; 383

lerro zuzen karratuan elkarrekin neur-
tezinak 383

magnitude elkarrekin neurtezinak 383
zenbaki elkarrekin neurtezinak 45

Enriques, Federico 103, 107, 120
enuntziatu 65, 92
Eratostenes 46, 48, 112
erdibitu 125
erdibitze-puntu 427
erdikari 237, 318
erlazio 235
erpin 556
erpinez aurkako angelu 138
erradio 580; 126
Errard de Bar-le-Duc, Jean 104, 116
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erreferentzia-plano 514; 514
errektangelu 125
erronbo 125
erronboide 125
esfera 50, 66, 73-74, 86, 91; 513

esferaren ardatz 513
esferaren diametro 513
esferaren zentro 513

Esfera mugikorraren gainean 49, 112
eskuizkribu

Bodleytarra (B), D’Orville X 95, 114;
Boloniarra (b), 18-19 95, 114;
El Escorial, 907 97;
Florentziarra (F), XXVIII, 3 95, 114;
Leiden, Or. 399, 1 96-97;
Leningrad, C 2145 97;
Municheko eskuizkribu, Bibl. Reg.

Univ. Mon. 2., 757 97;
Municheko eskuizkribu, Cod. lat.

Mon. 13021 99;
Paristarra (p) 2466 95, 115;
Paristarra (q) 2344 95, 115;
Paristarra Gr. 2343 94;
Vatikanoarra (P) Gr. 190 94-95, 114;
Veneziarra 301 94;
Vienarra (V), Philos. Gr. 103 95, 115;
Vindobonensis philos. Gr 103 49

estereometria 66
etengabe proportzional 331; 331, 336
Euclid 49
Euclides opera omnia 94, 120
Eudemo Rodaskoa 37-38, 46-47, 58, 111;

138, 144
Matematikaren historia 37, 46, 111

Eudoxo Znidokoa 43-46, 58, 63, 66, 73,
111; 384, 555, 585

Euklides Alexandriakoa 23, 36
Datuak 49, 100, 115;
Elementuak 41, 63;
Fenomenoak 49;
Gainazalaren lekuak 50;
Harmoniaren sarrera 54;
Irudien zatiketaz 50;
Katoptrika 51;
Konikak 51;
Musikaren elementuak 54;
Optika 51;
Porismak 53;
Pseudaria 54;
Sectio canonis 54

Euklides Megarakoa 48, 102, 104

Euklidesen algoritmoa 71-72; 302; 303,
385, 387

Euklidesen Elementuak lanaren I liburuari
Iruzkina 37-38, 50-51, 53, 55, 58, 95,
113

Eutozio 46
exhauzio-metodo 45, 66, 72-73; 384, 555,

564

Falk, H. 107, 119
Fayum 9 95
Fayum, pap. 96, ix 95
Fernandez de Medrano, Sebastian 106,

116
Fenomenoak 49
Fihrist 96
Filipo II.a 25, 27-29, 45
Filolao Taraskoa 42, 111
finitu 126
Florentziarra (F), XXVIII, 3 95, 114
Fontana, Niccolo Tartaglia 103, 115; 181,

200
Forcadel, Pierre 104, 115
Frajese, A. 103, 120
frogabide 65

frogabide geometriko 60, 69

gai 236
gainazal 123, 511; 123

gainazal lau 124
Gainazalaren lekuak 50
gainazalen gainezartze 42, 69; 161
Galeno 59
ganbil 188
Gauss, Carl Friedrich 60, 76, 81, 83,

85-86, 92, 118; 126
gauza 127
gehiegitza 237
Gemino 46, 55, 92, 112; 126
geometria 39-40, 42-45, 47-48, 49, 54,

55, 63, 68-69, 73; 123
eliptiko 86, 91,
euklidestar 79-82, 84-86,
ez-euklidestar 75, 77, 81-82, 86-88,

119,
hiperboliko 83, 86,
irudikari 82-84,
paraboliko 86

Gerardo Cremonakoa 96-97, 115
Giordano, Vitale 76, 103, 116; 126
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gnomon 165; 165
Gorgias Leontinikoa 44
Gottlieb Ziegenbalg, Ernest 107, 117
Gregory, David 49, 94, 102, 117

Euclid 49
greziera batua 46
Grynaeus, Simon 94, 115; 126
guztizko 127

hamabosten 233
Harmoniaren sarrera 54
Harmonika 54
Haruni 96, 114
hautsi 200; 200
Heath, Thomas L. 106, 120
Heiberg, J. L. 93-95, 104, 106, 108, 113,

