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JOHANNES KEPLER O ZAGADNIENIU WIDZENIA W DZIELE 

„PERIOPTIKES" WITELONA Z XIII WIEKU 

W 400' rocznicę urodzin Jana Keplera 

Nieśmiertelna pamięć, jaką zostawił po sobie Johannes Kepler, dla 
nas Polaków jest tym cenniejsza, ponieważ wiąże się integralnie z tra
dycjami naszej kultury naukowej. Z jednej strony w jej zaraniu, kiedy 
zaczęła budzić zainteresowania w świecie, w ślad za pojawieniem się 
dzieła W;itelona Perioptikes w XIII, z drugiej w związku z recepcją ko
pernikanizmu w początkach XVII w. J. Kepler jak żaden inny uczony do
starczył jej argumentów, z pełnią umiaru i krytycyzmu odwracając wnio
ski z wieloletnich obserwacji swego mistrza i współpracownika w Pradze, 
a przeciwnika heliocentryzmu duńskiego astronoma Tycho de Brahe; 
im usilniej Ódmawial słuszności teorii kopernikowskiej, tym więcej ją 
potwierdzał. Szczegółowe omówienie udziału J. Keplera w recepcji ko
pernikanizmu wykracza poza ramy tematu, dlatego pozostawiamy je 
do innej okazji. 

Tradycje zainteresowań naukowych optyką, czyli zagadnieniami świa
tła i wzroku, sięgają w Polsce drugiej polowy XIII w. Zapoczątkował 
je Witelo 1. Pochodził z rodziny sasko-polskiej osiadłej z dawna na Dolnym 
Śląsku, stąd też podpisywał: się Thuringo-Polonus. Urodził się około 1235 r., 
a zmarł między 1290-1315. Wykształcenie elementarne otrzymał w Le
gnicy, następnie wyjechał na studia do Paryża, a stamtąd dla pogłębienia 
wiedzy do Padwy i Rzymu. Jakiś czas przebywał też w Witerbo (w po
łudniowej Italii), gdzie poznał i zaprzyjaźnił się z niejakim Wilhelmem 
Moerbecke, uczonym, który na zlecenie ówczesnego papieża przygotował 
dla Tomasza z Akwinu przekłady dzieł mistrzów Antyku. Przyjaźń z Moer
becke wywarła duży wpływ na zamiłowania Witelona, zwłaszcza do 

1 A. Bi r k en m aj er, Astronomowie i astrologowie śląscy w wiekach śre

dnich, Katowice 1937, s. 11 - 13; F. W. Szok a 1 ski, O Witelonie (Pam. Tow. Lek. 
Warsz. t. n, Warszawa 1878, s. 53--57). Stanowisko Ciołka Vitelliona w średnio

wiecznej optyce (Ateneum, t. 4, Warszawa 1877, s. 379, 554); S. S z pi 1 czyń ski, 

Witelo - pierwszy światowej sławy uczony polski (Kalendarz Wrocławski, Wrocław 
1970, s. 310-313). 

1 - Sobótka 2/73 
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nauk przyrodniczych, a w tym i do optyki, zaliczanej podówczas do 
astronomii. W wyniku rozbudzonych zarazem zainteresowań filologicz
nych Witelo dokonał przekładu na łacinę astronomicznego traktatu -
Proklosa 2• W czasie pobytu w Witerbo Witelo przystąpił do przygotowywa
nia dzieła optycznego (1273-1275). Po powrocie do kraju (ok. 1275) osiadł 
w Legnicy i podjął działalność pedagogiczną w tamtejszej szkole, którą 
po pewnym czasie starał się podnieść do rangi wyższej, ale usiłowaniom 
tym stanęły na przeszkodzie nieodparte trudności. W jakiś czas później 
ukończył swoje fundamentalne dzieło Perioptikes. Znalazło ono niebawem 
szeroki oddźwięk w wielu środowiskach naukowych, a rozgłos, jaki mu 
nadano, przyniósł po raz pierwszy w dziejach zainteresowanie polskimi 
osiągnięciami naukowymi. W tym świetle słuszne wydaje się uważać 
Witelona za „ojca nauk przyrodniczych w Polsce". 

