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JERZY BURCHARDT 

ZWIĄZKI WITELONA Z WROCŁAWIEM 

Pod koniec trzeciej ćwierci XIII w. powstało z dala od ojczyzny, we 
włoskim mieście Viterbo, f>Ołożonym na północ od Rzymu, ogromnie 
ważne ze względu na swe walory naukowe i na swą wielką sławę w ca
łej Europie łacińskiej, klasyczne po XVII w. dzieło optyczne Witelona 
z Polski - Perspectivorum libri decem 1. Witelo, urodzony około 1230 r. 
na Śląsku, który zresztą nazywa w swych traktatach wyłącznie Polską, 
był synem osadnika niemieckiego rodem z Turyngii i Polki - Ślązaczki 2. 

Jego imię (nazwisk w tym czasie nie było) jest pochodzenia turyńskieg_o s. 
W Turyngii nosili je zarówno rycerze, jak i mieszczanie 4• W swej łaciń
skiej Perspektyu.ńe, zwanej także Optyką, nazywa Polskę swą ziemią za-

1 Intencję Witelona co do nazwy dzieła odkrywamy w Persp., pro!. 7-10,
C. B a  e u m·k e r, Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des XIII. Jahrhunderts
(Beitrlige zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, B. III, H. 2, Mi.inster

1908,, s. XXI). Wszystkie 3 renesansowe wydania mają tytuły pochodzące od wy

dawców. Edycje norymberskie G. Tanstettera i P. Apianusa, drukowane w ofi
cynie Jana Petreiusa w latach 1535 i 1551, mają: peri optikes (greckimi czcionkami]

quam vulgo Perspectivam vocant, a wydanie bazylejskie, dotychczas najlepsze,
F. Risnera, które wyszło w 1572 r. z oficyny Episcopiusów: Opticae libri decem.

2 W i t e l o, Persp., pro!. 1-2: ,,Witelo, filius Turingorum et Polonorum". Przy

jętą do dziś Risnerową interpretację tego miejsca aprobowali C. B a  e u m k e r, 

op. cit., s. 204, i A. B i r k e n  m a j e r, Witelo, Ze plus ancien savant siiesien (Studia 

Copernicana, t. IV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 417). W Studia 
Copernicana, t. IV, znajdują się francuskie przekłady znakomitych, ale trudno 
dostępnych, a na wet w niektórych wypadkacĄ po raz pierwszy drukowanych prac 

A. Birkenmajera o Witelonie. ,. 
3 M. C u  r t z e, Sur l'ortographe du nom et sur la patrie de Witelo (Bulletino

di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche pubblicato da B. Bon
compagni, t. XII, Roma L879, s. 70). 

' O. Do b e  n e c  k e r, Regesta diplomatica nec non epistolaria Thuringiae, B. II, 

T. II, Jena 1900, s. 350, reg. 1925, r. 1220: Witelo (opat w Erfurcie); s. 5, reg. 32,

r. 1152: Withelo von Georgenthal (opat), Withelo von Thi.itleben, Withelo von

Griesheim; s. 196, reg. 1031, r. 1163/1196: Witilo von Winriseleiben. Turyńscy Wite

lonowie - to głównie opaci i ministeriałowie biskupów i opatów.
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mieszkania i podaje, że leży ona na szerokości geograficznej około 50 
stopni s. 

Witelo zajmował się optyką, astronomią i kosmologią, psychologią, 
medycyną i etyką a. Pomijając zaginione dzieło De ordine entium, czylj 
O porządku bytów, o którym nie wiemy, czy po rozpoczęciu było w ogóle 
kontynuowane, Witelo napisał siedem traktatów, w tym pięć znanych 
tylko z fragmentów bądź tytułów, a dwa zachowane 1. Zac.howało się 
przede wszystkim główne dzieło -- Perspektywa, napisane między 1270 
a wiosną 1274 r., zadedykowane spowiednikowi papieskiemu (kuria pa
pieska przebywała wówczas w Viterbo), pracowitemu tłumaczowi greckich 
dzieł naukowych na łacinę, Wilhelmowi z Moerbeke s, oraz list filozo
ficzny do magistra Ludwika we Lwówku, obejmujący odpowiedzi na dwa 
pytania Ludwika: 1. jaka jest podstawowa przyczyna żalu za grzechy 
i 2. jaka jest natura demonów. List ten zgodnie z ustaleniem Aleksandra 
Birkenmajera nosi· łaciński tytuł: De causa primaria poenitentiae in ho

minibus et de natura daemonum o. 
Perspektywa Witelona jest najpełniejszym w średniowieczu usyste

matyzowanym zespołem twierdzeń odnoszącym się do optyki geome
trycznej, katoptryki i optyki meteorologicznej (godny uwagi jest także 
prolog tego traktatu, w którym autor okazuje się zwolennikiem XIII-

6 W i t e  1 o, Persp. lib. X, prop. 74: ,.in terra nostra, scilicet Poloniae, habitabili, 
quae est circa latitudinem quinquaginta graduum ... " 

e Dzieło optyczne Perspectivorum libri decem, powstałe w latach 1270-1274; 
zaginione dzieło astronomiczne Scientia motuum caelestium powstało przed Per
spektywą; kosmologią zajmował się list De partibus universi z lat 1265-1267, 
zaginiony, i późniejszy odeń list De causa primaria poenitentiaf in hominibus et
de natura daemonum z lat 1267-1268, psychologią ten właśnie list w części pierw
szej, medycyną - Naturales animae passiones, etyką - także wymieniony list De 
causa primaria ... 