120
Euclides opera omnia 94, 120

Henrion, Denis 104, 116
Herculanensis, 1061 95; 124
heren 233
Hermann Karintiakoa 97, 100, 114
Herodoto 32, 34, 37, 42; 165
Heron Alexandriakoa 46, 60, 95-96,

113-114; 165, 181, 192, 304, 356, 585
hexagono 70, 73; 231
Hilbert, David 60, 103, 120
Hipatia 93, 113
Hipias Eliskoa 43, 111
Hipiasen koadratzaile 43, 111
Hipokrates Khioskoa 40-41, 43, 58, 69,

111; 555
Elementuak 41, 58, 111

hipotesi 40, 45, 57
Hipsikles 65, 74
hiru aldeko 125
hirugarren proportzional 70; 274
hirugarren zenbaki proportzional 371
Hoffmann, Heinrich 103, 116
Holtzmann, Wilhelm 103-104, 115
hondar 127

ikosaedro 73-74; 514
infinitu 87; 322
inklinazio 124; 124

inklinazio antzekoak 512
plano batek plano batekiko duen

inklinazio 512
zuzen batek planoarekin duen inklina-

zio 512

inskribatu 217
irudi lerrozuzen bat beste irudi lerro-

zuzen batean inskribaturik 217
irudi lerrozuzen bat zirkulu batean

inskribaturik 217
zirkulu bat irudi batean inskribaturik

217
irrazional 56, 66; 383; 383

azalera irrazional 384
irrazional koadratiko 66
zenbaki irrazional 42, 45, 72, 110
zuzen irrazional 71-73; 383; 421, 463

irudi 41, 47-48, 50, 56-57, 65, 68; 124
irudi alderantziz erlazionaturik 263
irudi bat beste irudi baten inguruan

zirkunskribaturik 217
irudi lerrozuzen 125
irudi lerrozuzen antzekoak 263
irudi lerrozuzen bat beste irudi lerro-

zuzen batean inskribaturik 217
irudi lerrozuzen bat zirkulu batean

inskribaturik 217
irudi lerrozuzen bat zirkulu baten

inguruan zirkunskribaturik 217
irudi solido antzekoak 512
irudi solido berdin eta antzekoak 512

Irudien zatiketaz 50
Iruzkina, Euklidesen Elementuak lanaren I

liburuari 37-38, 50-51, 53, 55, 58, 95,
113

Ishaq b. Hunain 96-97, 99, 114
Isidoro Miletokoa 65, 113-114
Itard, J. 104, 120; 192
Ito, Syuntaro 108, 120

Janbliko 93, 113; 225, 299-300, 381
Joyce, D. E. 106-108, 120
Justiniano 44

kanpo-angelu 139
karratu 125
Kasiodoro 97
Katoptrika 51
Kayas, Georges J. 104, 120
Klein, Felix 86, 89-90
Kleonides 54
koadrante 578
koadratura, zirkuluaren 43-44, 85, 110;

161
koadratzaile, Hipiasen 43, 111
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kongruentzia, triangeluen 40, 68; 146
Konikak 51
kono 41, 50-51, 66, 71; 513

kono antzekoak 514
kono kamuts 513
kono zorrotz 513
kono zuzen 513
konoaren ardatz 513
konoaren oinarri 513

konposatu, zenbaki 71; 300
konposatuak, zenbaki elkarrekiko 300
konposizio 237; 237
kontingentzia-angelu 69-70; 197
kopuru 237
kosinuaren teorema 69
Kresa, Jacob 106, 116
kubo 42, 73; 514
kuboaren bikoizketa 43, 110

Lambert, Johann Heinrich 76, 78-81, 86,
117

lau aldeko 125
laugarren proportzional 70; 275; 257,

372-373
lauki 201
Leest, Jakob van 104, 116
Lefèvre, Jacques 102
Legendre, Adrien Marie 75, 79, 83, 92,

118; 126, 512, 538
lehen, zenbaki 48, 66, 71; 300; 300, 373
lehenak, zenbaki elkarrekiko 71; 300;

373, 387
Leiden, Or. 399, 1 96-97
Leku solidoak 46, 51
Leningrad, C 2145 97
Leon 58, 111