Optyka do czasów nowożytnych opierała się głównie na geometrii. 
Zajmowano się bowiem matematycznymi prawami rozchodzenia się świa
tła, prawami jego odbicia i załamania. Taki też charakter kryło w sobie 
dzieło Witelona Perioptikes. Swoista dojrzałość wyłożonych w nim po
glądów, nierzadko opartych na eksperymentach fizycznych, okazała się 
tak znakomita, iż zaczęła służyć za ·wiedzę podręcznikową utrzymującą 
się przez trzy następne wieki. Dopiero na przejściu do nowożytności 
w optyce zaczęły dojrzewać nowe elementy. Tradycyjna optyka geo
metryczna posłużyła w tym czasie do wynajdywania podstaw teorii wy
twarzania obrazów przez układy i przyrządy optyczne, jak i dla teorii 
w samym konstruowaniu przyrządów optycznych. Wprowadzono je na 
przełomie XVI/XVII w., zawdzięczając Galileuszowi (1564-1642), Keple
rowi i innym s. Zaczęły też dojrzewać w optyce nowe elementy - fizyczne, 
w których chodziło o określenie szybkości rozchodzenia się światła, 
o istotę jego i barwę, istotę samego światła. Z rozwojem optyki fizycznej
przyszła kolej dla optyki fizjologicznej (fizjologia wzroku), i to tym
więcej, iż mogła się posłużyć ostatnimi (renesansowymi) osiągnięciami
anatomii opisowej.

Jednym z pierwszych, który od czasów Witelona wniósł nowe roze
znanie w optyce, okazał się Johannes Kepler (1571-1630), matematyk, 
fizyk, astronom 4, którego pamięć w 400 rocznicę urodzin obchodziliśmy 

2 L . A. B i r k en m aj e r, Mikołaj Kopernik, cz. I, Kraków 1900, s. 283.

3 Histoire de la sc�ence sous la direction de Maurice Daumas, Paris 1957, s. 836-

837. 

� C. G. J o c h e r, Allgemeine Gelehrten Lexicon, t. II, Leipzig 1750, · s. 206&--

2068: GU n th e r, J. Kepler (Allg. Deutsche Biograph ie, t. XV, s. 603-624): 

F. Hoffma n, Johannes Kepler, Seine Beziehungen zur Wallensteinstadt, Zagat'1

1934: C. Ma x, Bibliographia Kepleriana, Milnchen 1936; R. L .  G re go r y, Oko
i mózg, Psychologia widzenia, Warszawa 1971, s. 55, 80.
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uroczysc1e na specjalnej Sesji Naukowej zorganizowanej przez Zakład 
Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w Żaganiu. Urodzil 
się w Wirtenbergii (Weil der Stadt). W latach kiedy studiował protestan
cką teologię, zapoznał się bliżej z dziełem Mikołaja Kopernika De revolu

tionibus ... i od tego czasu stał się gorącym zwolennikiem teorii heliocen
trycznej; stąd, też IOdegrał później poważną rolę w recepcji kopernikani
zmu. W następnych latach, kiedy uczył w Grazu matematyki i astronomii 
(1594-1600), podjął próbę ustalenia liczbowej harmonii w układzie sło
necznym, ale prześladowany równocześnie za swe przekonania religijne 
musiał ją przerwać; w końcu opuścił kraj .rodzinny i udał się do Pragi, 
gdzie_ zaczął współpracować ze sławnym duńskim astronomem Tycho de
Brahe. Jego to obserwacje wykorzystał, ale dopiero po zgonie, dla opra
cowania tablic ruchu planet, potwierdzających teorię kopernikańską. Nie
śmiertelność w nauce przyniosły J. Keplerowi dwa nowe prawa, które 
ogłosił w Astronomia nova (1609); pierwsze, iż· planety krążą po elipsach, 
w których wspólnym ognisku mieści się Słońce, i drugie, że pola opisane 
przez promień wodzący w czasach równych są równe. W dziele pt. Har

monia Mundi (1618) Kepler wypowiedział jeszcze trzecie prawo, które 
również nie straciło na aktualności, iż kwadraty czasów pełnego obiegu 
planet dokoła Słońca są proporcjonalne do sześcianów ich średnich odle
głości od Słońca. Z Pragi przeniósł się Kepler do Linzu, a potem do Ulm. 
W latach 1629-1630 przebywał w Żaganiu na Dolnym Śląsku, gdzie 
własnym sumptem wydał dwa pisma, Tomi primi Ephemeridum pars

secunda i Tomi primi Ephemeridum pars tertia (1630) s. Stąd: też postano
wił udać się na sejm w Ratyzbonie ze skargą na księcia Wallenstein, 
który nie wypłacił mu należnego honorarium. Wyjechał co prawda 
z Zagania, ale zamierzenia swego nie z:dążył jednak zrealizować, bo nie
długo zaskoczyła go śmier.o. 

