
jednak będzie musiała być uzupełniona wyczerpującym zestawieniem tego rodzaju 
napisów epigraficznych 8

Kończąc nasze uwagi nad „Zeszytami Politechniki” poświęconymi archi
tekturze, raz jeszcze należy podnieść ich wartość jako materiału, z którego każdy 
historyk musi czerpać pełną dłonią wiadomości o faktach nie uwiecznionych 
w źródłach pisanych. Oby dalsze ukazały się jak najrychlej.

Karol Maleczyński

W SPRAWIE PRAC POPULARNYCH O WITELONIE

Witelo, wybitna postać łacińskiego średniowiecza, autor obszernego traktatu 
o optycex, Polak, który dużą część swego życia spędził na Dolnym Śląsku, „do
czekał się” w obecnych czasach prawie zupełnego zapomnienia, a nieliczne o nim 
informacje, podawane przy różnych okazjach, są zgoła fałszywe. Przykładem 
takiej ignorancji może być choćby notatka zamieszczona w numerze 5 „Nadodrza” 
(maj 1961), pisma kulturalno-społecznego Ziemi Lubuskiej. W dziale pt. »Sto lat 
kultury polskiej nad Odrą« czytamy pod datą r. 1250: „Vitello z Legnicy (1225— 
1290), zwany też E r a z m e m  C i o ł k i e m  (podkreślenie nasze — J. B., K. W.), 
pierwszy znany matematyk, fizyk i filozof polski, wydał swoje klasyczne dzieło 
z dziedziny optyki pt. Perspectiva. Ciołek był najsłynniejszym średniowiecznym 
optykiem w Europie. Z jego dzieł uczyli się Leonardo da Vinci, Kopernik, Kepler”. 
Chyba nie jest tu potrzebny żaden komentarz, by uwypuklić ignorancję histo
ryczną zawartą w cytowanej notatce, a utożsamiającą trzynastowiecznego Wite- 
lona ze znanym w pierwszej połowie XVI wieku humanistą, dyplomatą i pro
tektorem poety Mikołaja Hussowskiego.

Podobne nieporozumienie znajdujemy w daleko poważniejszym wydawnictwie 
informacyjnym dla szerszej publiczności, jakim jest Mała encyklopedia PWN2, 
gdzie także pomieszano osobę Witelona z Erazmem Ciołkiem, przy czym zupełnie 
bezpodstawnie nazwano go „Witeliuszeiń”, traktując nawet to nowe „nazwisko” 
jako hasło encyklopedyczne.

Inny przykład podobnej ignorancji można znaleźć w wydanej niedawno 
książce pt. Ludzie dawnego Wrocławia3. Drugi z kolei zamieszczony tam artykuł, * 1

8 Brak w pracy napisu na płycie grobowej w kościele Sw. Jakuba w Sobótce 
z XIII w.; por. K. M a l e c z y ń s k i ,  Sprawozdanie z prac wykopaliskowych 
w kościele Sw. Jakuba we wsi Sobótka w latach 1948/49 (Materiały Wczesno
średniowieczne II, Wrocław 1952, s. 23 nn.).

1 Dzieło optyczne Witelona posiada kilka wczesnych wydań drukiem. Pierw
sze z nich pochodzi z roku 1535 (Norymberga, drukarnia Jana Petreiusa), wyda
nie to szybko wykupiono, więc w roku 1551 z tej samej drukarni wyszło drugie. 
Obydwie te edycje zostały opracowane przez G. Tanstettera i P. Apianusa. Trze
cie kompletne wydanie przygotowane przez F. Risnera wyszło w 1572 r. w Bazy
lei i nosi tytuł: Vitellonis Thuringopoloni libri decem. Czasy nowsze przyniosły 
miarodajną, krytyczną edycję filozoficznych fragmentów Witelońskiej Perspek
tywy  opracowaną przez C. Baeumkera w ramach monografii o Witelonie 
(C. B a e u m k e  r, Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des XIII. Jahrhunderts, 
Münster 1908, s. 127—179).

2 Mała encyklopedia PWN, Warszawa 1959, s. 151 i 1066.
3 Ludzie dawnego Wrocławia, seria II, Wrocław 1961. Na zlecenie Towa

rzystwa Miłośników Wrocławia, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich — Wy
dawnictwo.



pióra Leonarda Tatarczyka, pt. Wittelo (wrocławski fizyk XII wieku), zawiera, 
niestety, także dużą porcję nieścisłości historycznych.