Elementuak 58
lerro 123

lerro zuzen 123
lerro zuzen karratuan elkarrekin neur-

garriak 383
lerro zuzen karratuan elkarrekin neur-

tezinak 383
lerrozuzen 124
Li Shanlan 103, 120
Linderup, H. C. 107, 118
Lizeo 45-47, 111
Lobatxevski, Nikolai I. 76, 81-86, 88-89,

119
logika 46, 60, 63
Lorenz, J. F. 103, 118

luzera 123; 300, 511

Maccioni, L. 103, 120
magnitude 43, 45, 49, 53, 66, 69-70, 72;

235; 248
magnitude baten zati 235; 235
magnitude elkarrekin neurgarriak 53;

383
magnitude elkarrekin neurtezinak 383
magnitude korrespondenteak 236;

236, 282
magnitude proportzionalak 236; 236

magnitudeen teoria 66
majore 424
Ma’muni 96, 114
Marziano Capella 97, 113
Matematikaren historia 37, 46, 111
medial 402

medial baten apotoma bigarrena 464
medial baten apotoma lehena 463

Menekmo 43, 46, 48, 55, 111
Menge, H. 54, 94, 120

Euclides opera omnia 94, 120
Metafisika 57; 123, 300, 511
metodo analitiko 45; 585
metodo axiomatiko 63
metodo sintetiko 45; 585
Michigan III 143 95
Mingot Shelly, José 107
minore 465
monada 123
Moskuko papiroa 37, 109
mota bereko 235
mozte-puntu 169
muga 124; 124
multiplo 71; 235, 299; 299

multiplo komunetako txikien 71; 325,
327

Municheko eskuizkribu, Bibl. Reg. Univ.
Mon. 2., 757 97

Municheko eskuizkribu, Cod. lat. Mon.
13021 99

Museo 23, 47, 63, 111
Musikaren elementuak 54
mutur 123
muturreko eta batez besteko arrazoi 263

Nakamura, Koshiro 108, 120
Nakamura, Mie 108, 120
Nasiradin al-Tusi 76, 96, 115; 126
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neurgarriak, lerro zuzen karratuan elka-
rrekin 383

neurgarriak, magnitude elkarrekin 53;
383

neurgarritasun 72; 383
neurri komun handien 53; 302; 303-304
neurtezinak, lerro zuzen karratuan elka-

rrekin 383
neurtezinak, magnitude elkarrekin 383
neurtezinak, zenbaki elkarrekin 45
neurtu 71; 235
Nikitin, Yos. 107, 118
Nikomako 113; 235, 300, 343, 381
noranzko 125
nozio komun 56, 58, 60, 65-66, 68; 127

oinarri 130
oinarrizko 55-56, 58
oktaedro 73; 514
Omar Khaiam 76-77, 96, 114-115
ondorio 53, 65
ondoz ondoko 124

ondoz ondoko angeluak 124
Optika 51
ordena 455
ortogonal 511; 511
ortogonaltasuna 73
osagarri (paralelogramo) 159; 159
oso 127
Oxyrhinchus 29 95
Oxyrhinchus I, pap. 58, xxix 95

Pacioli, Luca 101, 115; 126
palinpsesto

British Museumeko palinpsesto, add.
17211 94;

Veronako palinpsesto 96-97
papiro

Ahmes-en edo Rhind-en papiroa 37,
110;

Fayum 9 95;
Fayum, pap. 96, ix 95;
Herculanensis, 1061 95; 124;
Michigan III 143 95;
Moskuko papiroa 37, 109;
Oxyrhinchus 29 95;
Oxyrhinchus I, pap. 58, xxix 95

Papo 38, 49-51, 53-54, 60, 95-96, 113
Analisiaren altxorra 38, 49-51, 53,

113

Bilduma matematikoa 38, 113
paralelepipedo 73; 534
paralelo 125
paraleloen postulatu 60, 79, 112
paraleloen problema 75
paraleloen teoria 68, 75
paralelogramo 68-70; 153

paralelogramo zuzen 165
paralelotasuna 73
Paristarra (p) 2466 95, 115
Paristarra (q) 2344 95, 115
Paristarra Gr. 2343 94
Parmenides 44, 111
pentadekagono 232
perfektu, zenbaki 48, 71; 301
perpendikular 124
Peyrard, François 94, 102, 104, 118-119;