Kepler w wachlarzu swoich zainteresowań nie pominął także zagadnień 
należących do optyki. Punktem wyjścia do studiów w tym ·kierunku stało 
się dla niego trzynastowieczne dzieło Witelona Perioptikes, które w XVI w. 
cieszyło się popularnością, i to tym więcej, iż ukazały się jego drukowane 
wydania (1535, 1551, 1572). Witelo nie był jedynym uczonym, który 
zajmował się w XIII w. zagadnieniami optyki. Wiadomo, iż zainteresował 
się nimi również arcybiskup z 9anterbury Jan Peccham (Ioannes Pi
sanus). Pozostawił on rozprawę analogicznie zatytułowaną jak u Witelo
na - Perspectiva. Cieszyła się ona popularnością w Polsce, czego dowodzi 

s Karty tytułowe tychże druków wydanych w Żaganiu są reprodukowane w pra

cy M a x a, op. cit. 
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12 jej odpisów zachowanych w Bibliotece Jagiellońskiej 6
• Optyką 

w XIII w. zajmował się również sławny Roger Bacon, który w dziele 
Opus maius zamieścił osobną rozprawę Perspectiva. Zainteresowanie Kep
lera wzbudziły riie te rozprawy, ale dzieło optyczne Witelona. Dziełu temu 
poświęcił obszerne studium krytyczno-polemiczne Ad Vitellonem Para

lipomena (Frankfurt 1604) 1, obejmujące 450 stronic druku (w 4°). 
Jakim walorom optyki witelonowskiej należy przypisać zainteresowa

nie Keplera? Czy należy się doszukiwać szczególnych sympatii dla auto
rów z Polski, czy też najlepszej wiedzy. To drugie wydaje· się bardziej pra
wdopodobne, trudno bowiem zapomnieć, że dzieło Witelona cieszyło się 
popularnością podręcznikową. Zawierało wiele treści zaczerpniętej z nauki 
antycznej, mało znanej w Europie w XVI w. obok wiadomości później
szych z okresu Renesansu Wschodniego. W tej perspektywie Witelo dla 
Keplera mógł iSię wydać wielkim pośrednikiem historycznej wiedzy 
o świetle i wzroku, którą postanowił dalej rozwinąć. Przemawia za tym
już sam tytuł Paralipomena (uzupełnienia, rzeczy pominięte -�ądź nie
dostrzeżone). Z drugiej strony zainteresowanie Keplera dziełem Witelona
mogło mieć i inne jeszcze źródło, a mianowicie z uwagi na sam sposób
naukowego przedstawienia optyki (elementy naukowopoznawcze). Witelo
bowiem, chociaż żył w XIII w., odszedł od prawowiernego kierunku
myślenia w· nauce, jaki dyktowała scholastyczna szkoła, przywiązując
wielką wagę do awerroistycznych elementów metodologii naukowej, nie
pozbawionych tendencji empirycznych-heterodoksalnych, uważanych
w średniowieczu za wulgaryzowanie prawdziwej myśli poznawczej. Wia
domo bowiem, iż Witelo w swoich dociekaniach kierował się obserwacją,
przeprowadzał: liczne eksperymenty, a ponadto w jego wywodach można
się dopatrzyć poglądu o podwójnej prawdzie, jak i metody składania
i rozkładania (regressus). Te i inne elementy poznawcze, bliskie rene
sansowej myśli naukowej, były w stanie zachwycić Keplera. Z tego
względu nie byłoby też przesady przyrównać W)itelona do czołowych
„zwiastunów Renesansu" w rzędzie Greatheada. (Grosseteste), jego ucznia
Rogera Bacona, Arnolda de Villanova i innych s. Z biografii Witelona
wiadomo ponadto, iż należał do nielicznych, którzy w atmosferze przej
ściowego liberalizmu, do którego dopuścił kościół w XIII w., otrzymał
zezwolenie biskupa wrocławskiego na komentowanie filozofii arysto-

s A. B e d n a r s ki, O rysunku anatomicznym oka Jana Peckhama, arcybiskupa 

w Canterbury w XIII w. (Arch. Hist. i Fil. Med., t. IX, Poznań �929, s. 7i3-81); O kra
kowskich rękopisach perspektywy arcybiskupa Jana Peckhama (tamże, t. XII, 

Poznań rn3Q, s. 1-14). 
7 Egzemplarz Biblioteki Uniwersytetu we Wrocławiu nosi sygnaturę 351271. 
s A. C. Crom bi e, Nauka średniowiecza i początki nauki nowożytnej, War

szawa 1960, t. II, s. 21-34. 
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telesowskiej w swoich wykładach w Legnicy. Należy przypuszczac, 1z 
ta interpretacja miała nowy awerroistyczny charakter, a więc heterodo
ksalnego, ale postępowego nurtu w średniowiecznej scholastyce. Być 
może - ale są to oczywiście przypuszczenia - Witelo w swoich wykła
dach w Legnicy podjął wzorem innych awerroistów próbę przystosowania 
arystotelizmu do dogmatycznych wymagań chrystianizmu i uzgodnienia 
doktryny Arystotelesa z teologią chrześcijańską wzorem Alberta Wielkiego 
lub Tomasza z Akwinu, który jak on w początkach kształtowania swoich 
poglądów korzystał z wiedzy antycznej za pośrednictwem Moerbeckego. 
Witelo z pewnością należał do nielicznych przedstawicieli awerroistycz
nego ruchu w Polsce, potępianego wielokrotnie przez kościół, chociaż nie 
z całą bezwzględnością. 