7 Dzieła nie zachowane: 1. De elementatis condusionibus, 2. De partibus uni
versi, 3. Philosophia naturalis, 4. Naturales animae passiones, 5. Scientia motuum 
caelestium. Dzieła zachowane: 1. PerspectivO'Tum libri decem (najlepsze pełne WY

danie: Witelonis Thuringopoloni opticae libri decem, Basileae 1572; fragmenty 
o znaczeniu filozoficznym WYdał B a  e u m k e r, op. cit., s. 12.7 i n.), 2. List do
magistra Ludwika we Lwówku De causa primaria poenitentiae in hominibus et de
natura daemonum, dzieło WYdane w dwóch skrótach opartych na rękopisie pary
skim, Paris. lat. 14796, przez A. Birkenmajera, tj. Epitome tractatus Witelonis De

nqtura daemonum (Studia Copernicana, t. rv; s. 122-136) i Epitome tractatus
Witelonis De primaria causa poenitentiae (tamże, s. 136--141). Obecnie autor niniej

szego artykułu przygotowuje pełne WYdanie tego interesującego traktatu.
s Persp., prol. 1-2: ,,Veritatis amatori, fratri Wilhelma de Morbeca Witelo, 

filius Turingorum et Polonorum' aeternae lucis irrefracto mentis radio felicem in
tuitum et intellectum perspicuum subscriptorum". Zob. też A. B i  r k e n  m a j e  r, 
Witelo, le plus ancien savant silesien, s. 419. 

D Tamże, s. 420. 
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-wiecznej teorii przyrodniczej Roberta Grosseteste - actio naturalis),
przy czym podstawę matematyczną całości. dzieła stanowią teorematy
księgi pierwszej, nie zajmującej się problemami fizykalnymi 10. ·Dzieło to
nie jest tylko dokumentem niezwykłej na owe czasy erudycji i kultury
matematycznej Witelona, godnej zaledwie kilku współczesnych mu mate
matyków europejskich, nie tylko wnosi w świat Europy łacińskiej nową,
empiryczną, jak gdyby już renesansową estetykę opisową z katalogiem
błędów estetycznych i katalogiem elementów piękna, nie tylko zapocząt
kowuje nową psychologię europejską przez uwzględnienie dostrzeżonego
już przez Ibn al-Haithama (czyli Alhazena z X/XI w.) czynnika kojarze
niowego w procesie widzenia przedmiotów, ale także i przede wszystkim
użycza skarbcowi nauki światowej tego, co z punktu widzenia historii
fizyki uznajemy dziś może za najważniejsze osiągnięcie naukowe Wite
lona, tj. odkrycia fizykalnego prawa aberacji sferycznej 11.

List filozoficzny Witelona do �agistra Ludwika we Lwówku Śląskim 
formuje filozoficzne, a nie teologiczne odpowiedzi na · pytania tego ślą
skiego lekarza i kanclerza księcia legnickiego i przy sposobności rozróżnia 
dwie drogi dochodzenia do prawdy: filozoficzną (via naturalis et possibi
lis) i teologiczną (via divina, divinitus revelata) 12. Odpowiadając na pyta
nie o podstawową przyczynę żalu za grzechy, Witelo prezentuje cieszącą 
się w sześćdziesiątych latach XIII w. dużym uznaniem, opartą na znanym 
traktacie Arystotelesa i oryginalnie poszerzoną psychologię władz duszy 
Awicenny 13. Udzielając odpowiedzi na pytanie o naturę demonów, Witelo 
daje medyczne, patologiczne analizy procesów powstawania halucynacji 
i złudzeń demonów u współczesnych mu ludzi chorych i zdrowych ·Oraz 
wyjaśnia je za pomocą rozpowszechnionej wtedy przez XI-wieczny, bene
dyktyński jeszcze przekład z arabskiego na łacinę - teorii humoralnej 
lekarza antycznego Galena 14. Niektóre złudzenia słusznie tłumaczy pra
wami optyki geometrycznej 15• Witelo odrzucając iluzje epoki średniowie-

10 Tamże, s. 424. 
11 Tamże, s. 428 i s. 432; W. T a t a r k i e w i c z, Estetyka §redniowieczna, Wro

cław 1960, s. 302-304, 315. 
12 Bi r k e n  m aje r, Epitome tractatus Witelonis De natura daemonum, s. 122: 

,,Scribo autem vobis, quod mente saepe revolvi, cum de tali materia cogitarem ... 
secundum viam naturalem et possibilem naturam daemonum (investigans), quos 
sancta religio secundum viam non naturalem. immo divinam et divinitus revela
tam ... praedicat cecidisse". 

13 B i r k e n  m a j e r, Etudes su1· Witelo, III partie (Studia Copernicana, t. IV, 

s. 352-354, s. 359-360).
14 Bi r k e n  m aje r, Epitome tractatus Witelonts De natura daemonum, s. 123-

126. Zresztą nie tylko teoria humoralna, ale i teoria komór mózgowych służyły
Witelonowi do wyjaśnienia przyczyn powstawania złudzeń i halucynacji.