263
piramide 39, 41, 66, 73; 512
Pitagoras Samoskoa 42, 110; 162, 225,

289, 611
Pitagorasen teorema 39, 41-42, 66, 69,

71-72, 110; 162, 174
planimetria 66
plano 124

erreferentzia-plano 514; 514
plano ortogonal 73; 511
plano paraleloak 73; 512

Platon 38, 42, 44-46, 48, 57-58, 111;
123, 125, 127, 343, 511, 585, 611

Playfair, John 76, 83, 86, 92, 105, 118;
126, 181

Plimpton 322 37
Poincaré, Henri 90
poliedro 66, 72-74
poligono 66; 282

poligono inskribatu 43, 66, 70
poligono zirkunskribatu 43, 66, 70

Porfirio 46, 113
porisma 53, 65; 126
Porismak 53
postulatu 56, 58, 60, 65, 68, 70

bosgarren postulatua 75, 96, 113,
115-118; 126; 125-126, 150

paraleloen postulatua 60, 79, 112
potentzia 69
prestatze 65
prisma 71; 513
problema 65
problema klasiko 43, 110; 161
progresio aritmetiko 39
progresio geometriko 39, 66, 71; 331, 380
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Proklo 37-38, 40, 46, 48, 50-51, 53, 55-
60, 76, 92, 95, 99, 104, 113

Euklidesen Elementuak lanaren I libu-
ruari Iruzkina 37-38, 50-51, 53, 55,
58, 95, 113

proportzio 42, 66; 235
proportzio asaldatu 238
proportzio bikoiztu 380
proportzio jarraituan 41; 339; 339
proportzio txikien 236; 236

proportzioen teoria 70
proportzional 49; 236

alderantziz proportzional 263
batezbesteko proportzional 41; 273
etengabe proportzional 331; 331, 336
hirugarren proportzional 70; 274
hirugarren zenbaki proportzional 371
laugarren proportzional 70; 275; 257,

372-373
proportzionaltasuna 235; 236, 389
proposizio 53, 65
Protagoras Abderakoa 44
Pseudaria 54
Ptolomeo 38, 46, 54, 92, 113; 126, 235

Harmonika 54
Ptolomeo I.a Soter 23-25, 47-48, 112
Puertas Castaños, M. Luisa 107, 120
puntu 123

ebaki-puntu 265
erdibitze-puntu 427
mozte-puntu 169
puntu angeluar 601
ukitze-puntu 191, 517
zatiketa-puntu 232

quadrivium 43, 97, 114

Ramée, Pierre de la 104
Ratdolt, Erhard 100, 115
Rhind-en papiroa 37, 110
Ricci, M. 102, 116
Riemann, G. F. Bernhard 60, 85-87, 91,

120
Robert Chesterrekoa 99

Saccheri, Gerolamo 76-78, 80-81, 86,
117

Sasi-esfera 88
Scheubel, J. 103, 115

Schootem, Frans van 104, 116
Schweikart, Ferdinand Karl 80-82
Sectio canonis 54
segmentu 67, 71; 166

angelu bat segmentu batean 182, 182
segmentu baten angelu 181, 182
zirkulu baten segmentu 181
zirkulu-segmentu 182
zirkulu-segmentu antzekoak 182

sektore 182
zirkulu baten sektore 182

sekzio komun 511
Sexto Enpiriko 93, 95, 113
Sigboto 99
Simon, Max 103, 120
Simson, Robert 54, 102, 104-107,

117-118; 181, 211, 222, 512, 531, 534,
538, 544

Sinplizio 46, 95, 113
Sokrates 44, 111
solido 73; 511

solido poliedro 578
Sosigenes 46
Stamatis, E. S. 95, 120; 127, 157
Steenstra, Pybo 104, 117
Stevin, Simon 72
Strömer, Marten 107, 117
Suvoroff, Pr. 107, 118

Tabit ibn Kurra 76, 92, 96-97, 99-100,
114; 126

Tacquet, Andrè 103, 116
Tales Miletokoa 40, 42, 47, 110; 131, 138,

151
Talesen teorema 39
tamaina 235; 235
Tannery, Paul 50, 54
Tartaglia, Niccolo Fontana 103, 115; 181,

200
tartekatu 339
Taurinus, Franz Adolf 80-82
Teeteto 44-45, 63, 66, 111; 391, 611
Teodios Magnesiakoa 58, 111

Elementuak 58, 111
Teodoro Zirenekoa 44-45, 110
Teofrasto 45, 47
Teon Alexandriakoa 51, 53, 60, 93-96,