Kepler wybierając za punkt wyjścia do swoich studiów dzieło Witelona 
mógł mieć na uwa'dze równiez wyjątkową osobowość autora, który swoimi 
poglądami wyprzedził do pewnego stopnia swoją epokę. Ale z drugiej 
strony nie należy sądzić, aby Kepler optyką Witelona był bez reszty 
oczarowany, przeciwnie, odniósł się do niej z pełnią krytycznego umiaru, 
polemizując z wszystkimi w niej poruszonymi kwestiami. Na dowód 
należałoby <;>becnie przejść je kolejno w sposób analityczno-porównawczy. 
Wybiegałoby to jednak pom ramy nakreślone tematem, a ponadto ko4do
wałoby z planami naukowymi specjalnego zespołu, który ma się zająć 
krytycznym wydaniem optyki Witelona 9. Z tego względu ograniczamy 
się tylko do jednego przykładu polemiki Keplera z poglądami Witelona 
na temat procesu fizjologicznego, jakim jest widzenie. 

Witelo nie był lekarzem, jak już nadmieniono, tym więcej okulistą, 
ale podejmując przygotowanie dzieła optycznego nie mógł pominąć za
gadnienia widzenia (wzroku). ]?oruszył je w księgach III, V i X swego 
dzieła. Nie był to zresztą jedyny temat medyczny, do którego sięgnął 
Witelo w swej pasji naukowej. Bardzo znamienne są jego wypowiedzi 
na tematy np. psychologiczno-psychiatryczne w traktacie De causa prima

ria poenitentae in hominibus et de substantia et natura daemonum. W roz
ważaniach nad filozofią wzroku Witelo musiał sięgnąć naprzód do ana-, 
tomii oka. Zgodnie z ogólną wiedzą nabytą w czasie studiów, obejmującą 
również „biologię arystotelesowską", oko uchodziło za jeden ze zmysłów 
zewnętrznych przekazujący wrażenie wzrokowe do komórek mózgowych, 
gdzie mieścił się tzw. zmysł wewnętrzny (sensus communis), względnie 
wspólny. Tego poglądu Witelo nie kwestionował, ale nie wystarczał mu 
jeszcze do fizycznego ukiazania, jak przedostają się promienie świetlne 

9 Zespól ten powołany został do życia przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe; 
jak dotychczas ogłosił artykuł K. W ojcie c ho wski, Wstępna ocena merytorycz

nej treści pierwszej księgi Optyki Witelona (Rocz. Pol. Tow. Mat., Ser. Il, XI, 1970, 
s. 235-246).
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przez oko do komórek mózgowych. Do tego celu posłużył mu schematycz
ny obraz oka na przekroju podłużnym zaczerpniętym z najlepszych i ostat
nich źró'deł. Podkreślił to nad rysunkiem oka „zgodnie z ostatnimi osiąg
nięciami". W samym rysunku zostały uwzględnione następujące elementy: 
rogówka (cornea), jagodówka (uvea), część przednia oka wypełniona cie
czą (humor aquaeus), soczewka oka (humor crystallinus), komora tylna 
oka wypełniona ciałkiem szklistym (humor vitraeus), błona otaczająca 
je podobna do tęczówki (tunica irti simiii's); od której odchodzi nerw 
wzrokowy otocrony dwoma osłonkami mózgowymi. W schemacie uwzględ
nione zostały ponadto wiązadełka soczewki i jej rzekoma otoczka. Przed
stawiony obraz oka w swej schematycznej postaci nie odbiega daleko od 
stanu faktycznego, znanego dzisiaj z anatomii, ale rażą poważne <1.Yspro
porcje między poszczególnymi elementami, obok nieadekwatnych nazw 
i pominięcia drobniejszych szczegółów. O wiele bardziej rażącym od ana
tomicznych szczegółów jest zgoła fałszywie pojęty przez Witelona mecha
nizm przejmowania, a raczej przekazywania wrażeń wzrokowych (pro
mieni świetlnych). Sądził bowiem, iż promienie wchodzące do oka zała
mują się w soczewce, po czym za pośrednictwem nerwu wzrokowego 
przedostają się wprost do tzw. zmysłu wspólnego w komórkach mózgo
wych. W tym ujęciu nie ma miejsca na powstawanie obrazu oglądanej 
rzeczy w oku, co nie jest zgodne z faktycznym stanem. Witelo prawdo
podobnie nie doceniał jeszcze pojęcia tegci, co określamy mianem camera 
obscur�, analogicznie jak w aparacie fotograficznym z założoną matówką, 
na 'której oglądamy obraz rzeczy po przejściu przez soczewkę. Trzeba 
jednak podkreślić, iż Witelo wbrew starożytnym uczonym, a zgodnie 
z Alhazenem przyjmował, iż źródłem promieni świetlnych nie są przed
mioty, lecz właśnie oko i że promienie z niego wychodzące odbijają się 
od oglądanego przedmiotu i wracają do niego, lecz nie zatrzymują się 
w nim, ale dążą dalej do „komórek mózgowych". Co więcej, Witelo 
przyjmował, iż soczewka oka ma na ogół kształt jednakowy i pozostaje 
w jednakowej odległości dd otoczki ciałka szklistego (tunica frti similis), 
co prowadziło do mylnych wniosków. Wynikały one z tego, iż Witelo 
głównie- obserwował światło, ponieważ ono, działając na oko, było bez
pośrednio dostępne badaniu. Interesowało go zaś szczególnie zjawisko 
tęczy i kolorowych pierścieni, jak i barwne plamy różnych kształtów 
wokół tarczy słonecznej, dające się zauważyć skutkiem odbicia i zała
mania promieni świetlnych na kryształach lodu. Starał się przy tym 
wyprowadzić matematyczne metody, podobnie jak to czynili Greathead, 
R. Bacon, Teodoryk (Dietrich) z Freiburga i inni 10. W tych poczynaniach
tkwiły elementy postępu w odniesieniu do fizyki Arystotelesa, u którego