Wszystkie trzy przykłady o naszym wielkim rodaku pochodzą z ostatnich lat. 
W takiej sytuacji konieczne jest danie obszerniejszej krytyki zamieszczonego 
w szeroko kolportowanym wydawnictwie popularnym artykułu Tatarczyka.

W związku z tym, że nowe polskie szczegółowe badania dorobku naukowego 
i życia Witelona wchodzą dopiero w pierwszą fazę, uważamy za konieczne zastrzec 
się, że argumenty i fakty, jakie przytoczymy w dalszym ciągu artykułu, będą 
się opierały na dawnych, niekompletnych opracowaniach.

Już w tytule omawianego artykułu uderzają dwa błędy. W sprzeczności 
z większością, i to najstarszych, rękopisów zmieniono chrzestne imię autora 
Perspektywy (zachowujemy tytuł w oryginalnym brzmieniu, gdyż tak właśnie 
w średniowieczu nazywano optykę) na „Wittelo” przez podwójne „t”, a ponadto 
z XIII wieku przeniesiono go w wiek XII. Tymczasem żaden z rękopiśmiennych 
wariantów przedmowy dedykacyjnej (prologu) nie podaje formy z geminatą tt. 
Na 12 rękopisów wymienionych przez Baeumkera 4 siedem posiada lekcję „Witelo”. 
Istnieje wprawdzie zepsuta forma „Wittulonus”, przekazana w kodeksie Oxford, 
Bodl., Ashmolean 424. Już mniejsza z tym, że zapiska biograficzna w wymienio
nym kodeksie daje aż dwa warianty imienia Witelona — „Vittulonus” i „Wittu
lonus” — świadczące o niedbalstwie przepisywacza, jednakże i przede wszystkim 
nie należy do tekstu Perspektywy i jest niewątpliwie późniejsza niż sam tekst, 
nie może więc być czynnikiem decydującym o przyjęciu nowej, gdzie indziej nie 
spotykanej ortografii imienia Witelona z geminatą tt (tym bardziej że w formule 
dedykacyjnej przedmowy Witelońskiej do Perspektywy, przesłance daleko mia
rodajnie jszej, bo pochodzącej od samego autora, występuje waTiant nazewniczy 
„Wytelo” z jednym t). Biorąc to wszystko pod uwagę wypada stwierdzić, że do
tychczasowa i przyjęta przez najpoważniejszych badaczy pisownia „Witelo” mia
łaby mocną podstawę rękopiśmienną, nawet gdyby jej słuszności nie dowiódł 
M. Curtze w swej francuskiej rozprawie Sur l’ortographe du nom et sur la 
patrie de Witelo (Viteilion)5.

Drugi błąd jest zapewne tylko pomyłką drukarską, bo z dalszego tekstu wy
nika, że Witelo żył w XIII, a nie w XII wieku. Ale trzeba podkreślić, że za tekst 
drukowany odpowiada jego autor, zwłaszcza że — jak wiadomo powszechnie — 
sformułowania w tytułach są najłatwiej zapamiętywane.

Innym błędem w rozprawce Tatarczyka jest niewłaściwa pisownia miejsca 
pochodzenia Wilhelma z Moerbeke, znakomitego średniowiecznego tłumacza 
tekstów greckich na język łaciński, spowiednika papieskiego i późniejszego arcy
biskupa Koryntu. Wilhelm był przyjacielem Witelona (który zadedykował mu 
swą Perspektywę) i pochodził z miejscowości Moerbeke w Brabancji. Należy tu 
wyjaśnić, że Tatarczykowa ortografia „Wilhelm z Mörbeki” nie ma żadnego 
uzasadnienia, ponieważ ö występuje w tekstach, i to nie flamandzkich, lecz nie
mieckich, dopiero od XVII wieku. Zestawienie literowe oe na terenie średnio
wiecznego dialektu brabanckiego było tylko graficznym odpowiednikiem fonemu 
o długiego6 * 8, co potwierdza jeszcze łacińska transkrypcja „de Morbeca”.

Filologa najwięcej mogą razić błędy w cytatach i tłumaczeniach w tekście 
omawianego artykułu. W cytacie z Perspektywy IV 28 opuszcza Autor określenie

4 B a e u m k e r ,  op. cit., s. 192.
5 M. C u r t z e ,  L’ortographe du nom et sur la patrie de Witelo (Viteilion)

(Bulletino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche pubbli-
cato da B. Boncompagni, t. IV, Roma 1871, s. 49—77).