100, 102, 113; 155, 192, 282, 285, 287,
300, 309, 320, 506, 510

Teon Izmirnekoa 46; 165, 300, 380
teorema 40, 55-57, 60, 65
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Terasaka, Hidetaka 108, 120
tetraedro 73
Thaer, C. 104, 120
Topikoak 57; 511
trapezio 125
triangelu 39, 65, 68, 70, 75; 125

triangelu ekilatero 125
triangelu elkarren angeluberdinak

267; 267
triangelu eskaleno 125
triangelu isoszele 125
triangelu kamuts 125
triangelu zorrotz 125
triangelu zuzen 125

triangeluen kongruentzia 40, 68; 146
triangeluen teoria 68
trigonometria 69, 85
trikotomia-legea 132, 248
trisekzio, angeluaren 43, 110, 115
txandakako angelu 148
txandakako arrazoi 237; 237
txandakako barne-angelu 148
txandakako kanpo-angelu 148

ukitzaile(a) 69; 181, 198; 181
Ukitzeak 53
ukitze-puntu 191, 517
Unger, E. S. 103, 119
unitate 299
urrezko sekzio 69
urrezko zenbaki 69

Vatikanoarra (P) Gr. 190 94-95, 114
Vega, Luis 107
Veneziarra 301 94
Veronako palinpsesto 96-97
Vienarra (V), Philos. Gr. 103 95, 115
Vindobonensis philos. Gr 103 49
Vitrac, Bernard 104, 120
Vooght, C. J. 104, 116

Williamson, James 105, 118
Wussing, Hans 66
Wylie, A. 103, 120

Xu Guangki 102, 116

zabalera 123; 300, 511
Zamberti, Bartolomeo 100-103, 115; 126
zati 123

magnitude baten zati 235; 235
zenbaki baten zati 299

zatiak 299
zenbaki baten zatiak 299

zatigarritasunaren teoria 66
zatiketa-puntu 232
zatiki 39, 71; 299
zatiki unitario 39
zatikien berretura 71
zatitzaile komunetako handien 71-72;

302; 303-304
zatitu 238
zehaztapen 65
zenbaki 40, 42-43, 47-48, 69-72,

109-112; 299
aldi bakoitiko zenbaki bakoiti 300
aldi bikoitiko zenbaki bakoiti 300
aldi bikoitiko zenbaki bikoiti 300
zenbaki bakoiti 42, 66, 71; 299; 300
zenbaki baten zati 299
zenbaki baten zatiak 299
zenbaki bikoiti 42, 66, 71; 299; 300
zenbaki elkarrekiko konposatuak 300
zenbaki elkarrekiko lehenak 71; 300;

373, 387
zenbaki elkarrekin neurtezinak 45
zenbaki irrazional 42, 45, 72, 110
zenbaki karratu 66; 301
zenbaki konposatu 71; 300
zenbaki kubiko / kubo 66; 301
zenbaki lau 71; 300
zenbaki lau eta solido antzekoak 301
zenbaki lehen 48, 66, 71; 300; 300,

373
zenbaki perfektu 48, 71; 301
zenbaki proportzionalak 301
zenbaki solido 69, 71; 301

zenbaki-teoria 42, 66, 71-72
Zenon Eleakoa 44, 111
Zenonen paradoxak 44
Zensorino 96-97, 113
zentro 124
zilindro 50, 73; 513

zilindro antzekoak 514
zilindroaren ardatz 513
zilindroaren oinarri 513

zirkulu 124
zirkulu bat irudi batean inskribaturik

217
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zirkulu bat irudi baten inguruan zir-
kunskribaturik 217

zirkulu baten segmentu 181
zirkulu baten sektore 182
zirkulu berdinak 181
zirkulu nagusi 578
zirkulu-segmentu 182
zirkulu-segmentu antzekoak 182

zirkuluaren koadratura 43-44, 85, 110;
161

zirkuluerdi 125
zirkunferentzia 124

angelua zirkunferentzia baten gainean
182; 182

zirkunskribatu 217
irudi bat beste irudi baten inguruan

zirkunskribaturik 217
irudi lerrozuzen bat zirkulu baten

inguruan zirkunskribaturik 217
zirkulu bat irudi baten inguruan zir-

kunskribaturik 217

Zizeron 97, 112
zuzen, lerro 123

azalera arrazional batekin azalera oso
medial bat sortzen duen zuzena 466

azalera medial batekin azalera oso
medial bat sortzen duen zuzena 466

zuzen arrazional 383
zuzen bat zirkulu batean egokituta

218
zuzen irrazional 71-73; 383; 421, 463
zuzen ortogonal 73; 513
zuzen paraleloak 73, 75; 125