1s Tamże, s. 126-127.
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cza, widzące w demonach czynnik zła na świecie, przyjmuje mimo to fch 
istnienie, i to zarówno pod wpływem świadectwa Platona w Timaiosie, 

jak i w konsekwencji przyjęcia niektórych założeń kosmologii A wicen
ny 1s. Jest w tym wypadku niewątpliwie człowiekiem średniowiecza, ule
gającym autorytetom, jednak są to autorytety niechrześcijańskie, jak 
poganin Platon i muzułmanin, choć daleki od ślepej ortodoksji - Awi
cenna. Szukając dla demonów miejsca w Awicenniańskim porządku 
wszechświata (ordo universi), znajduje je w ślad za Platonem za pomocą 
podwójnej proporcji ciągłej liczb sześciennych 11 pomiędzy inteligencjami 
poruszającymi sfery niebieskie (tzw. motores orbium caelestium) a ludź
mi 1s. W porządku wszechświata ludzie znajdują się bliżej zwierząt, które 
posługując się zmysłami, poznają tylko akcydensy, demony zaś bliżej 
motorów sfer niebieskich, poznają bez pośrednictwa materii istotę rzeczy 
(quidditates rerum) 10. 

Większość autobiograficznych wzmianek w zachowanych traktatach 
Witelona prowadzi do Leg.nicy 20. Nie jest jasne, czy Witelo urodził się 
w tym mieście śląskim. Jest jednak prawdopodobne, że szkołę parafialną 
przy kościele św. Piotra ukończył w Legnicy już po najeździe tatarskim 
na Śląsk w 1241 r. Szkoła ta uczyła czytania, śpiewu i modlitw w języku 
łacińskim oraz wprowadzała ucznia w tajniki tego języka warstw wy
kształconych. Dopiero w szkole katedralnej we Wrocławiu Witelo poznał 
także arytmetykę i elementy astronomii, co rozbudziło w nim trwałe za-

16 Tamże, s. 131: ,,Dicere autem, quod daemones sunt propter premendum 
malos h<1mines et ad suadenda mała et ita ad movendum homines,, etsi hoc sdt 
possibile, quia tamen substantia nobilior actum nobiliorem haberet potius . . . non 
igitur debent malum persuadere ... cum per hoc ordinatur ad rem alterius spe
ciei, sicut homo ad equum"; s. lt29: ,,Plato enim teste Calcidio super Timaeum .. . 
dicit daemones esse animalia composita ex corpore et anima". Z Metafizyki Awi
cenny pochodzą Witelonowe motores orbium caelestium, intelligentiae, substantiae 
separatae a materia. 

11 Tamże, s. 129-130. 
18 Tamże. 
19 British Museum, Sloane 2156, f. 152,v: ,,Plato . . . conclusit numerum qua

ternum elementorum et in Phaedro numerum substantiarum et quidditatum incor
poralium et corporalium cogniscitivarum ponens primam quidditatem cognoscitivam 
intellectivas separatas moventes orbes, quae omnes rerum quidditates cognoscunt 
immaterialiter et ultimam quidditatem cognoscitivam sensitivam, quae solum co
gnoscit accidentia et materialiter. Inter haee autem extrema invenit hominem 
utrumque cognoscentem, magis tamen cum substantiis sensitivis convenientem ... 
alia quidditas media inter extrema, quae tamen plus conveniat cum primo extre
mo ... scilicet cum substantiis separatis semper actu intelligentibus . . . et hoc 
dixit daemonum quidditatem ... " 

20 Są to łącznie 3 wzmianki: British Muzeum, Sloane 2156, f. 152v: ,,dixit mihi 
Henricus Catho ... qui cum quodam tempore ante diem circa Ligniz pro venandis 
lupis veheretur, vidit lupum tam magnum, ut arbores silvarum ... "; Persp. lib. IV, 
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miłowania do matematyki i nauk przyrodniczych. Był to jednocze�nie 
pierwszy i może najdłuższy pobyt Witelona we Wrocławiu. Do szkoły 
katedralnej, jedynej wówczas szkoły wrocławskiej (wrocławskie szkoły 
parafialne powstawały później począwszy od r. 1267), Witelo· uczęszczał 
chyba pod koniec lat czterdziestych lub z początkiem lat pięćdziesiątych 
XIII w. Scholastykiem katedralnym był wówczas Bogusław, ale imienia 
rektora sz�oły nie zn�my. Kolegami Witelona na Ostrowie Tu�skim byli 
prawdopodobnie późniejsi magistrzy: Franko, Andrzej, Jan Romka. Byli 
to Polacy śląscy, którzy potem po powrocie ze studiów otrzymali ekspo
nowane stanowiska archidiakonów, lekarzy książęcych i biskupich, kano
ników katedralnych. Byli. też i koledzy Niemcy, którzy należeli jednak 
głównie do młodszego pokolenia i zaczęli się wybijać nad poziom otocze
nia nieco później. Witelo, syn Turynga i Polki, miał zapewne dużą łat
wość w obcowaniu tak z jednymi, jak z drugimi. Witelo uczył się we 
Wrocławiu za panowania księcia śląskiego Henryka III Białego, którego 
dwór na Ostrowie Tumskim posiadał licznych dostojników polskich 21. 

Także prałaci kościelni we Wrocławiu byli niemal wyłącznie Polakami. 
Rosła wprawdzie w siłę niemczyzna śląska, szczególnie we Lwówku, Ja
worze, Złotoryi, Legnicy i Wrocławiu, ale w księstwie wrocławskim naj
ważniejsze urzędy dworskie zajmowali komesi polscy 22. 