8 Por. J. F r a n e k ,  Mittelniederländische Grammatik, wyd. 2, Leipzig 1910.



„uillae” przed nazwą miejscową „Borec” 7. W rzeczywistości cytowane przezeń 
miejsce brzmi8: „Et huius simile accidit iuxta ciuitatem Vratizlauiensem apud 
nemus uillae Boree, uisi sunt enim homines ibi in crepusculis altiores nemore 
illo alto, et uisus est lupus iuxta Ligniz, castrum Poloniae, aequalis altitudinis 
ipsi nemori”.

Z cytowanego tekstu Tatarczyk wyciąga wniosek, że „uczony [Witelo — 
objaśnienie nasze — J. B., K. W.] dużo [sic/] przebywał w Borku Wrocławskim, 
czyniąc tam swe obserwacje”. O złudzeniu wzrokowym pod Borkiem mógł był 
Witelo po prostu słyszeć z relacji innych ludzi, podobnie jak o wilku równym 
linii szczytowej drzew leśnych dowiedział się od rycerza Kathona, który pod 
Legnicą polował na w ilk i7 8 9.

Nieporozumienie to stanowi jednak implikację błędnego rozumienia przez 
Tatarczyka cytowanego wyżej zdania Witelońskiego o ludziach rzekomo wyższych 
od boreckiego lasu. Tłumaczenie „uisi sunt homines” przez „widział ludzi” nie
słusznie bowiem sugeruje autopsję autora Perspektywy. Autor artykułu w Lu
dziach dawnego Wrocławia nie zauważył, że tekst bazylejskiego wydania Per
spektywy IV 28: „et uisus est lupus iuxta lignum et castrum Poloniae aequalis 
altitudinis ipsi nemori”, jest wyraźnie zepsuty. Przed określeniem rękopiśmien
nym „castrum Poloniae” — „gród Polski” oczekujemy nazwy grodu. Tymczasem 
spotykamy tam grupę wyrazów „iuxta lignum et...”, nie dającą sensu. Być może, 
że Tatarczyk zauważył, że coś tu nie jest w porządku, i dlatego właśnie w cyto
wanym przezeń tekście Witelona znajdujemy nie występującą w żadnym wy
daniu Perspektywy koniekturę „iuxta lignum et castellum Poloniae”. Ale ta 
koniektura odpowiada tylko przypuszczeniu — na niczym poza tym nie oparte
mu — że „w Borku Wrocławskim stał zamek warowny Królestwa Polskiego” 
(nasuwa się przy sposobności pytanie, skąd Autor omawianego artykułu wziął 
w XIII w. to „Królestwa Polskie”?). Dla poprawienia nie Witelona, ale lekcji 
rękopiśmiennych paryskich manuskryptów Perspektywy — jako podstawy w y
dania bazylejskiego — należy przyjąć koniekturę Baeumkera „iuxta Ligniz, 
castrum Poloniae”, z tym wyjaśnieniem, że francuski skryba z klasztoru św. Wik
tora, któremu nie była znana nazwa dalekiej Legnicy, uznał, że miasta takiego 
nie ma, i mechanicznie wpisał w miejsce nazwy naszego piastowskiego grodu 
podobne w suspensji „lignum”, a ponieważ takiej miejscowości również sobie nie 
przypominał, dodał „et”, które sprawiło, że tekst stał się zupełnie nieczytelny. 
Nie przejął się tym zbytnio, bo i tak nie rozumiał wielu zdań Witelońskich, 
poprzednio przez siebie przepisanych.

Przy końcu swego artykułu Tatarczyk podaje katalog dzieł naukowych Wi
telona. Popełnia przy tym znowu szereg błędów. Traktat De ordine entium 
tłumaczy O porządku światów, gdy natomiast w rzeczywistości znaczy to O po
rządku bytów. Ponieważ traktat zaginął, naprawdę trudno jest kategorycznie 
twierdzić, że Witelo był zwolennikiem neoplatonizmu Plotyna. Zachowane dzieła 
naszego uczonego wcale tego nie potwierdzają.

7 „uilla Borec” — wieś Borek Wrocławski leżała w XIII w. na terenie 
dzisiejszego Wrocławia wzdłuż ul. Januszowickiej. Por. plan katastralny nr 235 
(Borek, Ołtaszyn, Partynice, Kończyce) w Oddziale Kartograficznym Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu.

8 W i t e l o ,  Perspectiua, IV 28. Wszystkie teksty łacińskie z Perspektywy Wite
lona cytujemy z wydania Baeumkera (zob. przyp. 1).