EUKLIDES: ELEMENTUAK632





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /01Digitall
    /3x5
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-Regular
    /ARegular
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AgencyFB-Bold
    /AkzidenzGrotesk-Black
    /AkzidenzGrotesk-Bold
    /AkzidenzGrotesk-Light
    /AkzidenzGrotesk-Roman
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-XBd
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCn
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCnIt
    /AmasisMT
    /AndaleMono
    /AndaleMonoBLA
    /Apple-Chancery
    /AppleGaramond-Bold
    /AppleGaramond-BoldItalic
    /AppleGaramond-Book
    /AppleGaramond-BookItalic
    /AppleGaramond-Light
    /AppleGaramond-LightItalic
    /Aquiline-Black
    /Aquiline-Bold
    /Aquiline-Book
    /Aquiline-ExtraBold
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialMT-CondensedLight
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonBT-ExtraBold
    /BalloonBT-Light
    /BaskOldFace
    /BauerBodoni-Black
    /BauerBodoni-BlackCond
    /BauerBodoni-BlackItalic
    /BauerBodoni-Bold
    /BauerBodoni-BoldCond
    /BauerBodoni-BoldItalic
    /BauerBodoni-Italic
    /BauerBodoni-Roman
    /Bauhaus-Bold
    /Bauhaus-Demi
    /Bauhaus-Heavy
    /Bauhaus-Light
    /Bauhaus-Medium
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /Bembo
    /Bembo-Bold
    /Bembo-BoldItalic
    /Bembo-Italic
    /Berkeley-Black
    /Berkeley-BlackItalic
    /Berkeley-Bold
    /Berkeley-BoldItalic
    /Berkeley-Book
    /Berkeley-BookItalic
    /Berkeley-Italic
    /Berkeley-Medium
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardModern-Bold
    /BernhardModern-BoldItalic
    /BernhardModern-Italic
    /BernhardModern-Roman
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardModernBT-Italic
    /BernhardModernBT-Roman
    /BlurMedium
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Borealis
    /Braggadocio
    /BritannicBold
    /BrushScriptMT
    /Brussels
    /Caecilia-Bold
    /Caecilia-BoldItalic
    /Caecilia-BoldItalicSC
    /Caecilia-BoldSC
    /Caecilia-Heavy
    /Caecilia-HeavyItalic
    /Caecilia-HeavyItalicSC
    /Caecilia-HeavySC
    /Caecilia-Italic
    /Caecilia-ItalicSC
    /Caecilia-Light
    /Caecilia-LightItalic
    /Caecilia-LightItalicSC
    /Caecilia-LightSC
    /Caecilia-Roman
    /Caecilia-RomanSC
    /Calvin
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CapitalsRegular
    /Carta
    /CascadeScript
    /Caxton-Bold
    /Caxton-BoldItalic
    /Caxton-Book
    /Caxton-BookItalic
    /Caxton-Light
    /Caxton-LightItalic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Charcoal
    /Chicago
    /CitizenBold
    /CitizenLight
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Courier
    /Courier-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DINEngschrift
    /DINEngschrift-Alternate
    /DINMittelschrift
    /DINMittelschrift-Alternate
    /DINNeuzeitGrotesk-BoldCond
    /DINNeuzeitGrotesk-Light
    /DicotBold
    /DicotLight
    /DicotMedium
    /DoloresBlack
    /DoloresBold
    /DoloresExtraBold
    /DoloresLight
    /DoloresRegular
    /DomCasual
    /DomCasual-Bold
    /Dominican
    /EdwardianScriptITC
    /Egunkaria
    /EngraversMT
    /EngraversMT-Bold
    /EuroSans-Bold
    /EuroSans-BoldItalic
    /EuroSans-Italic
    /EuroSans-Regular
    /EuropeanPi-Three
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldCondensed
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-BoldOblique
    /Eurostile-Condensed
    /Eurostile-Demi
    /Eurostile-DemiOblique
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /Eurostile-Oblique
    /EurostileBold
    /EurostileRegular
    /FelixMT
    /FootlightMTLight
    /Formata-Bold
    /Formata-BoldItalic
    /Formata-Italic
    /Formata-Medium
    /Formata-MediumItalic
    /Formata-Regular
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookOblique
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiOblique
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyOblique
    /FranklinGothic-MediumCond