Po ukończeniu szkoły katedralnej we Wrocławiu Witelo otrzymał 
zapewne tylko niższe święcenia i.wkrótce potem za poparciem scholastyka 
katedralnego, rektora szkoły katedralnej, a także i przede wszystkim 
bis�upa wrocławskiego Tomasza herbu Rawicz, wywodzącego swój polski 
ród rycerski z Powidzka i Kaszowa na ziemi milickiej, udał się do Paryża 
na studia uniwersyteckie na Wydziale Sztuk Wyzwolonych (artium). Stu-

prop. 28: .,et .visus est lup1.1s iuxta Ligniz, castrum Poloniae, aegualis altitudinis 

ipsi nemori..."; British Muzeum, Sloane 2156, f. 153v: ,,quondam fuit in Polonia 

mulier theutonica, cum qua Henricus plebanus sancti Petri in Ligniz, plurima 

idiomata loquebatur ... " 
21 Dokument Henryka III z 28 V 1260 r. (reg. 1047) stanowi świadectwo, że naj

bliższymi dworzanami księcia byli Polacy: Dzierżysław, stolnik, Bogusław, cześnik. 

Z uwagi na liczne kontakty dworu księcia wrocławskiego z Niemcami podstolim był 

wówczas Niemiec Ulryk. Niemcem był też chyba podczaszy Detzko, choć nie jest 

to już całkiem pewne. Obsługa dworu (servientes), z którą książę stykał się ciągle, 

była polska: Henryk Ilikowic, Imbram jego brat, Pakosław (reg. 1015), choć wcho

dził do niej wówczas Wallończyk (Gallicus) Szymon, brat Ewrarda, który jednak 

musiał władać znakomicie polszczyzną, ponieważ z czasem został kasztelanem 

w Wieluniu, gdzie stale z tytułu stanowiska był zmuszony posługiwać się językiem 

polskim. 
22 Na dworze Henryka III poza stolnikiem Dzierżysławem i cześnikiem Bogu

sławem Jaworowicem Polakami byli kasztelani: Mroczko, Bogusław Zwono, Przy

bek, Jaksa, dalej sędzia książęcy Zbylut, komesi: Jan Osina, Janusz Jarosławie, 

Michał Mironowie, Mikołaj Mleczko, Boruta, Gaweł brat Przedwoja i inni. 
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dia paryskie ukończył u schyłku lat pięćdziesiątych lub z początkiem lat 
sześćdziesiątych XIII w. 

Po powrocie do Polski udał się Witelo do swego zwierzchnika, biskupa 
wrocławskiego, i wylegitymował mu się dyplomem magistra sztuk wy
zwolonych Sorbony. W rezultacie Tomasz I, sam z wykształcenia doktor 
prawa kanonicznego, wyświęcił go chyba wówczas na kapłana w katedrze 
wrocławskiej i powierzył mu funkcję drugiego plebana i nauczyciela 
szkoły parafialnej przy kościele św. Piotra w Legnicy 23• Ucząc odtąd 
w Legnicy przez okres około 2-3 lat, Witelo miał jakieś poważne kło
poty, pop.ieważ _znaleźli się ludzie, którzy - jak sam powiada - zasta
wiali sidła, aby go zmusić do opuszczenia szkoły. Z trudności tych wy-
brnął jednak obronną ręką, pozostając nadal nauczycielem 24• Nie wiemy 
jednak, kim byli ci przeciwnicy Witelona i jest tylko przypuszczeniem, 
że mogli to być legniccy dominikanie, którzy zajmowali się tropieniem 
herezji i inkwizycją. Nie warto gubić się w hipotezach, czy chodziło 
w tym wypadku o przywiezienie z Paryża do celów szkolnych pism Ary
stotelesa, których lektura była oficjalnie przez władze kościelne zabro
niona, czy też o jakieś osobiste animozje bliżej nie określonych dostojni
ków kościelnych czy świeckich do Witelona. 

Chyba dzięki protekcji archidiakona legnickiego bądź też jakiegoś 
wizytatora z kurii biskupiej we Wrocłav.:;iu mógł Witelo udać się już je
sienią 1262 r. w orszaku księcia wrocławskiego Włodzisława jako jego 
opiekun intelektualny i korepetytor na studia prawa kanonicznego na 
Uniwersytecie w Padwie. Z dostojników dworu książęcego we Wrocławiu 
prócz Witelona towarzyszył Włodzisławowi podkomorzy Wawrzyniec, 
brat Stanisława, z pochodzenia polski rycerz śląski 2s. Prawdopodobnie 
z wyjazdem z kraju przez Czechy i Alpy do Włoch wiąże się w jakiś 
sposób Witelonowa opowieść o rzekomych olbrzymach przewyższających 
wzrostem wysoką ścianę zagajnika pod Borkiem. Wieś ta leżała kilka 
kilometrów na południe od ówczesnego miasta Wrocławia. Złudzeniu 

2s Nie przeczy temu fakt, że przy kościele Sw. Piotra jednocześnie plebanem był 
Henryk. Dokument z 11262 r. mówi' bowiem (reg. 1135) o 2 plebanach kościoła 
Sw. Idziego we Wrocławiu, a zatem także parafię Sw. Piotra w Legnicy mogło 
obsługiwać 2 plebanów, z których drugi był z reguły nauczycielem parafialnym. 