10 Por. Cr om bi e, op. cit., t. I, s. 138-142. 
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metody matematyczne odgrywały rmikomą rolę. Ale Witelo w swoich do

ciekaniach zajął się głównie prostolinijnym rozchodzeniem się światła 
i z tego właśnie punktu widzenia określał odbijanie się promieni, pojęcie 

widzenia i sposób widzenia, pozostawiając wiele niedomówień. Witelo 
miał też trudności w określaniu szybkości światła i mylnie przyjmował 
za Arystotelesem, iż jest ona nieskończenie wielka. Nie był też jeszcze 
w stanie określić prawa załamania, które znacznie później sprecyzował 
Kartezjusz (1637). 

Kepler w swoim studium Ad Vitellionem Paraltpomena, podejmując 
rozważania nad fizjologią wzroku w rozdziale „De modo Visionis" 

(s. 158 i d.), już na początku podkreślił, iż nie musiałby nawiązywać 
do tego tematu, gdyby „Optycy Alhazen, Witelo, a po nich anatomowie 
przedstawili go jasno, przejrzyście i ponad wszelką wątpliwość" 11. Meto
dycznie postanowił Kepler zacząć od obrazu anatomicznego oka zasługu
jącego najbardziej na zaufanie 12

• Obraz oka przedstawiony przez Wite
lona Kepler uważał za nieprawdziwy i dlatego przeciwstawił mu rysunek 
wraz z opisem zamieszczony w anatomii przez Feliksa Platera z Bazylei 
(1536-1614), jednego z najwybitniejszych znawców w tej dziedzinie; 
jego podręcznik ukazał się drukiem po raz pierwszy w 1583 r., po raz 
wtóry w 1603 r., zatem rok przed wydaniem Paralipomena. W tekście 

Kepler dołączył tablice wyobrażające oko na przekroju podłużnym, jak 
i poszczególne części oka na oddzielnych rysunkach z objaśnieniami. Zaj
mują one dwie karty nienumerowane po stronicy 176. Zanim jednak zde
cydował się na taki wybór, dokonał jeszcze porównania z tablicami ana
logicznymi według Jana Jesseńskiego działającego w Pradze 13. Między 

obrazem oka przedstawionym przez Witelona, który miał być wyrazem 
ostatnich osiągnięć anatomicznych (,,Vera oculi descriptio atque effigies 
e recentioribus anatomici libris desumpta"), a tym, który zamieścił Ke
pler, zachodzą różnice tak co do wzajemnej proporcji poszczególnych 
elementów, jak i określeń. Co prawda Kepler używa analogicznych ter
minów jak Witelo, np. humor aquaeus, humor vitraeus itd., ale np. osłon-

11 „Quas si Optici Alhazen aut Vitellio, aut post illos Anatom.ici, traclidissent 
clare, dilucide et citra incertitudine aleam, liberassent me hoc labore Paralipomena 
ad Vitellionem in hoc quoque capite continuandi" (J. K e p 1 e r, Ad ViteUionem Pa

ralipomena, Frankfurt 1604, s. 158). 
12 „Ut autem hoc negotium methodice expediam: Primum descriptione oculi 

partium, quae in considerationem veneunt ex probatissimorum anatomicorum fide, 
quasi in principiorum parte collocabo; nam iniida et coniusa Vitellionis est de
scriptio". (Tamże, s. 158). 