    /Frutiger-BLA-Light
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Futura
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-Book
    /Futura-BookOblique
    /Futura-CondExtraBoldObl
    /Futura-Condensed
    /Futura-CondensedBold
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /Futura-CondensedLight
    /Futura-CondensedLightOblique
    /Futura-CondensedOblique
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /Futura-Heavy
    /Futura-HeavyOblique
    /Futura-Light
    /Futura-LightOblique
    /Futura-Oblique
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /GadgetRegular
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldItalic
    /Garamond-BoldNarrow
    /Garamond-BoldNarrowItal
    /Garamond-Book
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightItalic
    /Garamond-LightNarrow
    /Garamond-LightNarrowItal
    /GaramondThree
    /GaramondThree-Bold
    /GaramondThree-BoldItalic
    /GaramondThree-Italic
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GillSansMT
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GrTypist-Oblique
    /GrTypist-Regular
    /Grk
    /Grk0
    /Haettenschweiler
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Compressed
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-ExtraCompressed
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /Helvetica-UltraCompressed
    /HelveticaCE
    /HelveticaCE-Bold
    /HelveticaGreek-Upright
    /HelveticaInserat-Roman
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /HelveticaRounded-Black
    /HelveticaRounded-BlackObl
    /HelveticaRounded-Bold
    /HelveticaRounded-BoldCond
    /HelveticaRounded-BoldCondObl
    /HelveticaRounded-BoldObl
    /Hiroshige-Black
    /Hiroshige-BlackItalic
    /Hiroshige-Bold
    /Hiroshige-BoldItalic
    /Hiroshige-Book
    /Hiroshige-BookItalic
    /Hiroshige-Medium
    /Hiroshige-MediumItalic
    /HoboBT-Regular
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /Ipa-samdUclphon1SILDoulosL
    /Ismini
    /ItcEras-Bold
    /ItcEras-Book
    /ItcEras-Demi
    /ItcEras-Medium
    /ItcEras-Ultra
    /ItcKabel-Bold
    /ItcKabel-Book
    /ItcKabel-Demi
    /ItcKabel-Medium
    /ItcKabel-Ultra
    /JansonText-Bold
    /JansonText-BoldItalic
    /JansonText-BoldItalicOsF
    /JansonText-BoldOsF
    /JansonText-Italic
    /JansonText-ItalicOsF
    /JansonText-Roman
    /JansonText-RomanSC
    /Kidprint
    /Kidprint-Bold
    /Kidprint-Medium
    /Kids
    /KinoMT
    /Korinna-Bold
    /Korinna-KursivBold
    /Korinna-KursivRegular
    /Korinna-Regular
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Slanted
    /LetterGothic12PitchBT-Bold
    /LetterGothic12PitchBT-BoldItal
    /LetterGothic12PitchBT-Italic
    /LetterGothic12PitchBT-Roman
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /Lithos-Black
    /Lithos-Bold
    /Lithos-ExtraLight
    /Lithos-Light
    /Lithos-Regular
    /LucidaBlackletter
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /MBemboExpert
    /MBemboExpert-Bold
    /MBemboExpert-BoldItalic
    /MBemboExpert-ExtraBold
    /MBemboExpert-ExtraBoldItalic
    /MBemboExpert-Italic
    /MBemboExpert-SemiBold
    /MBemboExpert-SemiBoldItalic
    /MMonolineScript
    /Martina
    /MathematicalPi-Five
    /MathematicalPi-Four
    /MathematicalPi-One
    /MathematicalPi-Six
    /MathematicalPi-Three
    /MathematicalPi-Two
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meta-Bold
    /Meta-Caps
    /Meta-Normal
    /MisterEarlBT-Regular
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monaco
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /Nadianne-Bold
    /Nadianne-Book
    /NewYork
    /News706BT-BoldC
    /News706BT-ItalicC
    /News706BT-RomanC
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /Novarese-Bold
    /Novarese-BoldItalic
    /Novarese-Book
    /Novarese-BookItalic
    /Novarese-Medium
    /Novarese-MediumItalic
    /Novarese-Ultra
    /OfficinaSans-Bold
    /OfficinaSans-BoldItalic
    /OfficinaSans-Book
    /OfficinaSans-BookItalic
    /OfficinaSerif-Bold
    /OfficinaSerif-BoldItalic