24 British Museum, Sloane 2156, f. 149r: ,,Et aliquando per similia vidi, scilicet 
aquam loco turbationis, molendinum vero loco scolarum. Et iam diu me vidi mo
lendinarium, licet me multi vellent eicere. Actum multis mihi auxilium exitus 
pr·aestantibus et asseres ponentibus, ut exirem, tandem pro mea voluntate exivi 
in pulcram planitiem deductus". 

25 K. W u t  k e, Ober die Datierung einer Urkunde betr. Kattern z. J. 1260 bzw. 
1264 (Schles. Reg. Nr 1196) (Zeitschrift des Vereins flir Geschichte Schlesiens, t. 44, 
1910, s. 339). Reg. 766 (r. 1251): Laurentius claviger, Stanislaus frater eius. Klucznik 
Wawrzyniec był identyczny z późniejszym podkomorzym. 
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optycznemu o świcie, wyJasmonemu pozmeJ przez Witelona na kartach 
Perspektywy 2e, ulegli jacyś bliżej nie określeni obserwatorzy, prawdo
podobnie rycerze-zwiadowcy, którzy przed świtem wyruszyli z grodu na 
Ostrowie Tumskim, aby rozpoznać zawczasu drogę książęcego orszaku, 
mianowicie stary, piastowski trakt wiodący z· Wrocławia przez Domasław, 
Niemczę do Pragi czeskiej oraz flankujące tę drogę zagajniki pod Bor
kiem. Nie była to bynajmniej przesadna ostrożność, bo jak wiemy z Księ
gi henrykowskiej, często zubożali rycerze trudnili się rozbojem i przy
łapani na gorącym uczynku dawali nieraz głowę pod topór książęcego 
kata. 

Dzięki swym _koligacjom z dworem czeskim książę Włodzisław był już 
od 1257 r. tytularnym proboszczem wyszehradzkim i kanclerzem króle
stwa czeskiego 21. Król Przemysł Ottokar II, jego wuj, zatrzymał na pewno 
na krótki czas siostrzeńca w Pradze dla omówienia spraw dynastyczno
-rodzinnych. Tutaj także i· Witelo nawiązał pewne kontakty i nie jest
wykluczone, że do orszaku Włodzisława, udającego się w dalszą drogę
do Lombardii przez Alpy, przyłączyli się wraz z eskortą czeską młodzi
Czesi, którzy podobnie jak Polacy pragnęli studiować w Padwie. Wśród
nich był człowiek wybitny, późniejszy dyplomata i biskup ołomuniecki
Teodoryk 2s.

Studia padewskie Włodzisława były jednak krótkie. Już w 1265 r. 
został on dzięki królowi czeskiemu, dzierżącemu wówczas całą dzisiejszą 
Austrię, arcybiskupem salzburskim. Książę był jednak na tyle łaskaw, 
że pozwolił swemu korepetytorowi studiować dalej, tak że pod koniec 
studiów prawnych był Witelo już nawet lektorem, przypuszczalnie na 

Wydziale Sztuk Wyzwolonych 29, bo mimo oficjalnie wytkniętego mu 
celu, tj. uzyskania stopnia magistra praw, bynajmniej nie zaniedbywał 
nauk przyrodniczych ao. Pisał w tym czasie z ogromnym zapałem traktaty 
matematyczne, astronomiczne, psychologiczno-medyczne s1. Z jego życia 
prywatnego wiemy, że zwiedził jaskinię Cubalus (dziś Covolo) pomiędzy 

26 Persp., lib. IV, prop. 28: ,,Et forsitan homo videbitur maioris altitudinis ipso 
nemore", ut si radius transiens caput hominis ad nemoris vel parietis altitudinem 
non pertingat. Et huius simile accidit i u x t a  c i  v i t a  t e  m V r a t i z 1 a v i e  n
s e m  apud nerńus villae Bo r e c. Visi sunt enim homines ibi in crepusculis alti
ores nemore illo alto". 

21 Reg. 956 (r. 1257). 

za Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et M oraviae, pars II, 
opera J. Emler, Pragae 1882: reg. 267 (r. 1270), reg. 394, 396, 400 (r. 1275), reg. 529 

(r. 1280)
1 

reg. 964 (r. 1310). 
29 British Museum, Ę>loane 2156, f. 148r: ,,in otio temporis paschalis, cum non 

gravabar lectionibus nec audiendis nec l e g e n d  i s". 
30 Poświadcza to Witelonowa lektura De aspectibus Ibn ai-Haithama (zob. 

Bi r k e n  m aje r, Epitome tractatus Witeionis De natura daemonum, s. 126-127). 
31 Część traktatów została przez Witelona napisana w Padwie, i to przed listem 

do Ludwika we Lwówku. 
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Padwą i Vicenzą i że w swym mieszkaniu hodował srokę paplającą w dia
lekcie lombardzkim języka włoskiego 32. W 1266 lub 1267 r. posłał do 
swych kolegów wrocławskich (socii mei - powiada o nich) krótki list 
De partibus universi, czyli O częściach wszechśu.ńata, co chyba dowodnie 
świadczy, że wrocławscy magistrowie, skupiający się w obydwu ośrod
kach władzy, świeckim i duchownym, na Ostrowie Tumskim, mieli już 
rozbudzone przez swe studia w Paryżu zainteresowania astronomiczno
-kosmologiczne 33. Nie jest wykluczone, że cały krąg tej wrocławskiej 
inteligencji sześćdziesiątych lat XIII w. musiał w jakiś sposób żyć tymi 
problemami, skoro dotarły one do legnickiej kancelarii książęcej, do której 
przecież należał magister Ludwik, notariusz, kapelan i lekarz księcia 
Bolesława Rogatki 34. Teza ta znajduje dość dobre oparcie w tym, że ini
cjatywa do napisania listu De causa primaria poenitentiae in hominibus 