13 „Consului potissimum Felici Plateri tabulas de corporis humani structura et 
usu, quae anno 1583 editae meruerunt hoc anno 1603 recucli; quo cum comparavi 
D. Ioannis Iessenii a Iessen amici mei Anatomiam Pragensem". (Tamże, s. 168).
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ka nazwana przez Witelona tunica irtis similis nosi u Keplera nazwę 

retiformis. Tak.ich różnic nie jest może wiele, ale są. Kepler zwrócił też 
uwagę, iż humor aquaeus w przedniej części oka jest o wiele mniej 

spoisty od humor crystallinus (,, tenuissimus est aquaeus densissimus 
crystallinus"). Co się tyczy niektórych elementów anatomicznych, jak 

np. soczewki (humor crystallinus), według Platera są daleko prawdziwiej 

uwzględnione. Również dlatego i wielkość ciałka szklistego jest niepro

porcjonalnie mała w porównaniu do przedstawionej przez Vitelona. Ko

mentarz do opisu części oka u Platera porusza wypowiedzi Galena ze sta
rożytności, jak i Ferneliusa (1497-1558) 14. 

W drugim punkcie swoich rozważań Kepler zajął się mechanizmem 

(fizjologią) widzenia. Zaczął od podkreślenia, iż nie godzi się ze zda
niem Witelona, jakoby promienie świetlne przechodziły poza tylną po

wierzchnię ciała szklistego albo żeby się w nim załamywały, ale że się 
w nim zatrzymują; zapytuje przy tym retorycznie, w jaki miałyby spo
sób się załamywać wchodząc prostopadle 1s. Według Keplera widzenie 
polega na powstawaniu obrazu oglądanej rzeczy na siatkówce, przy czym 
ten obraz jest odwrócony 16 i barwy nie zmieniają się. W oku powstaje 
obraz rzeczywisty. Podkreślił to Kepler za Witelonem wyjaśniając, iż 
oglądany przedmiot składa się jakby z wielu szczegółów, które są nagro
madzeniem wielkiej ilości elementów szczegółowych widzianych nie ina
czej jak z równoczesnym zachowaniem W:zJajemnej proporcji w stosunku 
do ich wielkości. 

W trzeciej części rozważań zajął się Kepler - analogicznie jak Wi
telo - rolą soczewki oka 11, ale posunął się w nich znacznie dalej niż 

Witelon. Ukazał bowiem na wykresach padanie i przechodzenie promieni 
przez soczewkę wypukłą, oddzielnie przez wklęsłą i wskazał w ten spo

sób na miejsce powstawania obrazu za nimi. Zwrócił przy tym uwagę, iż 

14 Jean Francois Fernel (1497-1558), lekarz, fizyk i astronom, profesor medy
cyny w Paryżu, autor wielu dziel lekarskich, jak Physiologiae libros VII, Pathologiae 

libros VII, De medendi ratione libros VII, De abditarum rerum causis libros II, Zbiór 
jego dziel - Opera medicinalia - ukazał się w r. 1610 (Hanovaie) i w 1679 (Gene
wa); por. C. W. K e s t  n e r, Medicinisches Gelehrten Lexicon, Jena 1740, s. 292-
293; M. B a r i e t y, C. C o  u r y, Histoire de la M ed.ecine, Paris 1963, s. 434. 

1s „Quare neque transit lux posticam vitraei superficies, neque refringitur ibi,
sed impingitur. Et qui reflingi potest species perpendiculariter ingressa? Quod mi
rum est non incidisse Vitellioni, propositione 31 . tertii scribenti". (Tamże, s. 169). 

1s ,/Visio igitur fit per picturam rei visibilis ad albam retinae et cavum parietes;
et quae foris dextra sunt, ad sinistrum parietis latus, sinistra ad dextrum, supera 
ad inferum, infere ad superium depinguntur; viridia etiam colorem viridi..." (Tamże 
s. 170).

11 „Demonstratio eorum quae circa modum visioni.s de crystallino dicta sunt". 
(Tamże, s. 177). 
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obraz przedmiotu bliższego powstaje nieco dalej, a dałszego nieco bliżej 
z zachowaniem przy tym odpowiedniego stosunku 1s. 

Przy określeniu miejsca powstawania obrazu za soczewką Kepler zwró
cił uwagę na możliwość wad wzrokowych, krótkowzroczności i daleko
wzroczności, zależnie :od tego, czy obraz ten powstaje przed czy za siat
kówką. Stąd też wysnuł wniosek o możliwości korekcji tych wad przy 
użyciu o'dpowiednich szkieł 19. 