9 Por. Epitome tractatus Witelonis De natura daemonum, wydał A. Birken- 
majer w ramach cz. I Studiów nad Witelonem (Archiwum Komisji do Badania 
Historii Filozofii w Polsce, t. II, Kraków 1926, s. 30).



Druga pozycja tego katalogu, zachowany w formie listu do Ludwika ze 
Lwówka traktat De causa primaria poenitentiae in hominibus et de natura 
daemonunt10 11 (O najgłębszej przyczynie żalu za grzechy i o naturze demonów) 
dowodzi właśnie, że Witelo nie był neoplatonikiem w plotyńskim sensie, ale po
zostawał pod przemożnym wpływem filozofii arabskiej Awicenny i Awerroesa, 
stanowiącej w swej nowej paryskiej postaci opozycyjny i heterodoksalny nurt 
społeczny w trzynastowiecznej, łacińskiej Europie. Zagadnienie demonów Witelo 
rozpatruje nie na płaszczyźnie teologicznej, ale na gruncie filozoficznym, „se
cundum uiam naturalem et possibilem”, jak powiada w jednym z pierwszych zdań 
swego traktatu. W każdym razie ten traktat Witeloński bynajmniej nie jest 
tylko „rozprawą teologiczną, jakich wiele było w średniowieczu”.

Trzecia pozycja, pt. De elementatis conclusionibus (a nie De dementatis 
conclusionibus), to zbiór twierdzeń geometrycznych poeuklidesowych matematy
ków, który miał stanowić podstawę matematyczną nauk szczegółowych. Dzieło 
to nie dochowało się do naszych czasów. Wiemy o nim wyłącznie z przedmowy 
Witelona do Perspektywy.

Również i tytuł szóstej pozycji katalogu — Philosophia naturalis — nie jest 
odpowiednio i trafnie przełożony, gdyż antyczna i średniowieczna filozofia przy
rody nie jest tym samym co fizyka.

Błąd tkwi także w pozycji dziewiątej. Tatarczyk cytuje Optica libri decem, 
a powinno być: Opticae libri decem, jeżeli cytować to najważniejsze z dzieł Wi- 
telońskich, które od czasu ukazania się monografii Baeumkera nazywa się 
Perspectiua, według edycji bazylejskiej.

Zajmiemy się przy okazji osiągnięciami Witelona, przede wszystkim z dzie
dziny optyki. Zacznijmy od liczb. W swym fundamentalnym — jak na średnio
wiecze — dziele optycznym podaje on i udowadnia 807 twierdzeń. Z tego aż 273 
są jego własnymi twierdzeniami. Trudno mu więc zarzucać nieoryginalność, jak 
to czynili W ituskiu, Baeumker i — ostatnio — Tatarczyk. Jednak mimo to nie 
mamy żadnego prawa, by godzić się za Tatarczykiem na to, że Witelo był 
odkrywcą prawa załamania (autor Wittelona pisze12: „prawo stałych sinusów 
świetlnych promieni wpadających i załamanych w tych samych środowiskach”). 
Faktycznie ostatnia, X księga Perspektywy jest w całości poświęcona opisowi 
załamania promieni z jednego ośrodka w drugi (a nie, jak pisze Tatarczyk, 
„w tych samych ośrodkach”), lecz materiał tej księgi opiera się w głównej 
mierze na obserwacjach i spekulacjach Ptolemeusza i — jak można sądzić z do
tychczasowych opracowań Perspektywy — nie zawiera w żadnym razie prawa 
załamania, które sformułował — jak się dotychczas mniema — Snellius w XVII w. 
Warto zaznaczyć, że w czasach witelońskich — w XIII w. — problem załamania 
promieni świetlnych przy przejściu przez granicę ośrodka należał do trudnych. 
Fizycy błędnie mniemali, że kąty padania i załamania tworzą stały stosunek. 
Tego zdania był Heron, Alhazen, a nawet Kepler, który choć zauważył, że kąt 
załamania rośnie w większym stosunku do kąta padania, to prawa załamania 
jednak nie odkrył. Ponadto należy dodać, że prawo sinusów wyraża się mate

10 Tytuł traktatu został ustalony przez A. Birkenmajera na skutek odkry
cia — już po sporządzeniu wydań epitomatycznych — pełnego tekstu w ręko
pisie 2156 Sloane w r. 1923 w British Museum (A. B i r k e n m a j e r ,  Studia nad 
Witelonem, cz. III).