et de natura daemonum wyszła od tegoż magistra Ludwika, który 
w swym liście (zaginionym) do Witelona podniósł właśnie kwestie natury 
kosmologicznej i psychologiczno-etycznej. Zresztą psychologia ówczesna 
poprzez swe specyficzne, Awicenniańskie nastawienie i umieszczenie czło
wieka w neoplatońskiej konsytuacji wszechświata była też jakby częścią 
kosmologii. Efektem tej ciekawości śląskiego lekarza jest ów zachowany 
do dziś list filozoficzny Witelona do magistra Ludwika we Lwówku Ślą
s'kim, napisany w kwietniu 1267 lub 1268 r., kiedy to na ferie wielka
nocne został doręczony pątnikom wracającym do Polski as. 

W liście tym Witelo uzależnia swe dalsze studia, tym razem już teo
logiczne, od decyzji swych zwierzchników (domini mei) i magistra Ludwi
ka 38. Zwierzchnikami w tym czasie legnicki pleban mógł nazywać bi
skupa T0masza, księcia arcybiskupa Włodzisława, księcia legnickiego 
Bolesława Łysego, zwanego też Rogatką, oraz archidiakona 1egnickiego. 
Już w dniu 3 XII 1266 r. umarł książę wrocławski Henryk III Biały, 
a niedługo po napisaniu przez Witelona listu do Ludwika we Lwówku -
biskup wrocławski Tomasz I, skutkiem czego po 30 V 1268 r. w ręku księ
cia arcybiskupa Włodzisława skupiła się pełnia władzy duchowej i świec-

32 British Museum, Sloane 2156, f. 154r: 
0
,pica mea loquens verba Lumbardo

rum". 

83 W Paryżu Polacy studiowali przede wszystkim na wydziale sztuk wyzwolo

nych, gdzie największy nacisk kładziono wówczas nie tylko na filozofię, która 

miała stanowić niejako propedeutykę teologii, ale także na logikę, geometrię 

i astronomię. 

34 British Museum, Sloane 2156, f. 150r: ,,Unde fui admiratus, quare tantam 

quaestionem ... quaerebatis, nisi quia me forte videritis tetigisse de ipsa aliquid 

in cartula, quam sociis meis scripseram De partibus universi". 

:ss Tamże, f. 154v: ,,Sed certe peregrini venerunt et volunt recedere". ' 
so Tamże: ,,si dominis meis et vobis similiter pl2ceat, ad theologiae studium

me transferam in futurum". 
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kiej we Wrocławiu. Włodzisław był oficjalnie regentem księstwa wro

cławskiego na czas małoletniości jego bratanka, Henryka IV Probusa. 

Włodzisław właśnie zezwolił Witelonowi na dalsze studia i urlopował go 

od uciążliwych obowiązków plebańskich w kraju. 
Po ukończeniu studiów prawnych w Padwie udał się Witelo do kurii 

papieskiej w Viterbo, aby z polecenia Włodzisława reprezentować tam 
interesy księcia i króla czeskiego, którzy wobec kurii prowadzili wspólną 
politykę, oraz uzyskać jakąś tłustą prebendę. Jednak w tym czasie zmarł 

bardzo Polakom i Czechom przychylny papież Klemens IV (kanonizator 
św. Jadwigi śląskiej), a conclave kardynalskie zwołane dla wyboru no

wego papieża całe lata nie mogło się zdobyć na decyzję. Zatem Witelo 

musiał na prebendę czekać i po śmierci Włodzisława w 1-270 r. reprezen

tować w kurii interesy Henryka Probusa i Przemysła Ottokara. W chwi
lach wolnych od zajęć dyplomatycznych oddawał się lekturze świeżo 
przełożonych z greki traktatów matematycznych i przyrodniczych, zwie

dzał okolice Viterbo i badał zjawiska optyczne, zachodzące w gęstych 
źródłach siarczanych, oraz tęczę pokazującą się na wodospadzie koło Bal

neum Scopuli (Bagno dello Scopolo) 37, a przede wszystkim pisał Perspek

tywę. Jednocześnie przyjaźnił się z najwybitniejszymi matematykami 

i przyrodnikami ówczesnej Europy, skupionymi dookoła kurii papieskiej 
w Viterbo, Giovannim Campano z Novary i Henrykiem Bate z Mechlinu 
oraz czerpał niemałe korzyści z przyjaźni ze spowiednikiem papieskim, 
Wilhelmem z Moerbeke, który tłumaczył dla niego na łacinę greckie 
traktaty matematyczne i optyczne, niezwłocznie użytkowane w Perspek
tywie as. Najpóźniej wiosną 1274 r., a najprawdopodobniej już zimą 

1273/74 r., ukończył Witelo to dzieło poprzez napisanie prologu przyrodo
znawczego, w którym dedykował je Wilhelmowi 39. 