W czwartej części rozważań Kepler polemizuje n� temat zagadnienia 
widzenia już nie tyle z samym Witelonem, ile z innymi autorami, jak 
np. z J. Ferneliusem, z Arystotelesem (De sensu et sensibus, cap. 2), 
z Corneliusem Gemmą 20 (1534-1579), z Janem Chrzcic.ielem Porta 21 

(Magiae naturalis, lib. 17, cap. 6), z Feliksem Platerem, z Demokrytem itp. 
Kepler odrzucił pogląd Witelona, a za nim wielu innych, jakoby w pro
cesie widzenia główną rolę miała odgrywać soczewka. Nie zgadzał się 
bowiem z przyjmowaniem tego, aby soczewka pośredniczyła w przekazy
waniu wrażeń wzrokowych do „zmysłu wspólnego" w mózgu. Uważał 
bowiem, iż wrażenia wzrokowe naprzód wywołują obraz na siatkówce 22

; 

obraz ten jest odwrócony, a nie, jak Witelo twierdził, zmieniony skutkiem 
załamania w soczewce · promieni świetlnych. Mylnego zdania był też 
F. Plater, który w swoich eksperymentach anatomicznych nawet wyodręb
nił soczewkę oka i oglądał przez nią powiększone przedmioty, ale nie
przyszło mu na myśl, że to, co ogląda, właśnie powstaje na siatkówce,
bo do tego wniosku trzeba dojść na drodze rozumowania 23. Kepler pod
kreślił, że F. Plater nie był daleki od odkrycia, w jaki sposób powstaje
obraz oglądanej rzeczy w oku, ale przeszkodziło mu to, że był lekarzem,

ie „Propositio XXI. Propinquarum rerun:i- pictura locus est a vitro remotior, re
motarum proprior. Propositio XXII. Haec pictura proportiones retinet sua distantia". 
(Tamże, s. 195). 

19 „Propositio X.X!Vlil. Qui .remota distincte vident, propinqua confuse, iis per
spicilla convexa prosunt. Qui ver-0 confuse vident remota, distincte propinqua, iu
vantur concavia perspicillis"'. (Tamże, s. 2100). 

20 Cornelius Gemma 1Ql534-15'7,9), lekarz, filozof i matematyk, zob. K e s t  n e r, 
op. cit., s. 337. 

21 Ioannes Baptista Porta (urn. 1615), filozof, matematyk, astrolog, założyciel 
Akademii Secretorum Naturae, zob. Jo c h e r, op. cit., III, s. 1709-1710. 

22 „In retina igitu_r, non alibi, fieri distinctissima et evidentissima vi.sio potest". 
(K e p l e r, Ad Vitellionem Paralipomena, s. 200). 

2a „Videtur Platerum sententi.am i_nduxisse id experimentum anatomicum, quod 
ex aliis Medicis audivi, scilicet si crystallinus humor .seorsim enucleatus ab humori
bus caeteris minutilis literi superimponatur, representare illas maiores. Verum id 
est alienus ab hoc negocio. Vi.sio enim fit mediante pictura in retiformi. At haec 
fallatia contigit non per picturam, sed per rationem Imaginis. Ergo haec amplificatio 
literarum per crystallinum vel si analogon qµippiam in oculo non informat visio
nem". (Tamże, s. ·208). 
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anatomem, i zabrakło mu wyobraźni matematyka 24, stąd brak zgodności 
w zapatrywaniach. 

W końcowej części rozdziału traktującego o 2Jagadnieniu widzenia Ke
pler przeszedł do odchyleń w obrazach, z jakimi spotyka się astronom. 

Kepler w rozważaniach nad fizjologią wzroku nie mógł pominąć roli, 
jaką w tym procesie spełnia mózg, ale jej nie wytłumaczył, pozostawiając 
ten temat innym do rozwiązania. iadowolil się jedynie przytoczeniem 
zdań Galena, który w mózgu dopatrywał się ze stanowiska filozofii przy
rody „przyczyn końcowych" wszelkiego ruchu lokalnego, jak widzenie, 
słyszenie 2s. 

Ad Vitellionem Paralipomena nie jest jedynym studium Keplera, 
w którym zajął się zagadnieniem wzroku. Poruszył je również w innym 
dziele Dioptrice w rozdziale LXI, s. 23-25, w którym główny nacisk 
położył na definicję, na czym polega widzenie, a mianowicie że jest to 
odczucie, które przejmuje siatkówka oka obdarzona zdolnością ogląda
nia 2s, albo że widzenie jest odczuciem tego, co doznała siatkówka. Okreś
lił tym sposobem zdecydowanie miejsce powstawania obrazu w oku, 
po czym przeszedł do roli samych nerwów wzrokowych, które - jego 
zdaniem - pośredniczą w przekazywaniu doznań wzrokowych do mózgu. 
Dzieje się to na drodze dotąd nie odkrytej, tak samo jest jeszcze nie wy
jaśnione, w jaki sposób powstaje uświadomienie w mózgu wrażeń wzro
kowych. 