11 L. W i t u s k i ,  O życiu i dziele optycznem Viteilona, Poznań 1870.
12*Ludzie dawnego Wrocławia, seria II, s. 30.



matycznie przy pomocy trygonometrycznej funkcji kąta, jaką jest sinus, a w cza
sach, kiedy żył Witelo, pojęcie tej funkcji nie było jeszcze znane w Europie.

Natomiast o istotnym odkryciu Witelona — mianowicie o odkryciu aberacji 
sferycznej — nie znajdujemy żadnej wzmianki u Tatarczyka. Autor Perspektywy 
zauważył, że równoległe promienie świetlne po przejściu przez soczewkę dwu- 
wypukłą nie skupiają się w jednym punkcie geometrycznym, lecz w pewnym 
ograniczonym obszarze przestrzennym. Tłumacząc to zjawisko wpływem krzy
wizny soczewki na bieg promieni, odkrył on jedną z podstawowych wad so
czewek, która później otrzymała nazwę aberacji sferycznej. Jest to niewątpliwie 
poważne osiągnięcie Witelona. Odrzucając dalsze rzekome „osiągnięcia” Wite
lona, wymienione przez Tatarczyka w omawianym artykule z zupełnym brakiem 
znajomości terminologii fizycznej, poprzestaniemy obecnie jedynie na powyższych 
uwagach.

Jerzy Burchardt, Kazimierz Wojciechowski

G. K 1 i e s c h, DER EINFLUSS DER UNIVERSITÄT FRANKFURT (ODER) 
AUF DIE SCHLESISCHE BILDUNGSGESCHICHTE DARGESTELLT AN DEN 
BRESLAUER IMMATRIKULIERTEN VON 1506—1648 (Quellen und Darstellun
gen zur schlesischen Geschichte), Würzburg 1961, s. XXXII +  244.

Kliesch opiera swą pracę przede wszystkim na źródłach drukowanych, nie 
korzystając z najbogatszych dla tego tematu zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu, która przecież utrzymuje normalne stosunki wymienne z biblio
tekami NRF. Dlatego też Autor nie miał wglądu nawet do ważnych opracowań 
dotyczących tego tematu.

Praca Kliescha dzieli • się na dwie części. W pierwszej, wprowadzającej, zaj
muje się on znaczeniem różnych uniwersytetów dla wrocławian, stara się na 
podstawie statystycznych danych ustalić sytuację materialną, wiek, czas trwania 
studiów, kierunki studiów i późniejszy zawód studentów. Dalej zajmuje się dzia
łalnością byłych frankfurckich studentów w różnych zawodach i miejscowościach.

Niestety brak jego wywodom szerszej perspektywy. Poszczególne problemy 
omawia ogólnikowo. Tak np. „Znaczeniu wychowanych na Uniwersytecie Frank
furckim wrocławian dla literatury” poświęca tylko cztery strony i nie dochodzi 
do żadnych nowych wyników. Najwięcej miejsca natomiast przeznacza Georgowi 
von Schönborn i Andrzejowi Gryphiusowi, którzy nigdy nie mieszkali we Wroc
ławiu, nie mogą więc tym samym być zaliczani do wrocławian.

Punkt ciężkości pracy Kliescha spoczywa na drugiej części jego książki, 
przynoszącej zbiór materiałów. Znajdujemy w niej m. in. spisy studentów wroc
ławskich i ich życiorysy, zestawienia stypendiów, genealogie 19 rodzin śląskich 
i kilka wykresów obrazujących immatrykulacje na wszystkich uniwersytetach 
niemieckich oraz immatrykulacje wrocławian we Frankfurcie, Wittenberdze, 
Lipsku, Helmstedt, Jenie i Królewcu. Z pracowicie zebranych przez Autora ma
teriałów należy korzystać ostrożnie, ponieważ źródła, z jakich czerpie, nie są 
bezbłędne. Na podkreślenie zasługuje przejrzysta kompozycja pracy i zastosowa
nie metod statystycznych. W końcu należy stwierdzić, że Kliesch, mimo iż należy 
do nurtu nauki rewizjonistycznej, przyznaje pierwszeństwo polskim badaniom 
nad problematyką naszych ziem zachodnich: „Ein Blick in die seitdem [od 
1945 r. — p. m., M. S.] erschienenen einschlägigen Bibliographien zeigt jedoch, 
dass die Publikationen über die deutschen Ostgebiete nicht abgerissen sind, 
dass jedoch die oft recht guten wissenschaftlichen Arbeiten von polnischer Seite 
überwiegen” (s. V).

Marian Szyrotki