La.tern 1274 r. Witelo i jego dawny kolega ze studiów prawnych 
w Padwie, magister Teodoryk, otrzymali od króla Przemysła Ottokara II 
w Pradze misję specjalną na sobór w Lyonie, aby zjednać papieża Grze
gorza X dla zamysłów królewskich to. Intrygi wrogów Czech sprawiły, 

· że misja posłów czeskich zakończyła się niepowodzeniem, gdyż już wcześ-

37 Persp., lib. X, prop. 67. 

38 Bi r k e n  m a j e  r, Etudes sur Witelo, s. 316; t e  n że, Witelo Ze plus ancien 

savant silesien, s. 420. 
39 Jest rzeczą wątpliwą, by Witelo mógł kończyć Perspektywę w Pradze w toku 

swej działalności dyplomatycznej. Zresztą wówczas Praga ani tym bardziej Wrocław 
cży Legnica nie dysponowały odpowiednio zasobną biblioteką matematyczno-przy
rodniczą. Zarówno w Czechach, jak i w Polsce nie było dzieł Archimedesa, Apo
loniusza, Herona. 

4o J. 'Ś u s  t a, Soumrak Premyslovcu a jej ich dedictvi (Ceske dejiny, Dilu 11, 

Cast 1, Praha 1935, s. 137 i 143). Głównym wysłańcem króla Przemysła był ma
gister Teodoryk. 
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meJ nowo wybrany król niemiecki, Rudolf von Habsburg, pozyskał pa
pieża dla siebie i w ten sposób przygotował grunt dyplomatyczny do mili
tarnego poko.r:i,ania czeskiego przeciwnika 41. 

Bez wątpienia Witelo dotkliwie odczuł skutki swej dyplomatycznej 
porażki, ponieważ Przemysł Ottokar udzielił mu dymisji ze stanowiska 
swego kapelana. Toteż jeszcze jesienią 1274 r. niefortunny dyplomata 
wyruszył do Polski. Nowy, wybrarw w 1270 r. biskup wrocławski To
masz II herbu Zaręba, wywodzący się z rodu komesów polskich ze Strze
lina, mianował magistra Witelona kanonikiem katedry wrocławskiej. 
Trudniej było z uposażeniem do tego stanowiska. Dopiero latem 1275 r. 
udało się przekonać komesa Mikołaja Brusa z rodu Odrowążów, aby zre
zygnował z praw rodowych przysługujących mu prawem dziedziczenia 
na jednej z podwrocławskich Żórawin 42. Była to Żórawina, zwana z cza
sem Wilkowem, a na koniec Wilkowicami, którą to ostatnią nazwę nosi 
też obecnie 43. W dniu 10 VII 1275 r., na swym dworze w Oleśnicy, młody 
książę Śląska i pan Wrocławia, Henryk, zwany później Probusem, na 
prośbę owego Mikołaja Brusa przekazał tę właśnie Żórawinę kanonikowi 
wrocławskiemu magistrowi Witelonowi w posiadanie. Pełny tekst tego 
dokumentu, dotąd nie drukowanego, a ogromnie ważnego z uwagi .na 
związki Witelona z Wrocławiem, przytaczam w załączniku 44. Jest to za
razem ostatnia wiadomość z życia Witelona, ostatnia też pewna i cenna 
informacja, wiążąca go zarówno z kapitułą katedralną wrocławską, dwo
rem książęcym we Wrocławiu i okolicami Wrocławia, gdzie do dziś leży 
dawna posiadłość tego wybitnego uczonego, wieś Wilkowice. 

Schyłek życia Witelona nie należy już do księstwa wrocławskiego. 
Witelo spędził go niewątpliwie w Legnicy jako tamtejszy pleban i nau
czyciel. Dzięki niemu szkoła parafialna przy kościele św. Piotra przeżyła 
od 1275 r. lata pomyślnego rozwoju. Paryski magister artium, Franko 

41 25 VIII 1278 r. Rudolf rozgromił Czechów pod Suchymi Krutami, gdzie też 
poległ Przemysł Ottokar II. 

42 Liber niger, 421 b, 10 VII 1275 r. Pierwodruk tego dokumentu, zachowanego 
w XIV-wiecznym odpisie, stanowi załącznik do niniejszego artykułu. Do odszukania 
podstawy pierwodruku przyczynił się doc. dr Kazimierz Wojciechowski z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. 

43 J. D o  ro a ń s k i, Nazwy miejscowe dzisiejszego Wrocławia i dawnego okręgu

wrocławskiego, Warszawa 1967, s. 113-114, wymienia nie tylko dzisiejszą Żórawinę, 
ale i pozostałe miejscowości w dzisiejszym pow. wrocławskim, które w XIII w. 
zwały się Żórawinami, ponieważ leżą nad rzeczką Żórawiną, dziś Żórawką: 1. Żóra
winę (dzisiejszą), 2. Żórawinę, potem Krajkowo, dziś Krajków, 3. Żórawinę, później 
i dziś Milejowice, 4. Żórawinę, potem Wilków, też Wilkowice (dziś Wilkowice). 

44 W piśmie gotyckim XIV w. istnieje bardzo duże podobieństwo między t i c, 

z tego powodu zarówno wydawca Schlesische Regesten C. Grtinhagen, jak i R. S a
m u 1 s k i, Die personliche Zusammensetzung des Breslauer Domkapitels, mylnie 
odczytali Wicelo. 

\ 
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z Polski, wynalazca torquetum (1284 r.), był najprawdopodobniej legnic

kim uczniem magistra Witelona 45. Są to jednak domysły. Całkowicie 

pewny jest tylko fakt, że w 1314 r. jego młodszy kolega ze szkoły kate

dr,alnej we Wrocławiu, proboszcz katedralny we Fromborku, Henryk de 

Sunnenberch, syn Henryka Szczytnika z Wrocławia, kazał w swym testa

mencie modlić się za duszę magistra Witelona 46. 