Kepler w Dioptrice polemizuje m. in. z zapatrywaniami Jana Penny 
(1528-1558), matematyka paryskiego, autora dziel takich jak Optic i Ca

toptric. W tej polemice uderza argumentacja, w której odwołuje się do 
słusznego stanowiska właśnie Witelona. Kwestia dotyczyła oglądania 
księżyca, który nierzadko wydaje się większy, jak to uwzględniają ta
blice ruchów planet. To zjawisko Witelo wyjaśniał załamywaniem się 
promieni świetlnych w powietrzu. Penna jednak był innego zdania 27

• 

Analogicznych przykłcidów w Dioptrice dałoby się odnaleźć więcej, nie 
chodzi jednak tutaj o jakieś' pod tym względem głębsze studium ana.li-

24 „Confer iam modum verum visionis a me propositum cum illo Plateri,, videbis, 
clari.ssimum virum non longius a vero abesse, quam quantum professione Medicum, 
qui Mathematica non dedita opera tractat, abesse consentaneum". (Tamże, s. 208). 

2; ,,Galenus oculorum eausa caput in sublimi esse dixerit ... ideo vicinos esse 
oculos cerebro, quia obiecta visus et auditus sunt causa finahs motus localis, et vero 
motu localis omnis in cerebri arbitrio situs est". (Tamże, s. 160). 

2s „Visio est sensio affectae retiformis spiritu visivo plenae; sive Videre, est
sentire affectam retiformem, quatenus affecta". (J. K e p 1 e r, Dioptrice, Augsburg 
1611, s. 2'3). 

21 „Dixerat Vitellio, refringi radices lucis; idque Luna senti.ri, cuius saepe alia 

. videatur latitudo, quam qualem Tabulae motuum admittent, Penna occurrit, non
esse in causa refractionem ... " (Tamże, s. 7). 
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tyczne, _ale o przykładowe wykazanie, o ile zapatrywania Witelona żyją

cego w XIII w. zachowały aktualność jeszcze w XVII w., służąc zarazem 

do argumentacji w naukowych polemikach matematyków. Ukazanie tych 
wartości w dziele Witelona wskazujących na osiągnięcia naszej kultury 
naukowej w przeszłości mamy do zawdzięczenia właśnie Johannesowi 
Keplerowi. 

JOHANNES KEPLER UBER DIE FRAGE 

DES SEHENS IN WITELONS WERKE „PERIOPTIKES" 

AUS DEM 13. JAHRHUNDERT 

Das unvergangliche Andenken, in dem Johannes Kepler bei uns steht, ist mit 

den Traditionen der polnischen wissenschaflichen Kultur eng verbunden, insbeson

dere mit der Rezeption des Kopernikanismus und dariiber hinaus mit der Festigung 

des wissenschaftlichen Beitrags des im 13. Jh. lebenden Gelehrten, Witelon. In seinem 

Studium' Ad Vitellionem Paralipomena (Frankfurt 1604) befasste sich Kepler, mit 

Vitelons Werk aus dem Grenzbereich Physik und Geometrie - Perioptikes (1535, 

1551, 1572).· Kepler behandelte unter zahlreichen anderen Fragen auch die Physio

logie der Sehkraft (Kap. De modo visionis). Der deutsche Astronom polemisierte 

mit den Anschauungen Vitelons auf diesem Gebiet, da sie von Aristoteles' Natur

philosophie (Biologie) beeinflusst w aren; Kepler korrigierte Vitelons Theorien und 

erweiterte sie. Ausser allem Zweifel erwies Kepler, dass den Hauptbestandteil des 

Auges nicht die Linse, sondern die Netzhaut bildet, welche die Lichtstrahlen in 

Gestalt eines umgekehrten, wirklichen und verkleinerten Bildes aufnimmt; er

lauterte ausserdem, dass der Sehnerv nicht die Rolle eines Trichters spiele, der die 

Lichteindrlicke sammele und in die Gehirnzellen, den Sitz des „inneren Sinnes", leite, 

sondern die durch die Netzhaut wahrgenommenen Bilder dem Sehzentrum des 

Gehirns, wo sie uns bewusst werden, vermittelt. Kepler hatte auch - als erster in 

der Wi:ssenschaft - auf die MogUchkeit der Existenz von Sehstorungen, d.h. der 

Kurz- bzw. Weitsichtigkeit hingewiesen. Diese Fehler liessen ,sich durch entspre

chende Glaser (Linsen) leicht korrigieren. 

Einige Jahre spater benutzte Kepler das polemisch-kritische Studium Ad Vi

tellionem Paralipome,:uz in seinem optischen Werk Dioptrice (1611), wo er manche 

Anschauungen Witelons als Argumente in seiner Polemik mit dem Pariser Ma

thematiker Penna gebrauchte. Kepler berief sich in diesem Werke auch mehrere 

Male auf manche Anschauungen Koperniks. 