    /OfficinaSerif-Book
    /OfficinaSerif-BookItalic
    /Ogr1-Bold
    /Ogr1-BoldItalic
    /Ogr1-Italic
    /Ogr1-Normal
    /Ogr2-Bold
    /Ogr2-BoldItalic
    /Ogr2-Italic
    /Ogr2-Normal
    /Ogr3-Bold
    /Ogr3-BoldItalic
    /Ogr3-Italic
    /Ogr3-Normal
    /Onyx
    /OpticalBeta
    /Optima
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-Oblique
    /Palatino-Black
    /Palatino-BlackItalic
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-BoldItalicOsF
    /Palatino-BoldOsF
    /Palatino-Italic
    /Palatino-ItalicOsF
    /Palatino-Light
    /Palatino-LightItalic
    /Palatino-Medium
    /Palatino-MediumItalic
    /Palatino-Roman
    /Palatino-SC
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Pompeia-Inline
    /Porthos
    /Present
    /Prototype
    /RemedyDouble
    /RemedyDoubleExtras
    /RemedySingle
    /RemedySingleExtras
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /SandRegular
    /SerifGothic
    /SerifGothic-Black
    /SerifGothic-Bold
    /SerifGothic-ExtraBold
    /SerifGothic-Heavy
    /SerifGothic-Light
    /Shannon-Bold
    /Shannon-Book
    /Shannon-ExtraBold
    /Shannon-Oblique
    /Skia-Regular
    /Sonata
    /Stencil
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /Symbol
    /SymbolGreek
    /SymbolGreek-Bold
    /SymbolGreek-BoldItalic
    /SymbolGreek-Italic
    /SymbolGreekP
    /SymbolGreekP-Bold
    /SymbolGreekP-BoldItalic
    /SymbolGreekP-Italic
    /SymbolGreekPMono
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TechnoRegular
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /Tekton-BoldOblique
    /Tekton-Oblique
    /TektonMM
    /TektonMM-Oblique
    /TextileRegular
    /TheSans-Caps
    /TheSans-CapsItalic
    /TheSans-Expert
    /TheSans-ExpertItalic
    /TheSans-Italic
    /TheSans-Plain
    /TheSansBlack-Caps
    /TheSansBlack-CapsItalic
    /TheSansBlack-Expert
    /TheSansBlack-ExpertItalic
    /TheSansBlack-Italic
    /TheSansBlack-Plain
    /TheSansBold-Caps
    /TheSansBold-CapsItalic
    /TheSansBold-Expert
    /TheSansBold-ExpertItalic
    /TheSansBold-Italic
    /TheSansBold-Plain
    /TheSansExtraBold-Caps
    /TheSansExtraBold-CapsItalic
    /TheSansExtraBold-Expert
    /TheSansExtraBold-ExpertItalic
    /TheSansExtraBold-Italic
    /TheSansExtraBold-Plain
    /TheSansExtraLight-Caps
    /TheSansExtraLight-CapsItalic
    /TheSansExtraLight-Expert
    /TheSansExtraLight-ExpertItalic
    /TheSansExtraLight-Italic
    /TheSansExtraLight-Plain
    /TheSansLight-Caps
    /TheSansLight-CapsItalic
    /TheSansLight-Expert
    /TheSansLight-ExpertItalic
    /TheSansLight-Italic
    /TheSansLight-Plain
    /TheSansSemiBold-Caps
    /TheSansSemiBold-CapsItalic
    /TheSansSemiBold-Expert
    /TheSansSemiBold-ExpertItalic
    /TheSansSemiBold-Italic
    /TheSansSemiBold-Plain
    /TheSansSemiLight-Caps
    /TheSansSemiLight-CapsItalic
    /TheSansSemiLight-Expert
    /TheSansSemiLight-ExpertItalic
    /TheSansSemiLight-Italic
    /TheSansSemiLight-Plain
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TriplexBold
    /TriplexExtrabold
    /TriplexItalicBold
    /TriplexItalicExtrabold
    /TriplexItalicLight
    /TriplexLight
    /TriplexSerifBold
    /TriplexSerifExtrabold
    /TriplexSerifLight
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackExt
    /Univers-BlackExtObl
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-ExtraBlack
    /Univers-ExtraBlackExt
    /Univers-ExtraBlackExtObl
    /Univers-ExtraBlackObl
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-LightUltraCondensed
    /Univers-Oblique
    /Univers-ThinUltraCondensed
    /Univers-UltraCondensed
    /VAGRounded-Black
    /VAGRounded-Bold
    /VAGRounded-Light
    /VAGRounded-Thin
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VerdanaBold
    /VerdanaItalic
    /VinetaBT-Regular
    /Webdings
    /WillRobinson
    /Wingdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /ZaleskiCaps
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZiptyDo
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [841.890 595.276]
>> setpagedevice