ANEKS 

Liber niger 421 b. 

10 VII 1275. In curia nostra OLesnicz 
Henryk, książę Śląska i pan Wrocławia, przekazuje w posiadanie 

wieś Zórawinę, po zrzeczeniu się do niej wszelkich praw przez komesa 
Mikołaja, zwanego Brus, kanonikowi wrocławskiemu,. magistrowi Wite
lonowi. 

Nos Henricus, dei gracia dux Slesie et dominus Wratislaviensis, natum faci
mus universis, presentibus et futuris, quod nobis in curia nostra Olesnicz, publice 
in presentia baronum nostrorum subscriptorum, iudicio presidentibus, comes Nico
laus, dictus Bruz, vasallus noster; pro se et heredibus suis quibuscumque renuncia
vit omni iure sibi competenti in villa sita in Slesia, terra nostra, que vulgariter 
dicitur Sorauina, quam olim dominus Sdyslaus, cu·stos ecclesie Wratislaviensis, d1cti 
Nicolai patruus, (dedisse) a dicitur capitula Wratislaviensi in remedium animae 
suae cum omni iure quod eidem domino Sdyslao b, custodi, ut vero domino et 
heredi prefate ville, secundum terre nostre perantiquam et approbatam consuetu
dinem, in dicta villa iure hereditario conpetebat iuxta formam et modum, que in 
instrumentis super dictam collacionem confectis plenius continentur, possessionem 
quoque prefate ville magistra Witelone, canonico Wratislaviensi, nomine prefati 
capituli recipiente c (dictus Nicolaus) d secundum terre nostre �onsuetudinem tra
didit coram nobis nosque predictum e canonicum nomine capituli sui ad prefati 
militis instantiam in eiusdem ville possessionem missimus corporalem. In cuius rei 
testimonium presens scriptum fieri iussimus et sigilli nostri munimine roborari. 

45 A. B i r k e n  m a  j e r, Les astronomes et les astrologues siiesiens au moyen
dge (Studia. Copernicana, t. IV, s. 444-448). Uczniem Witelona mógł być Franko 
w Legnicy bezpośrednio od jesieni 1275 po 1279 r., kiedy to przypuszczalnie roz
począł już studia na wydziale sztuk wyzwol�nych w Paryżu. 

46 M. P e r  1 b a c h, Zur schlesischen Geschichte aus Ermland und Danzig (Zeit
schri!t des Vereins flir Geschichte Schlesiens, XLIV, 1910, s. 256-260). Zob. testa
ment Henryka de Sunnenberch, Cod. dipl. Warmiensis, t. I, s. 229-336. 

a Uzupełnienie wydawcy. 
b Poprawiono formę rękopisu Stislao, germanizujące przekręcenie kopisty, na 

Sdyslao, analogicznie do rękopiśmiennego Sdyslaus. 1 
c Poprawiono recipienti na recipiente, przywracając w ten sposób pierwotną 

konstrukcję składniową oryginału - ablativus absolutus. 
d Uzupełnienie wydawcy. 

e Formę kopisty per dictum, nie dającą dobrego sensu, zmieniono na pre
dictum. 
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Actum in Olesnicz anno domini MoCCLXX quinto VI idus Iulii. Presentibus hiis 
dominis militibus: Janussio de Michilouwe, Themone de Wysenburk, iudice curie 
nostre, Radzlao dieto Dremlik, Symone Gallico, Nankero, subpincerna, Samborio 
subdapifero nostro et Henrico fratre suo, Nicolao Crimislavicz, Henrico Ylicovicz, 
Henrico Sdessicz, subcamerario nostro et aliis multis. Datum per manus domini 
Henrici, notarii nostri. 

WITELOS BEZIEHUNGEN ZU WROCLA W 

Vor siebenhundert Jahren, denn spatestens im Winter 1274, beendete Witelo 
seinen umfassenden optischen Traktat - Perspectivorum Libri X. Dieser erste pol
nische Naturforscher und Philosoph, Spross einer gemischten thilringisch-polni
schen Ehe, absolvierte die Domschule zu Wrocław, die Fakultat artium in Paris, 
das kan'onische Recht in Padua. In Wrocław zum Priester geweiht erhielt er ein 
Pfarrarnt in Legnica, womit auch die Verpflichtung zur Lehrertiitigkeit verbunden 
war. Witelo stand in engen Beziehungen zum Hof des Filrsten Włodzisław in 
Wrocław und in Salzburg. Von Padua aus korrespondierte er mit schlesischen 
Kreisen liber kosmologische und psychologische Themen. In Viterbo .war er mit 
filhrenden Mathematikern, Naturforschern und Philosophen befreundet; dort ar
beitete er an seinem optischen Traktat und formulierte das Gesetz der spharischen 
Aberration. Als Diplomat diente er Bohmens a�tideutscher Politik. · Nach Polen 
zurilckgekehrt, wurde ihm in Wrocław die Wi.irde eines Domherrn verlichen und 
als Gehalt erhielt er das Dorf Żórawina (heute Wilkowice). Den Beweis filr die 
Vbertragung dieses Gehalts an Witelo bildet das im Anhang veroffentliche Do
kument aus Oleśnica des Filrsten Henryk Probus vom 10. Juli 127!). 




